Tolhuistuin zoekt vrijwilligers voor het Klusteam | dinsdagen van 10.00 tot +/- 17.00 uur | Als
vrijwilliger word je niet verplicht om iedere week te komen. Als je een keer niet kunt is het wel fijn als
je dat van tevoren aangeeft.
Het klusteam van Tolhuistuin bestaat uit een kleine club vrijwilligers die iedere week op dinsdag bij
elkaar komt om de handen uit de mouwen te steken.
Over de Tolhuistuin
Tolhuistuin bevindt zich op een locatie die uniek is in de stad. Het ligt aan het IJ en biedt zo een
uitzicht over het water. Terwijl aan de andere kant zich het prachtig idyllische park met de
monumentale bomen bevindt. Een plek waar je in je vrije uurtjes heerlijk kan vertoeven. Kortom een
ideale werkplek. Maar dat is niet alles. Wij bieden aan ons publiek een cultureel weekend met eten,
drinken, muziek, theater, dans en multimedia, voor jong en oud. Als je werkt voor Tolhuistuin word je
opgenomen in ons sociale en gastvrije team, wordt er voor je gezorgd gedurende lunch en/of diner
(afhankelijk van je werktijden) en krijg je de mogelijkheid gratis of met korting naar optredens te gaan
op de dagen dat je niet werkt. Mits niet uitverkocht.
Taakomschrijving
Je klust in een van de vijf gebouwen waar Tolhuistuin uit bestaat of in de prachtige binnentuin. In die
gebouwen huren verschillende culturele en maatschappelijk betrokken instellingen een ruimte,
waardoor er altijd wel iets te doen is.

Onder begeleiding van de ervaren beheerder wordt iedere week opnieuw bekeken welke klus er die
dag geklaard moet worden.
Het werk kan uit van alles bestaan: het helpen met het timmeren en installeren van nieuwe
stellingkasten, het afbreken van een hekwerk, het ophangen van sierverlichting in de tuin, het
meedenken over oplossingen voor aanvoerleidingen, een keuken helpen installeren. Veel variatie in
werkzaamheden daardoor is Iedere week anders!
Wat voor vaardigheden of kennis heb je nodig?
Het spreekt voor zich dat je wel redelijk handig moet zijn. Natuurlijk hoef je nooit iets te doen waar je
geen zin in hebt. Wij zullen je ook nooit vragen om iets te doen wat te zwaar/gevaarlijk voor je is of
iets dat je om wat voor een reden dan ook niet ziet zitten.
Wat krijg je ervoor terug?
Je deelt kennis en ervaringen met handige mensen. Het werk in het klusteam geeft de voldoening
van klussen zonder dat je zelf voor de zoveelste keer naar de bouwmarkt moet om materiaal te
halen.

Natuurlijk voelt het goed om iets praktisch van de grond te krijgen met duidelijk aanwijsbaar
resultaat. Je draagt bovendien op jouw manier je steentje bij aan de activiteiten in Tolhuistuin. Deze
hebben vaak een maatschappelijke functie en zich richten op de belangen van de bewoners van
Amsterdam Noord én mensen ver daarbuiten.
Geïnteresseerd?
Mail dan naar onze vrijwilligerscoördinator Temy Phem, temy@tolhuistuin.nl.

