
Word jij het 
nieuwe gezicht 
van Archeon?
Vrijwilliger gezocht

Bezoek de Open Middagen 
van 14.00 tot 16.00 uur 

Woensdag 17 febr & 24 febr 

Zaterdag  20 febr & 27 febr 

Heel veel interesse?
Raak je enthousiast van al deze voorbeelden? Kom dan 
eens langs voor een vrijblijvende kennismaking, bijvoorbeeld 
           tijdens een Open Middag. 
           Je kunt je ook direct aan-
           melden via de website 
           (www.archeon.nl), 
           telefonisch (0172-44 77 02) 
           of per e-mail (info@archeon.nl). 
           We horen graag meer over jouw 
           motivatie, interesses en talenten!

Alphen aan den Rijn
www.archeon.nl

In Stichting Museumpark Archeon dragen vrijwilligers op hun eigen manier bij aan het behoud van ons erfgoed. Archeon is een stichting 
zonder winstoogmerk, dus vrijwilligers zijn de motor en inspirator van onze organisatie. Wil jij weten wat deze bijzondere, plezierige en 

afwisselende omgeving jou kan bieden als vrijwilliger? Kom dan naar een Open Middag of neem contact met ons op.  

Heel veel te doen 
• amuseer het publiek als verhalenverteller, pleziermaker, muzikant of artiest;
• zorg voor een hartelijke ontvangst in het Romeins museum; 
• kruip in de huid van een Romein, een Middeleeuwse broeder of een jager
   uit de oertijd;
• run je eigen historische winkeltje, bijvoorbeeld in vilt en wol, sieraden, 
   huisraad of snuisterijen; 
• toon je vaardigheden als ambachtsman, bijvoorbeeld als bakker, smid, 
   mandenvlechter, textielwever of pottenbakker;
• werk in de bouwploeg aan grote en kleine projecten;
• zet jouw kookkunst in voor lekkere historische gerechten;
• gebruik jouw groene vingers in de thematische tuinen;
• word lid van ons promotieteam en bezoek beurzen en evenementen in het 
   hele land;
• iedereen met een warm hart voor de geschiedenis is welkom.

Heel véél extra’s
• een leuke omgeving, met bijzondere activiteiten en vrolijke bezoekers; 
       • een belastingvrije vergoeding (max. € 1.500,- per jaar);  
            • veel fl exibiliteit in tijden, met een minimum van 
           één dagdeel per week; 
      • de Archeon vrijwilligerspas: 
          gratis toegang tot Archeon 
         (het hele jaar, met 1 introducé);
      • een gezellig team, met wie je ook 
           de zomer-BBQ, het oktoberfeest en 
          de kerstborrel viert.


