
 

Gezocht 'timmermansoog' Stadsboerderij Zimmerhoeve 
 
Een stadsboerderij is een bedrijf maar geen gewoon bedrijf. Een gewoon bedrijf 
levert iets en verkoopt dat en maakt daarmee winst. Wat levert een stadsboerderij 
en wat is dan de winst die een stadsboerderij maakt?Een stadsboerderij levert 
vooral ervaringen. Die ervaringen kunnen weer kennis opleveren, maar ook 
gewoon een goed gevoel. Een goed gevoel voor jezelf, maar ook voor andere 
mensen. Als vrijwilliger kan je hier komen werken, omdat je van dieren, kinderen, 
de natuur of een combinatie van die drie houdt. Bezoekers komen hier ook om van 
de dieren en de natuur te genieten. Een stadsboerderij probeert bij bezoeker en 
vrijwilliger de kennis over dieren te vergroten, maar ook dat goede gevoel mogelijk 
te maken, te stimuleren en in goede banen te leiden. En dat is dan de winst die de 
stadsboerderij maakt. 
 
Wat ga je doen? 
Je hebt ervaring met herstelwerkzaamheden van o.a. hekwerk en houtwerk. Je kan 
zelfstandig werken en je hebt een getraind 'timmermansoog'. 
 
Wie zoeken we? 
We hebben een groot gebouw en terrein waar uiteraard wel eens wat stuk gaat of 
nieuw moet worden gemaakt en daarom zoeken we een handige klusser. Tevens 
sociaal vaardig en goed in de omgang met mensen, kinderen en dieren van divers 
pluimage. Voorkeur gaat uit naar een dag(deel) door de week. 
 
Wat hebben we te bieden? 

• Een paradijsje midden in de stad 

• Knusse en goed uitgeruste werkplaats op de hooizolder 

• Actief aan de slag in de buitenlucht in een groene omgeving 

• Af en toe een klus van serieus formaat, zoals het bouwen van een 
wormenhotel of kippentractor 

• Tussen de klussen door doe je kennis op van dieren en tuinieren 

• Waardering van collega’s en bezoekers waardoor elke klusdag voldoening 
oplevert 

 
Tijdsinvestering 
We werken in dagdelen: van 9.00 – 13.00 of van 13.00 -  17.00, daarbinnen zit altijd 
een koffie of theemomentje. 
 
Interesse gewekt? En nu? 
Stuur een mail met motivatie naar info@zimmerhoeve.nl 
Vervolgens nodigen we je uit voor een kennismakingsgesprek: daarna een 
proefperiode van in totaal 24 uur. 


