
Gezocht tuinclub lid 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 bent voornamelijk bezig met: 
1. het beplanten en onderhouden van een moestuin en andere stroken groen.  
2. plantjes kweken om te ruilen  
3. groene informatie op allerlei manieren beschikbaar maken voor het publiek. 
 
Wie zoeken we? 
Iemand met enthousiasme, groene vingers, interesse in permacultuur en kennis die 
één keer per week beschikbaar is.  
 
Wat hebben we te bieden? 
Samen met de andere tuinvrijwilligers draag je zorg voor de natuur op 
Stadsboerderij Zimmerhoeve. Een leuke plek om je groene kennis verder uit te 
breiden, en te delen met het publiek door het geven van voorlichting in 
verschillende vormen zoals informatieborden of workshops. 
 
Tijdsinvestering 
De tuinclub komt elke zaterdagmiddag van 12.30 - 17.00 bij elkaar, maar je 
aanwezigheid op een ander moment is bespreekbaar. Elke eerste zondag van de 
maand vergaderen we, dit duurt ongeveer 1,5 uur . 
 
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. 
 


