
Gezocht: tuinvrouw / tuinman voor onze boerderij  
vrijwillig, oproepbasis, Maassluis 
 
Groene vingers en vind je het leuk af en toe in de tuin te helpen? Wil je wel een 
steentje bijdragen aan onze startende groene onderneming? Woon je in de omgeving 
van Maassluis? Lees dan snel verder! 
 

De Polderij 
De Polderij is vanaf begin 2018 een groene plek voor iedereen die op zoek is naar een 
bijzondere locatie om bijeen te komen. Wij geloven dat de juiste omgeving uitnodigt tot 
doeltreffend (samen)werken. Wij richten onze locatie op basis van wetenschappelijk 
onderzoek helemaal in om het allerbeste uit een bijeenkomst te halen. Hierbij speelt de 
invloed van de natuur een belangrijke rol! 
 

Ons verhaal 
Wij, Tom en Joyce, delen de droom om groener te wonen en te werken. In november zijn wij 
samen met ons zoontje vanuit hartje Rotterdam verhuisd naar een monumentale boerderij in 
Maassluis. Waar wij straks een zachte biologische kaas willen maken en zo veel mogelijk 
mensen willen ontvangen. Momenteel verbouwen wij onze boerderij op ecologische wijze.  
 

Onze vraag 
Wij zoeken een tuinvrouw of -man die het leuk vindt om ons zo nu en dan een handje te 
helpen met het onderhoud van onze forse tuin. Met gebrek aan tijd en enige tuinier ervaring, 
merken wij dat de tuin ons een beetje ontgroeid. Omdat wij startend zijn en nog tot einde dit 
jaar in een verbouwing zitten, hebben wij nog geen financiële middelen. Wij zoeken dus een 
vrijwillige enthousiasteling die ons in een prachtige omgeving wil begeleiden in de wereld van 
het tuinieren.  
 

Gezocht 
• Groene vingers. 
• Enthousiasme. 

 

Aangeboden 
• Werken op en aan een mooie plek in het groen.  
• 2 zeer dankbare en leergierige jonge ondernemers. 
• Fijn samenwerken. 
• Lekkere koffie, thee en lunch. 

 
Wij hebben wilde dromen over een moestuin / voedselbos en nog geen tuinplan. Wellicht dus 
ook leuk om straks verder met ons te kijken! Voel je je aangetrokken tot onze jonge 
onderneming? Zoek contact met ons via info@depolderij.nl.  


