
Gezocht: tuinvrouw / tuinman voor onze boerderij  
vrijwillig / werkervaring, Maassluis 
 
Ben je dol op natuur, heb je groene vingers en vind je het leuk om 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 een groene plek voor effectief vergaderen, heien, trainen, coachen en 
retraiteren. Wij geloven dat mensen en organisaties effectiever kunnen (samen)werken en 
dat de juiste omgeving hiertoe uitnodigt. Op basis van wetenschappelijk onderzoek hebben 
wij De Polderij dus helemaal ingericht om het allerbeste uit een bijeenkomst te halen. Hierbij 
speelt de invloed van de natuur een belangrijke rol! 
 
Op 20 maart 2018 openen wij  na een uitgebreide ecologische verbouwing onze staldeuren 
voor zakelijke bijeenkomsten. In onze eetbare tuin in wording is echter nog een hoop te 
doen… 
 
Tuinvrouwen en -mannen  
Iedere zaterdagmiddag werkt een enthousiaste groep groene vingers samen in de tuin van 
De Polderij. Vanaf maart / april is er een hoop te doen. Wij zijn namelijk druk bezig allerlei 
planten en materialen te verzamelen om een bijzondere tuin aan te leggen. Het is de 
bedoeling dat iedereen zich welkom voelt in onze tuin, dat de tuin eetbaar wordt, dat je erin 
kunt verdwalen en dat speelse elementen je creativiteit prikkelen.  
 
Wij zoeken 
We zijn nu wekelijks met een fijne groep van 2-4 mensen. Tuinvrouwen en -mannen die het 
ook leuk vinden om ons zo nu en dan een handje te helpen met de aanleg en / of straks het 
onderhoud van onze tuin, zijn van harte welkom! Talent is geen voorwaarde, enthousiasme 
en liefde voor natuur wel.  
 
Wij bieden 

• Werken op en aan een mooie plek in het groen.  
• Samen ervaren, leren en experimenteren – wij geven graag ruimte aan leuke inbreng. 
• Energie, gezelligheid en lekkere versnaperingen voor een goed gevulde maag. 

 
Voel jij je aangetrokken tot onze groene onderneming? Leuk! Zoek even contact via 
info@depolderij.nl en we vertellen je graag meer.  
 


