
WIJ ZOEKEN GASTHEREN EN VROUWEN VOOR DE ZONDAG (M/V) 

ENTHOUSIAST GEWORDEN OF MEER WETEN? 
Neem contact op met: 
Mathilde Groothoff | Tel. 030 - 69 22 393 | E-mail m.groothoff@odru.nl 
 
De Boswerf ligt aan de Prins Bernhardlaan 3 in Zeist (in het Zeisterbos).  
 
 

 
 
 
 
De Boswerf is onderdeel van team Natuur- en DuurzaamheidsCommunicatie 
(NDC) van de Omgevingsdienst regio Utrecht.  
Team NDC werkt vanuit vier groene buitenlocaties (NME-centra) in  
Maarssen, Wilnis, Woerden en De Boswerf in Zeist) en één kantoorlocatie aan 
een groene, gezonde en duurzame leefomgeving. Wij hebben ruime ervaring en 
kennis op het gebied van natuurbeleving, natuurlijk spelen en (moes)tuinieren 

Bezoekerscentrum De Boswerf is een prachtige, groene locatie in het Zeisterbos. Het is een 
ideaal (start)punt voor activiteiten als wandelen en fietsen in de Zeister bossen en op De 
Utrechtse Heuvelrug. Ook is er van alles te zien en te beleven zoals de eetbare voorbeeldtuin, 
een natuurspeelbos, knutselhoek, een tipi, workshops, vakantieactiviteiten en evenementen. 

 
WIJ VRAGEN 
Op zondagen is De Boswerf geopend voor publiek. Wij zijn op zoek naar vrij-
willigers die bezoekers gastvrij ontvangen en informeren over de activiteiten op 
De Boswerf en in de omgeving. Ook verricht je lichte horecawerkzaamheden 
zoals de  verkoop van biologische dranken en versnaperingen. Ook help je 
mee met voorkomende klussen tijdens evenementen als Seizoensopening en 
Pompoenenmarkt.  

   
WIJ ZOEKEN MENSEN 
 met een gastvrije houding die plezier hebben in het contact met jong en 

oud; 
 met interesse voor de natuur; 
 in alle leeftijdscategorieën.  

 
WIJ BIEDEN 
 een bijzondere werkplek; 
 persoonlijke en professionele begeleiding; 
 jaarlijks gezellige bijeenkomsten voor de ongeveer 40 vrijwilligers. 
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