
BEZOEKERS ONTVANGEN IN HET MEEST
BIJZONDERE GEBOUW VAN ALMERE
Kun jij je geen leukere dag voorstellen dan gastvrouw/heer zijn tijdens interessante workshops voor kinderen? Voelen mensen zich altijd welkom bij jou? 
Dan is vrijwilliger bij het Klokhuis als activiteitenbegeleider en gastheer/vrouw wat voor jou!

Het Klokhuis, helemaal ontworpen door kinderen!
Wie kent de grote roze taart die je vanuit de trein kunt zien liggen in het Cascadepark in Almere Poort niet ? Dit iconische gebouw is ontworpen door kin-
deren en in 2011 geopend door, toen nog, prinses Maxima. Het tv-programma Het Klokhuis kwam, ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan in 2011, op 
het idee van een prijsvraag, waarbij kinderen hun eigen ontwerp konden insturen voor een echt te bouwen Klokhuis-Huis. Uit meer dan duizend inzen-
dingen zijn 6 tekeningen gekozen door een professionele jury. Het werd al snel duidelijk dat duurzaamheid een belangrijk thema is voor kinderen en dat 
ze daar zelf ook goede oplossingen voor kunnen bedenken!
Doordeweeks komen er schoolklassen en in het weekend is het Klokhuis geopend met oa workshops rond het thema duurzaamheid, wetenschap, tech-
niek en gezond eten. 

Wat ga jij doen als vrijwilliger bij het Klokhuis? 
- Als vrijwilliger help je tijdens openingstijden mee voor de openstelling van het gebouw 
- Je zorgt dat de bezoekers zich welkom voelen in de roze taart 
- Je ondersteunt bij activiteiten en evenementen
- Je bent aanspreekpunt voor de bezoekers van het Klokhuis 
- Je verwelkomt de deelnemers en verkoopt eventueel overgebleven tickets.

Wie ben je? 
- Je bent gastheer/vrouw en vindt het leuk om met mensen een praatje te maken 
- Je bent representatief en vindt het leuk om bezoekers te vertellen over het bijzondere verhaal van het Klokhuis 
- Je bent vooral enthousiast

Wat bieden wij je? 
Een mooie plek in Almere om je vrijwilligerswerk te doen waar elke dag anders is! Je wordt begeleidt door een medewerker van Stad & Natuur en je krijgt 
passende werkkleding. Je krijgt van ons een vrijwilligersovereenkomst waarin we de afspraken die we maken vastleggen. Je bent verzekerd tijdens het 
uitvoeren van je vrijwilligerstaken. Jaarlijks organiseert Stad & Natuur interessante bijeenkomsten en een kerstborrel waar alle vrijwilligers welkom zijn!

Heb jij bij het lezen van de vacature het idee dat dit op jouw lijf geschreven is? Mail dan nu naar sollicitatie@stadennatuur.nl met een motivatiebrief. Wij 
zullen je vervolgens uitnodigen voor een persoonlijk gesprek, waarin we gezamenlijk bekijken waar jouw interesse ligt en hoe je die in kan zetten bij het 
Klokhuis. Voor vrijwilligerswerk bij het Klokhuis moet je een VOG (verklaring omtrent gedrag) kunnen aanleveren, deze vraagt Stad & Natuur voor je aan. 

Het Klokhuis is een onderdeel van Stichting Stad & Natuur Almere.

Meer informatie:
www.stadennatuur.nl
info@stadennatuur.nl
Tel. 036-547 5050
Kijk ook op onze facebookpagina;
www.facebook.com/stadennatuur


