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Tijd voor gezelligheid?
Vrijwilligerswerk in het nieuwste museum van Leeuwarden!
In november opent een van de mooiste huizen van Leeuwarden haar deuren: Museumhuis
Van Eysinga. De eigenaar van het pand, Vereniging Hendrick de Keyser, is op zoek naar
vrijwilligers die zich thuis gaan voelen in dit magnifieke herenhuis.
Voel je thuis
In dit Museumhuis worden bezoekers uitgenodigd om zich thuis te voelen. Je mag gaan zitten op
de bank en in de laatjes van de kast kijken. Hier vind je geen bordjes met ‘niet aanraken’ of
strenge suppoosten. Wél vind je er een gezellige groep met vrijwilligers die, altijd samen, in het
Museumhuis bezig zijn.
Vrijwilliger in Huis Van Eysinga: een hartelijk welkom
Huis Van Eysinga is het vierde huis dat als Museumhuis wordt geopend. Esly van Dam,
hoofdcoördinator vrijwilligers, vertelt: ‘Vrijwilligerswerk in een Museumhuis betekent
vrijwilligerswerk in een bijzonder huis. Vrijwilligers ontvangen bezoekers net zoals je dat thuis
zou doen: hartelijk en persoonlijk. Maar vrijwilligers kunnen ook actief in het huis bezig zijn en
bijvoorbeeld helpen met het poederen van pruiken. Kortom, vrijwilligers brengen het huis tot
leven.’
Geen specifieke voorkennis of ervaring nodig
Om vrijwilliger te worden in Huis Van Eysinga heb je geen specifieke voorkennis of ervaring
nodig, maar wel goede sociale en communicatieve vaardigheden. Tijdens de
kennismakingsperiode verwachten we dat vrijwilligers een dagdeel per week beschikbaar zijn,
daarna is de minimale beschikbaarheid twee dagdelen per maand. Vereniging Hendrick de
Keyser biedt haar vrijwilligers professionele begeleiding en een reiskostenvergoeding.
Informatiebijeenkomst
Iedereen die geïnteresseerd is in vrijwilligerswerk in Museumhuis Van Eysinga, kan zich
aanmelden voor een van de vrijblijvende informatiebijeenkomsten op 4 en 8 oktober. Je krijgt er
meer informatie en je kunt vragen stellen. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan bij Esly van
Dam, hoofdcoördinator vrijwilligers via vandam@hendrickdekeyser.nl of 020-5210630. Zij kan
ook andere vragen beantwoorden.

