
Vrijwilligersfunctie baliemedewerker

Museum Hoge Woerd, gevestigd in Castellum Hoge Woerd in Leidsche Rijn (Utrecht), 
zoekt een enthousiaste vrijwilliger om het team van museumdocenten te versterken.  

Castellum Hoge Woerd:
Castellum Hoge Woerd is een moderne herbouw van het Romeinse fort dat 2000 jaar 
geleden in De Meern (Utrecht) stond, op de oorspronkelijke vindplaats én op ware grootte. 
Tegenwoordig is het castellum de plek waar cultuur, natuur en historie op een unieke ma-
nier samenkomen, en tevens één van Nederlands grootste archeologische monumenten. 
Op deze bijzondere culturele verzamelplek is naast het museum, een stadsboerderij met 
stallen en tuinen, een theater en een café-restaurant gevestigd.

Museum Hoge Woerd is een uniek en interactief museum voor jong en oud. Men bewon-
dert er het Romeinse schip De Meern 1, bekijkt de omgeving vanaf de muren van het fort 
en duikt in 3000 jaar geschiedenis door middel van interactieve exposities. Bezoekers wa-
nen zich voor even in de Romeinse tijd en ontdekken het leven in een garnizoensstadje aan 
de Limes (Latijn voor ‘grens’).
 
Functie:
Als baliemedewerker van Museum Hoge Woerd ben je het eerste aanspreekpunt voor de 
bezoekers van Castellum Hoge Woerd. Je informeert hen over de programma’s van de 
partners van Castellum Hoge Woerd en verwijst de bezoekers naar de juiste locaties. 
 
Hoofdtaken:
- Bouwen en onderhouden van contacten met bezoekers van het castellum
- Bezoekers verwijzen naar de juiste locaties voor activiteiten
- Opnemen van de telefoon en vragen beantwoorden van (nieuwe) bezoekers
- Bewaken van het gebouw d.m.v. camerabeelden en actie ondernemen bij onraad

Wij bieden:
- Een leuk en hecht team van vrijwilligers
- Een uitgebreide inwerkperiode en begeleiding door onze vrijwilligerscoördinator
- Leuke museumborrels en nieuwsbrieven
- Een jaarlijks uitje en een nieuwjaarsfeest voor de vrijwilligers
- Een lezingenprogramma 

Geinteresseerd?
Mail je motivatie en cv naar museum@castellumhogewoerd.nl voor een kennismaking. 

Hoge Woerdplein 1  -  3454 PB De Meern  -  museum@castellumhogewoerd.nl


