
Vrijwilligersfunctie rondleider

Schip en inventaris: een uitgebreide rondleiding langs het Romeinse schip De Meern 1 en de
bijzondere vondsten. Daarnaast wordt het verhaal van het Castellum toegelicht.
Wachttoren en limes: een bezoek aan de replica van de Romeinse wachttoren. Hier wordt het
verhaal verteld over de verdedigingslinie van het Romeinse Rijk: de limes.
3D/VR: met de rondleiding reist de groep terug in de tijd met behulp van Virtual Reality brillen.
De groep waant zich helemaal in de Romeinse tijd, het lijkt alsof je er middenin en/of bovenop
staat. Keuze uit diverse thema's.

Museum Hoge Woerd, gevestigd in Castellum Hoge Woerd in Leidsche Rijn (Utrecht), zoekt een
enthousiaste vrijwilliger om het team van rondleiders 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 manier 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 bewondert 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 wanen zich voor even in de
Romeinse tijd en ontdekken het leven in een garnizoensstadje aan de limes (Latijn voor ‘grens’).

Functie:
Bij het museum worden er vaste, reguliere rondleidingen aangeboden op zondag om 14:00 uur. Hier
kunnen bezoekers zich individueel voor inschrijven. Daarbij is het ook mogelijk om een privé
groepsrondleiding te boeken, tot 20 personen per groep. Als rondleider van Museum Hoge Woerd
neem jij de bezoekers mee langs de verschillende hoogtepunten van het castellum, dit geldt voor
zowel de reguliere als de groepsrondleidingen op afspraak. Bij het museum worden diverse
rondleidingen aangeboden:

 
Als vrijwillige rondleider wordt je klaargestoomd om alle rondleidingen te kunnen geven.
 

z.o.z.
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Vrijwilligersfunctie rondleider
 Hoofdtaken:
- Rondleiden van reguliere bezoekers op zondagen van 14:00 - 15:00 uur
- Rondleiden van groepen op afspraak (op inschrijving, aanvragen worden uitgezet onder de pool van
vrijwilligers)
- Het publiek enthousiasmeren en informeren over het verhaal en de geschiedenis van Castellum
Hoge Woerd.

Wij bieden:
- Een gezellig team van vrijwilligers
- Een uitgebreide inwerkperiode door Stadsarcheoloog Erik Graafstal en reeds aanwezige
rondleiders.
- Leuke museumborrels en nieuwsbrieven
- Een jaarlijks uitje en een nieuwjaarsfeest voor de vrijwilligers
- Een lezingenprogramma en andere activiteiten binnen het castellum waaraan je gratis of met
korting deel kan nemen.

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