
 

 

Historisch Goud zoekt vrijwillige boogschutters: 
 

Heb jij zin in avontuurlijk vrijwilligerswerk? Ben jij die Robin Hood die graag met mensen 

in contact is en outdoor bezig is? Kun je boogschieten als de beste óf wil je dat zelf le-

ren om het ook weer aan anderen te leren en er over te vertellen? Dan zijn wij op zoek 

naar jou! 

 

Kasteel Hoensbroek zoekt bevlogen vrijwilligers voor boogschietactiviteiten. In het Kasteel is 

dagelijks van alles te doen. Denk daarbij aan speurtochten, middeleeuwse spellen, rondleidin-

gen etc. Graag willen we gasten onze historie nog intensiever laten beleven door middel van 

activiteiten zoals boogschieten. Als boogschutter – die tevens ambassadeur van Historisch 

Goud is – zorg jij voor interactie en beleving. Een schot in de roos! 

 

Wat zoeken we? 

Enthousiaste mensen die:  

- flexibel en oproepbaar zijn voor minimaal 4 uur per maand;  

- beschikken over goede communicatieve vaardigheden; 

- eventueel ook Duits, Engels en/of Frans spreken; 

- het leuk vinden om tijdens het boogschieten gekleed te gaan in een historisch kostuum; 

- beschikbaar zijn op woensdagen, weekenden, in de vakanties en, bij bijzondere activiteiten, in 

avonduren; 

 

Wat bieden we?  

We bieden je het volgende: 

- een uitdagende, leerzame en gezellige vrijwilligersfunctie op oproepbasis  

   voor onbepaalde duur;  

- een inhoudelijke training op maat; 

- een niet-alledaagse en inspirerende werkomgeving; 

- begeleiding en ondersteuning;  

- vergoeding reiskosten woon-werk en werk-werk; 

- een verzekering voor jouw werkzaamheden voor onze organisatie; 

- deelname aan uitstapjes;  

 

Over Historisch Goud 
Historisch Goud is het regionaal erfgoedbedrijf in Heerlen dat als doel heeft het ‘goud’ dat zij 
beheert in de vorm van museale collecties, een kasteel en een archeologische opgraving op 
aansprekende wijze met elkaar te verbinden, te presenteren en te exploiteren. Historisch 
Goud is de bundeling van het Thermenmuseum Heerlen en Kasteel Hoensbroek. 

 
Heb je interesse?  
Dan horen we graag van je. Stuur een bericht met je gegevens naar  
vrijwilliger@historischgoud.nl. Wij nemen dan contact met je op. 
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