
 
 

Tolhuistuin zoekt vrijwilligers voor het Tuinteam  
elke vrijdag van 09.30 tot +/- 12.00 uur  
 
We zoeken enthousiaste groenliefhebbers die ons tuinteam komen versterken. Iedere 
vrijdagochtend werkt het tuinteam onder begeleiding van onze tuinman aan onze prachtige tuin. Er 
wordt gesnoeid, gewied, geharkt, geveegd en geplant. Met je handen in de aarde en de voeten in 
de klei. Ervaring is geen vereiste, liefde voor de natuur wel. Als vrijwilliger ben je niet verplicht om 
iedere week te komen. Wel fijn als je dat van tevoren aangeeft.  
  
Over Tolhuistuin  
Tolhuistuin is een cultuurpodium aan de IJ-oever van Amsterdam Noord, een plek voor muziek, 
beelden, verhalen en heerlijk eten. Geen enkele plek in Amsterdam kent zo’n unieke combinatie: een 
cultuurpodium in het hart van de stad met verschillende zalen, een grote idyllische tuin, een lange 
historie als stadspark en meer dan 30 culturele programmapartners die op het terrein hun werkplek 
hebben. Samen maken we culturele programma’s over de belangrijkste opgave van deze tijd: de 
transitie naar een duurzame en inclusieve stad. Van intieme theateroptredens tot grote concerten en 
manifestaties. Van buitenexpo’s tot spraakmakende podcast programma’s. Van laagdrempelig 
dorpshuis tot bruisend festival. We ontmoeten nieuwe mensen en ontdekken nieuwe invalshoeken, 
inspiratie en vergezichten in een wereld die verandert.  
 
Over de Tuin  
De Tolhuistuin ontleent zijn naam aan een historisch park met veel oude, monumentale bomen, 
kronkelpaadjes in het midden een oude Grote Plataan. De Tuin was vroeger de tuin van het 
naastgelegen Tolhuis. Deze Tolhuistuin groeide eind 19e eeuw uit tot een lusthof voor de gegoede 
burgerij in Amsterdam, waar regelmatig muziekuitvoeringen plaatsvonden. Sinds 2009, met het 
vertrek van Shell, is de Tuin geopend voor publiek en vinden er festivals, concerten, workshops en 
theatervoorstellingen plaats. De bomen, kronkelpaadjes, grasveldjes en het Tuinhuis vormen samen 
een prachtige en sfeervolle plek. 
 
Wat krijg je ervoor terug? 
Een groene en culturele werkomgeving met een gezellige sfeer en fijne collega's. Het park straalt 
rust uit en is een fijne werkomgeving als je graag buiten bent. Je draagt bovendien op jouw manier 
je steentje bij aan Tolhuistuin, een heerlijke plek voor mensen en dieren in Amsterdam.  

Geïnteresseerd? 
Mail dan naar info@tolhuistuin.nl onder vermelding van ‘aanmelding Tuinteam’ 

www.tolhuistuin.nl  


