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We zijn op zoek naar jou!  
Draag je de Bollenstreek een warm hart toe, 
houd je van mensen, musea en verhalen, 
vind je het leuk in een enthousiast team de 
bezoekers van het museum te ontvangen 
en te zorgen dat het er allemaal piekfijn uit 
ziet? Word dan vrijwilliger bij Museum de 
Zwarte Tulp.

Een actief team vrijwilligers zet zich in voor  
het museum maar we kunnen nog meer han-
dige handen en attente ontvangers van onze 
gasten gebruiken. Samen kijken we naar wat 
je kunt doen voor de Zwarte Tulp en wat 
schikt qua tijd. 

En, voor wat hoort wat. Voor wie wil is er op 
vrijdagmiddag een borrel, iedere maand een 
gezamenlijk lunch en 3 keer per jaar een  
gezellige avond. Ook museum-uitstapjes en 
lezingen zitten in het vrijwilligerspakket.

Waar hebben we vrijwilligers bij nodig?
•  Bezoek ontvangen aan de balie en infor- 

meren over activiteiten in de Bollenstreek.  
De Zwarte Tulp is ook VVV-locatie.

• Collectiebeheer en registratie
•  Technisch onderhoud van het gebouw en de 

presentatie
• Tuinonderhoud in alle seizoenen
• Meewerken bij tentoonstellingen
• Verzorgen en organiseren van schoolbezoek
• Posters en flyers rondbrengen
• Pers-contacten onderhouden 

Heb je interesse om bij ons 
vrijwilligerswerk te komen doen? 
Stuur dan een mail voor aan-
melding of meer informatie naar 
info@museumdezwartetulp.nl of 
bel 0252-417900.  

Laat je telefoonnummer achter en 
we bellen terug! Museum de Zwarte Tulp, een uniek 

museum met twee verhalen: de  
fascinerende historie van de bloem- 
bollenteelt jaarrond en daarnaast hoe 
het bolgewas op een kunstzinnige  
manier in beeld is gebracht. 
Van romantische bloemstillevens en 
prachtige prenten naar een wand vol 
glanzende hyacintenglazen en  
uitzonderlijke krokuspotten.

Het museum is open van dinsdag  
tot en met zondag, van 13-17 uur.  
Heereweg 219 2161 BG  Lisse. 

www.museumdezwartetulp.nl 


