
Rondleider in het museum; Jij vindt het leuk om bezoekers het verhaal van 

het museum te vertellen. Ook bij rondleidingen van groepen en bij bezoek 

van scholen kom jij helpen. Er is een prima handleiding beschikbaar. 

 

Gastheer/ gastvrouw in het museum; Jij ontvangt de bezoekers, zorgt voor 

warme koffie en thee en een gezellig gesprek. Je houdt een wakend oog, 

nodigt de bezoekers uit om in het gastenboek te schrijven, deelt informatie 

uit. Je bent in het museum aanwezig tijdens de openingsuren, maar kan ook 

helpen bij de ontvangst van groepen of bij workshops op andere dagen.  

 

Activiteiten ontwikkelen; Jij helpt met het ontwikkelen en begeleiden van 

wandel- en fietstochten zodat de deelnemers kennis maken met de 

archeologische plekken in Heiloo. 

 

Documentatie en archief; Jij helpt om het papieren archief om te zetten in 

een digitaal archief. Vele documenten en foto’s moeten geordend en 

gescand worden zodat het voor de toekomst bewaard blijft.  

 

Beheren museumcollectie en beeldbank; Jij zorgt ervoor dat alle 

voorwerpen in de vitrines van een informatie kaartje zijn voorzien. Aan de 

hand van verschillende lijsten en het opzoeken van gegevens maak jij de 

informatie compleet en voert dit in op lijsten.  

 

Digitaliseren van het museum: De museumcollectie wordt digitaal 

toegankelijk gemaakt voor bezoekers. Achtergrondinformatie wordt met QR 

codes en via een touchscreen toegankelijk gemaakt. Jij helpt het 

achtergrond materiaal uit te zoeken en op een goede manier te 

presenteren. 

 

Beheer van de website en de beeldbank; De digitale wereld heeft voor jou 

geen geheimen, je bent handig met het plaatsen van berichten en indelen 

van de website. 

 

Klusjesman/ vrouw: Jij bent een handig type die bij het inrichten van de 

ruimtes en allerlei klusjes kan helpen. Of jij helpt ook om het museum schoon 

en opgeruimd te houden, de stofzuiger erdoor, de vitrines gestoft, de vuilnis 

weg, jij hebt altijd eer van je werk. 

 

Bestuurslid: Het bestuur zorgt ervoor dat het geheel loopt als een soepele 

motor. Zij zijn aanspreekpunt voor de vrijwilligers. Jij bent welkom als 

bestuurslid om samen met de andere 4 bestuursleden de toekomst zeker te 

stellen. 


