
 

 
Nederlands Zuivelmuseum zoekt vrijwilligers! 
 
Het Zuivelmuseum opende in 2021 haar deuren in de authentieke IJsselhoeve “Erve IJzerman”, 
Kanaaldijk 63, in Wapenveld.  
Het museum draait volledig op vrijwilligers en wij mogen wel zeggen dat dat team een zeer enthousiaste, 
gezellige en betrokken groep is.  
Een groep, die ook zeker ‘wat in de melk te brokkelen heeft’. 
Maar, ons team is nog niet compleet. Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers voor de onderstaande vacatures.  
Lijkt het u leuk om te werken op een schitterende locatie; een bijdrage te leveren aan ons museum en deel uit te maken 
van ons fantastisch team aan vrijwilligers?  
‘Vat dan de koe bij de horens’ en meldt u aan via info@zuivelmusem.nl. 
Of wilt u nog meer informatie naar aanleiding van de openstaande vacatures?  
Neem  dan gerust contact met ons op via info@zuivelmuseum.nl. 
Voor meer informatie over ons museum zie ook www.zuivelmuseum.nl. 
 
 

Medewerkers horeca M/V 
In ons gezellige museumcafé ontvang je gasten, ben je bezig met de kaartverkoop en het uitserveren van 

consumpties. Ook begeleid je, waar nodig,  kinderen in de kinderspeelhoek en bij het maken van de eigen 

melkpakken (vouwplaat). De openingsdagen zijn donderdag en vrijdag van 13.00 uur tot 16.30 uur en 

zaterdag van 10.30 uur tot 16.30 uur. De diensten duren zo’n drie uur, planning in onderling overleg. 

Inlichtingen bij Trudy Berends: 

Mail  : hantrudyberends@outlook.com 

Telefoon  : 06 - 252 973 15 

       

Medewerkers onderhoud erf en boerderij M/V 
De onderhoudsploeg van erf en boerderij heeft de dinsdagochtend als vaste ochtend voor het werk aan 

erf en boerderij. Enige handigheid is uiteraard wenselijk, maar beroepsmatige “twee rechterhanden” zijn 

echt niet nodig. Goede zin en vooral samen de voorkomende klussen klaren op een gezellige manier van 

09.00 uur tot rond 11.30 uur: daar is het om te doen! Het is nog een “mannenploeg”, maar uiteraard zijn 

dames van harte welkom. 

Inlichtingen bij Herman van der Stege: 

Mail          : hgstege1951@kpnmail.nl 

Telefoon  : 06 – 317 779 22 

 

Medewerkers collectiebeheer M/V 
De collecties van de boerderij Erve IJzerman (landbouw, woonhuis, 

bewoners) en de zuivelcollectie omvatten duizenden objecten die allen in 

kaart worden gebracht, gefotografeerd en geregistreerd in een 

geautomatiseerd systeem (Axiell). Kennisopbouw over de collectie vormt 

de basis voor het Zuivelmuseum, scan de QR-code voor een video-

impressie: 

Inlichtingen bij Peter Maas Geesteranus: 

Mail   : p.maasgeesteranus@kpnmail.nl 

Telefoon  : 06 – 106 271 61 

 

Medewerkers museumonderhoud M/V 
De collecties van het museum (zuivel, woonhuis) moeten worden gepresenteerd en onderhouden. Dit is 

veelzijdig werk. Er moet worden geschilderd, getimmerd, lampen aangesloten, gerepareerd enz. Kortom 

veel wisselende werkzaamheden om de collectie en presentatie er piekfijn uit te laten zien. We zijn er op 

woensdag,maar een andere dag is ook mogelijk. Wanneer jij je twee handige handen wilt inzetten en met 

plezier wilt hobbyen, kom dan eens bij onze club kijken.                                                                                                                          

Inlichtingen bij Peter van Moerkerk:                                                                                                                                 

Mail    : peter@moerkerk.nl                                                                                                                                                  

Telefoon   : 06 - 37352001                                 
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