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Je taak als monumentgids 
Je bent toezichthouder van de 
Berkelruïne en Wijnhuistoren, 
ontvangt de gasten en je vertelt 
de gasten over de geschiedenis 
van het monument en de rela-
tie die het heeft met de stad. 
Daarnaast controleer je de toe-
gangstickets en zorg je ervoor 
dat de gasten op de hoogte zijn 
van de huis(ruïne)regels en netjes 
omgaan met het monument. 
 De Berkelruïne is in het hoogsei-
zoen dagelijks geopend van 9.30 
tot 13.30 uur, de Wijnhuistoren 
is dagelijks geopend vanaf 11.00 
uur.

Wat vragen wij van jou? 
Je bent trots en enthousiast op 
je stad. Omdat je als gids het 
visitekaartje bent, vragen we een 
representatieve, klantvriendelijke 
en flexibele houding.
Een goede fysieke conditie ver-
eist, zeker voor de Wijnhuistoren 
gezien het aantal treden en de 
steile trap. Tevens heb je interes-
se in en kennis van de geschie-
denis van de stad en de 
monumenten.

Wat bieden we jou? 
We bieden jou de mogelijkheid 
om samen met ons steeds meer 
van onze mooie historische stad 
te kunnen laten zien aan bezoe-
kers. Je werkt daarvoor op unieke 
plekken.  
Je krijgt als vrijwilliger geen (gel-
delijke) vergoeding; alle vrijwil-
ligers zetten zich belangeloos 
in voor de promotie van de stad. 
Wel houden we je betrokken door 
gezellige bijeenkomsten met lek-
ker eten en drinken.

Interesse?
Wil je monumentgids worden? 
Stuur dan een brief met motivatie 
naar info@zutphenpromotie.nl ter 
attentie van Mark Schuitemaker.

VVV Zutphen zoekt per direct vrijwillige

Monumentgidsen
VVV Zutphen heeft sinds deze zomer twee beeldbepalende monumenten in beheer: 

de in 1312 gebouwde Berkelruïne en de Wijnhuistoren uit 1616.

We zoeken daarom mensen die vrijwillig bezoekers willen begeleiden en toezicht willen houden bij deze 

monumenten. Vind je het leuk om met mensen om te gaan en om gasten te informeren over de geschiedenis van 

onze stad? Ben je in staat om bezoekers een mooi verhaal te vertellen en vragen adequaat te beantwoorden?

Word dan monumentgids.


