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Lijkt het je tof om aanstaande zomer te werken op Landgoed Ottermeer? Wat leuk!
In deze brief kun je lezen wat je kunt verwachten.

Over Landgoed Ottermeer
In het zuiden van Nederland op de grens met België ligt Landgoed Ottermeer. Twintig jaar
geleden begonnen Frans & Yvonne aan dit grote project met de intentie om een prachtige
natuurplek te maken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, ontspannen en verdiepen.

Dit is gelukt! Er ligt een prachtig landgoed compleet met bos, zwemvijver met strand,
accommodaties, bar en terras, speeltoestellen en veel paarden. Veel mensen ontmoeten

elkaar en er worden nieuwe vriendschappen gesloten.
We organiseren diverse workshops zoals yoga, paardrijlessen, schilderen, wildplukken en

boogschieten. En op het terras serveren we biologische maaltijden, verse koffie en
gebakken broden & croissants.

Voor een indruk van de sfeer, neem een kijkje op de site: www.landgoedottermeer.nl

Het team
Om dit op een fijne manier te creëren, werken we samen. Hiervoor zijn we op zoek naar

creatieve, vrijzinnige werklustigen die houden van natuur.
Samen werken aan deze plek. We geven workshops, maken schoon en muziek, werken in
de groentetuin, de bar en de keuken. We delen maaltijden, verantwoordelijkheden en ook

onszelf. We wonen hier zes weken als een familie.

http://www.landgoedottermeer.nl


Praktische informatie
De verschillende teams
Wanneer je komt werken op Landgoed Ottermeer werk je in een of meerdere van onze
teams. Hieronder lees je meer over de taken en verantwoordelijkheden:

- Receptie: In- en uitchecken, contact en aanspreekpunt voor gasten. *Hiervoor is
ervaring met receptiewerk of gastheerschap nodig.

- Verzorgingsteam: Je houd je bezig met het netjes houden van de ruimtes buiten en
binnen.

- Keukenteam: Je kookt verschillende diners, bakt brood, huisgemaakte patisserie. Je
hebt een passie voor eten en natuurlijke producten. Ervaring in de keuken is nodig
voor een betaalde functie. Wil je een leerrijke ervaring hebben in een keuken? Meld
je dan aan als vrijwilliger.

- Barteam: Je maakt barista koffie's en runt de bar op een van de diner avonden.. Wij
zoeken nog een barman/vrouw.

- Paardenteam: Je geeft paardrijlessen en/of workshops met paarden (verzorgen,
natuurlijk paardrijden, etc).

- Groentetuin: Jij of jullie verzorgen onze groentetuin. Houden de bedden bij en
zorgen voor overvloed. Zelf kun je dan op Ottermeer verblijven en eten uit de tuin in
ruil voor het onderhoud. Dit is dus geen betaalde functie.

- Workshopgevers: Je geeft workshops aan volwassenen en/of kinderen. Wij houden
van creative workshops, natuurbeleving/adventure, paarden workshops, gymnastics,
yoga, etc.

- Productieleider programma: Je bent verantwoordelijk voor de planning en
communicatie van de workshops en activiteiten op de camping. Je doet de
communicatie met de workshopgevers, hangt de planning en inschrijflijsten op het
programmabord.

- Sociale media en fotografie: Je maakt toffe foto’s en video’s en post deze op onze
socials.

Het Teamveld
Voor het team hebben we een mooi veld (met zonsondergang!). Hier staat een keuken met
fornuis en koelkasten voor jullie om te gebruiken.
Neem zelf een tent, camper of caravan mee die groot genoeg is om de periode in te wonen
(meeneemtips voor bij je tent of caravan: tafel en stoel, plastic opbergdozen voor eten ivm
kleine vriendjes).

Vergoeding
Je ervaring, leeftijd en het team waarin je werkt bepaalt de hoogte van het salaris. Dit wordt
duidelijk na het invullen van de vragenlijst en het daarop volgende kennismakingsgesprek.
Om elkaar en het werk te leren kennen, kunnen we je uitnodigen om alvast een aantal
dagen mee te helpen op één van de campingdagen of events in het voorseizoen.



Workshops en activiteiten inbrengen
Wij zien graag jouw talent en we vinden het een grote waarde om onze interesses en
talenten te delen met de gasten die we hier ontvangen. Is er een workshop of activiteit die je
kunt aanbieden? Laat het ons weten!

Dag voor het ‘Land en het Team’
We willen met het land en met elkaar verbonden zijn. Daarom is er ‘s woensdags de Dag
voor het Land en het Team. In de ochtend werken we vrijwillig enkele uren om het land te
verzorgen en met de planten te zijn. Dit doen we samen met campinggasten. ‘s Avonds is
onze Teamavond. We eten met elkaar en chillen.
Ook houden we een deelronde. We dan luisteren naar elkaar en we delen wat er in ons
speelt.

Eerder beginnen:
Ons seizoen begint al eerder. Ook hiervoor zoeken we nog naar teamleden.
Dit is tevens de periode waarin we kunnen proefdraaien. Om elkaar te leren kennen kunnen
we je uitnodigen voor een van deze momenten:
De Meivakantie Klusweek: 29 april t/m 7 mei.
Het Hemelvaartsweekend: 18 t/m 21 mei.
Het Pinksterweekend: 26 t/m 29 mei.

Programma bij aankomst:
Woensdag 14 juli kun je vanaf 17:00 uur arriveren en jouw tent/caravan opzetten. ‘s Avonds
eten we samen, wij verzorgen de maaltijd.
Donderdag 15 juli is de Teambuildingsdag vanaf 11:00 uur.
Zaterdag 17  juli arriveren de campinggasten.
(Zondag 27 augustus is de Teamdag ter afsluiting voor alle teams).

Aanmelden:
Ben je enthousiast geworden van deze brief?
Stuur dan het aanmeldingsformulier hieronder per mail naar camping@ottermeerhoeve.nl en
voor het keuken- of barteam naar marnix@eetschilderij.nl
We nemen persoonlijk contact met je op.

Hartelijke groeten,

Team Ottermeer

mailto:camping@ottermeerhoeve.nl
mailto:marnix@eetschilderij.nl


Aanmeldformulier

1. Personalia
Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
E-mail:
Telefoonnummer:

2. Wat spreekt je aan om hier te komen werken?

3. Welke opleiding(en) heb je gedaan?

4. Wat voor werkervaring heb je?

5. Wat doe je graag (hobby’s)?

6. In welk team zou je willen werken?

7. Waar ben je goed in?

8. Wat zouden uitdagingen voor je kunnen zijn?

9. Hoe is je gezondheid (fysieke en psychische gesteldheid, allergieën)?

10.Zijn er workshops of activiteiten die je kunt aanbieden?

11.Met wat voor kampeermiddel wil je komen (tent, camper of caravan)?

12.Kun je in de maand mei ook werken?

Mei:
Meivakantie ja  /  nee
Hemelvaart weekend ja  /  nee
Pinksteren weekend ja  /  nee



Impressie foto’s

Teamleden op het afsluitfeest 2022

Het terras en het leden van het barteam 2022

Tuinieren en de camping in het voorjaar



Workshops voor volwassenen: Breathwork & ijsbad workshop

Paarden workshop & creative workshop (vilten)


