Verhalenvertellers voor de Vismigratierivier gezocht!
Vind je natuurbescherming ook belangrijk en wil je graag verhalen vertellen over je omgeving? Meld
je aan als excursieleider.
Wat is de Vismigratierivier?
De Vismigratierivier is een vier kilometerlange getijdenrivier die aangelegd wordt bij de Afsluitdijk bij
Kornwerderzand. Door een geleidelijke overgang tussen zout en zoet water, kunnen er straks weer
talloze trekvissen vrij bewegen. It Fryske Gea en de Waddenvereniging zijn mede-initiatiefnemers van
dit unieke project en verzorgen samen de excursies rondom de Vismigratierivier.
It Fryske Gea zoekt, in samenwerking met de Waddenvereniging, excursieleiders voor:
Wandel- en vaarexcursies, scholenprogramma’s & lezingen
Wat doet een excursieleiders/verhalenverteller?
Je neemt deelnemers mee op natuurbeleving in het gebied rondom deze toekomstige
Vismigratierivier. Wandelexcursies en lezingen worden georganiseerd vanuit Kornwerderzand en
vaarexcursies vanuit Den Oever. Bij het scholenprogramma geef je gastlessen op school en begeleid
je op een andere dag het buitenprogramma in het veld. Tijdens de excursies geef je aandacht aan de
historie en natuurlijke waarden van het gebied en aan de komst en werking van de Vismigratierivier.
Een gemiddelde excursie duurt tussen de 1,5 en 2 uur.
Wat vragen we van jou?
Vooral veel enthousiasme! Dit in combinatie met een basiskennis van natuur en ecologie. Daarnaast
ben je minimaal 1 of 2 maal per maand beschikbaar voor het begeleiden van een excursie. Wij sturen
je niet zomaar het veld in. Voorafgaand neem je deel aan een training tot excursieleider. Gedurende
vier maanden wordt er om de week een training gegeven. Daarna volg je nog een aparte module
over de Vismigratierivier. Zo leer je alle kneepjes van het vak om vol vertrouwen op pad te kunnen
gaan!
Wat bieden wij?
Je wordt excursieleider bij It Fryske Gea. Dit is een vrijwillige functie. Wel vergoeden wij de
reiskosten en krijg je de juiste kleding voor dit buitenwerk. Naast de basistraining, geven It Fryske
Gea en de Waddenvereniging ook regelmatig verdiepende trainingen, waardoor je veel kennis op
doet. Van It Fryske Gea ontvang je daarnaast een gratis lidmaatschap (incl. kwartaal magazine), het
vrijwilligersblad en is er elk jaar een speciale vrijwilligersdag. Want naast jouw bijdrage aan
natuurbescherming is het ook vooral heel leuk en gezellig!
Kijk voor ervaringen van vrijwilligers die je voorgingen op www.itfryskegea.nl/vrijwilligers
Interesse en meer weten?
Bel ons dan op 0511-53 96 18 of mail jouw contactgegevens naar bcdealdefeanen@itfryskegea.nl
In het kader van ons integriteitsbeleid vragen wij om een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG).

