
 

 

 
Ben je enthousiast over vogels en natuur en vind je het leuk mensen hierover te vertellen?  

 

Op het eerste gezicht lijkt het alsof het in Werelderfgoed Kinderdijk allemaal draait om de 

molens, maar dit is niet het enige wat we te bieden hebben. Naast het verhaal van ruim 700 

jaar watermanagement is Stichting Werelderfgoed Kinderdijk onderdeel van een beschermd 

Natura 2000 gebied met schitterende natuur en veel vogels. Stichting Werelderfgoed 

Kinderdijk is op zoek naar:  

 
Host Vogeltheater  

en/of  

Gids Natuurarrangement 
 

 

Bij ons draait alles om de inzet, de kennis en het enthousiasme van onze vrijwilligers. Lijkt het je 

leuk, boeiend en gezellig om samen met ons een stuk unieke Nederlandse cultuur & natuur te 

delen met de hele wereld? Ons team is altijd op zoek naar versterking, en bij ons is voor 

iedereen een passende rol te vinden. We zorgen ervoor dat je straks helemaal klaar bent om 

onze bezoekers een onvergetelijke dag Unesco Werelderfgoed Kinderdijk te geven.  

 
Over het vogeltheater 
Dit jaar is er een nieuwe bezoeklocatie bijgekomen: Het Vogeltheater. Samen met 

Vogelbescherming Nederland en Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard is dit gebouw 

ingericht. Hier ontdek je waarom Kinderdijk beschermd Natura 2000 gebied is en welke 

bijzondere vogels er leven in Unesco Werelderfgoed Kinderdijk. Wil je als bezoeker met de 

natuurgids het Werelderfgoed in om de bijzondere vogels in het echt te ontmoeten, dan kun 

je een natuurarrangement boeken. Zowel de host als de natuurgids krijgt een speciale cursus 

verzorgd door Vogelbescherming Nederland en Stichting Werelderfgoed Kinderdijk. 

 

Wat heeft Stichting Werelderfgoed Kinderdijk onze vrijwilligers verder nog te bieden? 

• Introductiecursus voor nieuwe vrijwilligers 

• De mogelijkheid voor het volgen van on the job trainingen voor andere 

vrijwilligersposities binnen het Werelderfgoed zoals bijv. kassamedewerker of host 

shop. 
• Gidsenopleiding voor het rondleiden van onze buitenlandse bezoekers 
• Jaarlijkse informatiebijeenkomst 
• AED training  
• Alle informatie die je moet weten over Unesco Werelderfgoed Kinderdijk 
• Onkostenvergoeding en kleding 
• Er is een vast aanspreekpunt en een Vrijwilligersraad binnen de organisatie 
• Nieuwjaarsreceptie, Barbecue en een vrijwilligersuitje. 

 

Interesse? 

Neem dan contact op met onze vrijwilligerscoördinator Paola Zimmerman via 

vrijwilliger@molenskinderdijk.nl of tel.nr. 06-82 05 89 37 

 

Of kom langs op één van onze open dagen:  

 

zaterdag 12 maart 2022 van 12.00-16.00 

zaterdag 21 mei 2022 van 10.00-14.00 

zaterdag 6 augustus 2022 van 10.00-14.00 

zaterdag 8 oktober 2022 van 12.00-16.00 
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