
 

 

 

 

Zomer in Zeeland: word begeleider van de Scharrelkidsclub! 

Twee weken gratis verblijven in het mooiste kasteel van Zeeland, in de natuur en aan het Domburgse strand? 

Geef je dan op als begeleider van de Scharrelkidsclub bij Terra Maris, museum voor natuur en landschap! 

Terra Maris, IVN en StayOkay Domburg starten deze zomer een activiteitenaanbod voor kinderen, gericht op 

natuur en cultuur. ’s Ochtends lekker knutselen met natuurlijke materialen of uilenballen pluizen, ’s middags 

een gave natuurspeurtocht of slootjesexcursie, en ’s avonds kindertheater.  

De activiteiten worden georganiseerd door het Scharrelteam: jongeren die het leuk vinden om activiteiten met 

kinderen te organiseren en begeleiden. Tussen de activiteiten door heb je voldoende tijd om met de andere 

begeleiders op het strand te liggen, de omgeving te ontdekken of een vuurtje te stoken. Ben jij tussen de 18 en 

30 jaar, en heb je je zomervakantie nog niet volgepland? Geef je dan nu op!  

Jouw profiel: 

- Tussen de 18 en 30 jaar 

- Enthousiast, daadkrachtig, energiek en creatief 

- Ervaring met of interesse in natuurbelevingsactiviteiten 

- Ervaring met of interesse in kinderactiviteiten 

- Basiskennis van de Duitse taal (spreken en luisteren) is een pre 

- Aanwezig tijdens het trainingsweekend op 25 en 26 april 2015 

- Bij voorkeur twee weken beschikbaar in de periode 18 juli t/m 30 augustus 2015 

Je krijgt: 

- Gratis verblijf in Kasteel Westhove (StayOkay Domburg), op loopafstand van het strand 

- Gratis maaltijden 

- Een vergoeding van € 75 per week 

- Een trainingsweekend op locatie 

- Een mooie aanvulling op je CV 

Tijdens het trainingsweekend op 25 en 26 april kruipen we in de belevingswereld van kinderen: hoe kan je 

enthousiasme aanwakkeren en maak je elke activiteit spannend? Ook leer je verschillende spelvormen voor 

kinderactiviteiten en de basis van natuurbeleving. 

Enthousiast? Meld je dan z.s.m., maar vóór 5 april aan op www.ivn.nl/zeeland voor deze unieke zomerervaring!  

http://www.ivn.nl/zeeland

