
 

 

 

 

De werkgroep Gezond Natuur Wandelen kan nog vrijwilligers gebruiken voor de begeleiding van wandelingen in 

IJmuiden op dinsdagochtend, Bergen en Egmond Binnen op donderdagochtend, Haarlem op zaterdagochtend, 

Castricum op zondagochtend en in Heiloo wordt nog bekeken wanneer er een wandeling wordt georganiseerd, dat hangt 

nog af van de vrijwilligers.  

 

We kunnen vrijwilligers gebruiken voor 1 uur per week van 10.00 tot 11.00 uur. We zijn ook blij met extra mensen 

die eens in de 4 weken een uurtje willen begeleiden. 

 

Gezond Natuur Wandelen zoekt vrijwilligers 
De werkgroep Gezond Natuur Wandelen wil elke week een gratis, aantrekkelijke, laagdrempelige, 
begeleide wandeling organiseren in de natuur. De wandelingen zijn in de eerste plaats bedoeld voor 
mensen die meer willen bewegen en iedereen die het leuk vindt om in een rustig tempo een uurtje te 
wandelen is welkom. Voor deze wandelingen zoeken wij vrijwilligers die op regelmatige basis een 
wandelgroep willen begeleiden. 
 

De begeleiders 
De werkgroep heeft al een paar enthousiaste vrijwillige begeleiders. Echter, willen we de begeleidersgroep 
graag uitbreiden. Wandelt u graag? Doet u dat graag in een groene omgeving? Wilt u het enthousiasme voor 
de natuur en/of het wandelen overbrengen op mensen die, om wat voor reden dan ook, minder bewegen? Wilt 
u op regelmatige en vrijwillige basis een wandelgroep begeleiden? Geef u dan op! U kunt wekelijks als gids 
ingezet worden, maar ook als u één keer per maand beschikbaar bent, zijn we heel blij met u. 
 
De wandelingen zijn geen natuurexcursies, maar onderweg vertelt een begeleider of soms ook een deelnemer 
een of twee keer kort iets over de natuur en de omgeving. Per wandeling zijn er twee begeleiders. Nieuwe 
begeleiders krijgen een dagcursus van de wandelbond (KWBN) aangeboden. Deze cursus is voor de 
deelnemers gratis.  
 
Wat biedt PWN je? 

Er zijn speciale informatieavonden en excursies voor onze vrijwilligers. 

Een toegangskaart voor het Noord Hollands duinreservaat. 

 

Ben je geïnteresseerd? 

Voor meer informatie kunt u kijken op www.gezondnatuurwandelen.nl en contact opnemen met Jan Kuiper 
van Gezond Natuur Wandelen via info@kuipernatuurlijk.nl  of 06 - 51 422 185. Bij hem kunt u zich ook 
aanmelden als vrijwillig wandelbegeleider. 
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