
 

Gezocht: Pioniers ‘Vogelfestival Kom uit je nest!’ 

Ben jij de pionier die vanaf het begin mee wil draaien in ons team voor de organisatie van het 

Vogelfestival in Nationaal Park Lauwersmeer? Meld je dan aan en word lid van ons enthousiaste 

team!  

In het najaar van 2021 organiseren we voor de derde keer het Vogelfestival in Nationaal Park 

Lauwersmeer. Tijdens dit festival kunnen bezoekers genieten van een breed aanbod van muziek, 

theater, kunst, excursies, lezingen, lekker eten en vooral van de mooie natuur in het gebied. Het 

festival vindt plaats in en om Activiteitencentrum Lauwersnest. Een prachtige locatie waar bezoekers 

het Shopnest, Muzieknest, Voorleesnest, Wetenschapsnest, Foerageernest, Kindernest, Theaternest, 

Bouwnest, Kunstnest en Informatienest kunnen vinden. Activiteiten van het Uitvliegnest, zoals 

excursies, vinden plaats door het gehele Nationale Park en voor sommige activiteiten zullen we 

uitwijken naar gastheren in het gebied. 

Wat ga je doen als Pionier Vogelfestival?  

Als pionier en lid van het organisatieteam, ben je vanaf het begin betrokken bij het organiseren van 

het Vogelfestival. Je denkt creatief mee over de inrichting van de nesten en bent betrokken bij de 

uitvoering van het festival. Je brengt jouw expertise en ideeën in. Je houdt contact met de 

projectleider over wat goed loopt en wat aangepast moet worden.  

Wie zoeken we?  

 Je denkt graag mee en staat open voor ideeën van anderen. 

 Je denkt in oplossingen en houdt van organiseren. 

 Je kunt goed samenwerken. 

 Je vindt het leuk om out of the box te denken. 

 Je hebt affiniteit met vogels en de onderwerpen van de nesten. 

Wat bieden we?  

 De mogelijkheid om de bijzondere vogelrijkdom van Nationaal Park Lauwersmeer onder de 

aandacht te brengen.  

 De mogelijkheid om je eigen vaardigheden verder te ontwikkelen. 

 Persoonlijke begeleiding. 

 Een enthousiast team om deel van uit te maken. 

 Training op maat, bijvoorbeeld een vogelcursus.  

 Een startbijeenkomst met het gehele organisatieteam. 

 Na afloop een referentie op verzoek. 

 Verzekering tijdens activiteiten. 

Wat vragen we?  

 Tijdsinvestering: gemiddeld een aantal uren per week (afhankelijk van je beschikbaarheid)  

 Inzet en betrokkenheid van begin 2021 tot en met het festival in september 2021 (o.v.b. van 

eventuele Coronamaatregelen). 

 VOG (gratis). 

Interesse? Of vragen? Neem contact op met Henny Greven, projectleider en vrijwilligersconsulent 

IVN Noord, via de mail h.greven@ivn.nl. Bellen kan ook: 06 44458741. 
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