
 

 

 

 

 

RONDLEIDERS  GEZOCHT 

 

 

Vertelt u graag verhalen, houdt u van wandelen, werkt u graag met groepen?? 

Als uw antwoord op deze vragen JA is, dan bent u de vrijwilliger die wij zoeken als rondleider 

voor Stichting Recreatie Veluwe & Vallei  (SRVV). 

 

SRVV organiseert rondleidingen over de landgoederen Hoekelum in Bennekom, Kernhem in 

Ede, door het Stad centrum in Ede, Beelden rondleiding door het centrum van Ede, de historie 

van de Grotestraat en de beklimming van de toren van de oude kerk in Ede. Alle rondleidingen 

duren ongeveer 1½ uur en hebben en vast startpunt. De groepen zijn nooit groter dan ± 25 

personen, bij meer aanmeldingen wordt een collega ingezet. De rondleidingen worden op twee 

manieren georganiseerd. Op vastgestelde data en op aanvraag. Bij het laatste moet u denken 

aan een familiefeest, uitje van collega’s, schoolklassen enz. 

 

Als rondleider van SRVV bepaalt u zelf hoe vaak u wilt rondleiden. Momenteel zijn we op 

zoek naar nieuwe rondleiders voor landgoed Hoekelum in Bennekom. U hoeft dit niet te 

beperken tot één rondleiding. Als rondleider bent u vrijwilliger, u wordt niet betaald voor het 

rondleiden. Via de Gemeente Ede bent u WA verzekerd. 

 

Natuurlijk gaat u eerst een paar keer mee met de SRVV gidsen om te ervaren wat het is om als 

rondleider met een groep mensen op te trekken. U wordt gedegen ingewerkt, alle kennis die 

beschikbaar is over een rondleiding wordt aan u doorgegeven.  

 

Als dank voor uw inzet organiseren we eens per jaar voor de rondleiders een etentje. In 

februari is er overleg met alle rondleiders. Ook ontvangt u eens per jaar een nieuwsbrief met 

daarbij aanvullende informatie met betrekking tot de rondleidingen.. 

 

Rondleider worden, iets voor u, neem dan contact op met een van onze wandel coördinatoren  

Jetty Smit, tel. 0318 – 636 879, Ineke Hendriks, tel. 0318 – 626 275 

 
 


