
Fotojaarverslag
Werkgroep educatie 2018

• Foto jaarverslag op 
hoofdlijnen van de 
activiteiten van de 
werkgroep educatie 
Nationaal Park 
Weerribben-Wieden.. 



Werkgroep educatie: 

• Bernadette Haverkort- BC De Wieden Natuurmonumenten
• Miranda Borkes/Alice Freriks – BC Weerribben Staatsbosbeheer
• Rian Hoogma ; Voorzitter IVN-afdeling Noordwest-Overijssel
• Jakob Ponstein, Weerribben-Wieden Marketing
• Egbert Beens, boswachter VPR Staatsbosbeheer
• Erica Prikken, boswachter communicatie Natuurmonumenten
• Paula Groen, cultuureducatie
• Linda de Haan, medewerker communicatie & educatie IVN
• Nel van der Laan, medewerker communicatie & educatie Natuurmonumenten
• Thea Peters, coördinator communicatie & educatie, IVN
• Jan Hanskamp, Stichting Weerribben-Wieden
• Vacature:  iemand van de cultuurhistorische hoek/ musea 



Jeugd en Jongeren - binnenschools

• Programma voor alle groepen 
van het basisonderwijs

• Nieuw programma ontwikkeld 
voor groep 7&8 in 
samenwerking met docenten 
en kinderen: Expeditie Turf



Jeugd en Jongeren - binnenschools

Brochure met daarin 
gebundeld  het aanbod 
voor het basisonderwijs 
van: 
• Nationaal Park 

Scholenproject
• Staatsbosbeheer
• Natuurmonumenten
• IVN-afdeling 



Jeugd en Jongeren - binnenschools

Digitaal boekingssysteem 
geactualiseerd en uitgebreid.  



Jeugd en jongeren- HBO



Jeugd en Jongeren – buitenschools- JeugdNatuurClubs

JeugdNatuurClub De Weerribben
• Ondersteuning bij werving 

nieuwe begeleiders en kinderen
• Aanpassing planning programma 

i.v.m. continue roosters 
basisscholen

Stabiele groep van circa 25 kinderen. 



Jeugd en Jongeren – buitenschools – JeugdNatuurClubs

JeugdNatuurClub De 
Wieden

• paddenstoelen zoeken in 
het Waterloopbos, 

• vogelringen in de 
‘Haasjeskooi’

• ontwerpen van een 
eigen natuurpark……

• nog 7 activiteiten.

• Gevarieerd programma 
voor de drie groepen!



Jeugd en Jongeren – buitenschools – Junior Rangers

Stabiele groep jongeren 
van 12-23 jaar oud.

Afsluitend kamp bij het 
‘eigen’ Junior Ranger
Honk -ter beschikking 
gesteld door 
Staatsbosbeheer-. 



Jeugd en Jongeren – Youth+ - internationaal

Aanbieding Europees 
Jongeren Manifest aan 
minister van LNV – Mw. 
Schouten- door Junior 
Ranger van Nationaal Park 
Weerribben-Wieden



Vrijwilligers

Contactbijeenkomsten 
‘Groene Voorlichters’. 
24 mei met als thema 
“storytelling” en 13 
december met als 
onderwerpen 
landelijke 
ontwikkelingen 
Nationale Parken en 
ophalen de “plekken 
die je gezien, gehoord, 
geroken en gevoeld 
moét hebben”. 



Jonge vrijwilligers helpen bij Bezoekerscentra



Vrijwilligers - bijscholing

Training voor 
schoolbegeleiders 
en schippers van 
Natuurmonumenten 
en Staatsbosbeheer 
op 23 april: thema 
ontwikkelingen in 
het onderwijs en 
herontdekken van 
de Watersafari. 



Vrijwilligers

Reader voor Groene 
Voorlichters met de 
actuele 
ontwikkelingen, feiten 
en weetjes. Op deze 
manier kan iedereen 
hetzelfde verhaal 
vertellen. 



Ondernemers ; Gastheren en -vrouwen

Negende cursus Gastheer van 
het landschap; 17 nieuwe 
Gastheren/vrouwen



Ondernemers ; Gastheren en -vrouwen

Ondernemerssafari 26 maart: workshop 
Storytelling en bezoek aan gebied. Start bij  
Café de Steen in Willemsoord als voorbeeld 
van hoe je een verhaal van een gebied kunt 
doorvoeren in de bedrijfsvoering. 



27 november
Najaarsbijeenkomst
–samen met 
Marketing Oost-
georganiseerd. 

Vervolg storytelling 
en ophalen mooie 
verhalen en mooiste 
plekjes. Alles 
letterlijk en figuurlijk 
hangend onder de 
paraplu “verhaal van 
het gebied”. 

Ondernemers ; Gastheren en -vrouwen



Breed publiek

Flyer met 
gezamenlijk aanbod 
voor bezoekers, 
toeristen en 
bewoners van 
activiteiten in de 
herfstvakantie. 
Verspreid via de 
bezoekerscentra en 
ondernemers i.s.m. 
Marketing Oost en 
via sociale media, 
kranten en 
websites. 



Breed publiek, sociale media - Facebook

Sociale media: Facebook

-3.000 likes
- interacties met volgers
- Mooie foto’s worden 

gedeeld met de pagina: 



Breed publiek, sociale media - twitter



Activiteiten i.k.v. Dag van het Nationaal Park
• Heropening Zompies zoekpad
• Groene voorlichtersbijeenkomst
• Cultuurhistorische wandeling
• Expeditie turf




