JeugdNatuurClub De Wieden
p/a: Beulakerpad 1
8326 AH sint Jansklooster
telefoon 0527-205660
www.np-weerribbenwieden.nl
Rekeningnummer: NL 47 RABO 0192 3809 58

Sint Jansklooster, seizoen 2021-2022
JeugdNatuurClub De Wieden is een brede regionale jeugdnatuurclub voor kinderen in de basisschoolleeftijd vanaf
groep 5. De organisatie is in handen van Nationaal Park Weerribben-Wieden, Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer en Museum Schoonewelle. Deze organisaties vinden het belangrijk dat kinderen buiten spelen en
zo liefde voor de natuur ontwikkelen. Samen zorgen ze voor een leuk een uitdagend programma voor de
clubleden.
De leden van de JeugdNatuurClub worden ingedeeld in een groep op basis van hun leeftijd, persoonlijke wensen
en praktische zaken, zoals vriendschappen en samen kunnen rijden naar de clubmiddagen.
Lid worden kan door het digitale aanmeldformulier in te vullen (https://forms.gle/DF2SCXcJpUsj5h5c6)
Handig om te weten:
➢ JeugdNatuurClub De Wieden is voor kinderen uit ‘de wiede omgeving’ van De Wieden: van Blokzijl tot Hasselt
en van Giethoorn tot Meppel.
➢ Als je in groep 5 – of hoger- zit mag je erbij en als je de basisschool verlaat ga je eraf
➢ Je moet niet bang zijn om vies te worden en het leuk vinden om met andere kinderen samen de natuur te
ontdekken
➢ Het lidmaatschap voor seizoen 2021-2022 kost € 25,➢ Er zijn 8 clubmiddagen in een seizoen, soms is er een extra activiteit
➢ 1x per maand heeft de groep waarin je zit op woensdagmiddag een clubactiviteit
➢ We starten in september en sluiten af in mei. December slaan we over
➢ Bij voldoende leden worden de kinderen over twee vaste groepen verdeeld met als mogelijke starttijd: 14.00
uur of 14.45 uur.
➢ Soms is de activiteit niet op woensdagmiddag, maar ’s ochtends of ’s avonds en op een andere dag
➢ Je gaat bijna elke keer naar een andere plek, maar altijd ten zuiden van de weg Steenwijk-Blokzijl
➢ Je ouders/verzorgers en vriendjes/vriendinnetjes gaan niet mee met de clubmiddag
➢ Je gaat alleen naar de activiteit van je eigen groep (er kan dus niet ‘gehopt’ worden)
➢ De groepsgrootte hangt af van het aantal begeleiders (max 7 kinderen per begeleider)
➢ Je hoort zo snel mogelijk bij welke groep je bent ingedeeld en ontvangt dan ook het activiteitenoverzicht
➢ Hierop kan je zien op wat de data zijn van jouw groep, waar het is, wat het onderwerp is en soms wordt
gevraagd zelf materiaal mee te brengen (hamer, verrekijker, fototoestel..)
➢ Wat we doen is na de clubmiddagen te volgen op facebook: JeugdNatuurClub De Wieden
➢ Bij aanmelding geef je aan of we foto’s waar jij op staat mogen gebruiken.

Nog vragen? We zijn bereiken per e-mail jncdewieden@natuurmonumenten.nl of telefonisch via
Bezoekerscentrum De Wieden: 0527-205660.
JeugdNatuurClub De Wieden is een samenwerking in de regio tussen
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