Uitnodiging voor het Internationale Youth+ kamp
in Nationaal Park Drents-Friese Wold van 26 juni tot en met 1 juli 2018.

De inschrijving is geopend!

Jongeren voor natuur!
IVN Natuureducatie organiseert samen met Nationaal Park Drents-Friese Wold een natuurkamp voor
jongeren van 18-26 jaar; Youth plussers. Hier vind je de informatie die je zal overtuigen om je in te
schrijven! Om te beginnen vindt het kamp plaats in Drenthe, in Nationaal Park Drents-Friese Wold,
op camping de Reeënwissel. Het kamp is van 26 juni tot en met 1 juli en het is een internationaal
kamp, wat betekent dat er ook veel in Engels gecommuniceerd gaat worden.
Op het programma staan twee workshops, georganiseerd door het “Plan Bureau voor de
Leefomgeving” in samenwerking met WUR. De thema’s van de workshops zijn: “What will your
nature look like in the future in: your park/protected area, your country and our Europe?” en “How to
involve young people in nature”. Is Engels niet je sterkste punt? Geen probleem, we maken ook een
Nederlandse groep. Hiernaast gaan we op excursie naar Nationaal Park Weerribben-Wieden, gaan
we aan het werk in de natuur en krijgen we een fotografie workshop. En natuurlijk is er voldoende
tijd om lekker bij het kampvuur te zitten…
Naast al deze activiteiten is het ook de bedoeling om een film van het kamp te maken, waar we te
zijner tijd meer informatie over zullen geven. Voor dit kamp vragen we een eigen bijdrage van 75
euro, waar alles bij inbegrepen zit (denk aan eten, drinken, vervoer, activiteiten).
In het kort:
Wie:

IVN-Junior Rangers, Youth+, Studenten Bos en Natuurbeheer, natuurminded
jongeren van 18 tot en met 26 jaar (in juni nog net geen 18 maar ben je wel heel
geïnteresseerd dan mag je ook komen..)
Wat:
Meerdaags Internationaal kamp met workshop’s, natuurwerk en excursies
Waar:
Nationaal Park Drents-Friese Wold
Wanneer:
26 juni tot en met 1 juli
Prijs:
75 euro
Maximaal aantal deelnemers: 40 ( wie het eerst komt…)

Omdat we gaan kamperen houdt dat in dat je de typische kampeerspullen mee moet nemen, zoals
een tent, een matje en een slaapzak en als het even kan een fiets. De complete paklijst zullen we
samen met een programma per dag ruim van tevoren opsturen. Om alvast een beetje een idee te
krijgen van hoe het eruit gaat zien, is hieronder het conceptprogramma te zien:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

Reisdag, aankomst mogelijk vanaf 13.00 uur, tenten opzetten, boel verkennen
Officiële opening van het kamp, introductie, werken in de natuur, werken aan film
Hele dag workshops, avond werken aan film
Excursie naar Nationaal Park Weerribben-Wieden
Ochtend workshops, fotografiecursus in middag, bonte avond/feest
Reisdag/werken aan film

Schrijf je in via deze link: https://goo.gl/forms/bb8F3Y2Luqw9Ixtf2
Mocht je nog vragen hebben, twijfel dan niet en stuur een mailtje naar: laurapeters@live.nl of naar
info@juniorrangers.nl .
Hopelijk tot dan!
Namens IVN, Nationaal Park Drents-Friese Wold en Youth+,
Laura Peters
Jongerenvertegenwoordiger in het bestuur van Europarc

