“Wauw!
Kijk een otter!”

Junior Rangers
Het programma voor de Junior Rangers is voor
jongeren van 12 tot 18 jaar vanaf de middelbare
school. Een Junior Ranger weet wat het werk
van een ‘ranger’ (boswachter) inhoudt. Hij/zij
voelt zich ambassadeur voor het Nationaal Park
en zet zich in voor het gebied door middel van
allerlei activiteiten. Kinderen die aangesloten zijn
bij de JeugdNatuurClubs in De Weerribben en
De Wieden kunnen doorstromen naar de Junior
Rangers. Maar ook als je geen lid bent geweest
van de JeugdNatuurClub kun je meedoen!
Het programma sluit aan op het Junior
Ranger project van Europarc. Dit is een
samenwerkingsverband van Nationale Parken in
Europa. In Nederland waren de Junior Rangers
van Nationaal Park Weerribben-Wieden de
eerste die dit programma volgden. Je start als
een aspirant Junior Ranger en na het volgen
van het volledige jaarprogramma ontvang je een
certificaat waarna je officieel Junior Ranger bent.

Jeugdbegeleider
Ben je ouder dan 20 jaar en vind jij het ook
belangrijk dat kinderen en jongeren buiten zijn
en de natuur beleven en wil je daar een actieve
bijdrage aan leveren? Dan is begeleider worden
van een JeugdNatuurClub of van de Junior
Rangers vast iets voor jou!!
Informatie
Meer informatie over één van de groepen kun je
vinden op:
• de website: www.np-weerribbenwieden.nl
• Facebook: Jeugdnatuurclub De Weerribben
• Facebook: Jeugdnatuurclub De Wieden
• Facebook: Junior Rangers Nederland
De JeugdNatuurClubs en de Junior Rangers
zijn een samenwerking in de regio tussen de
onderstaande organisaties:
• Nationaal Park Weerribben-Wieden
• Staatsbosbeheer
• Natuurmonumenten
• IVN
• Schoonewelle Centrum Natuur en Ambacht

Jeugd
NatuurActief

JeugdNatuurActief
De ruige natuur van het Nationaal Park ligt klaar
om ontdekt te worden….
Ben je tussen acht en achttien jaar oud en ga je
graag met anderen op expeditie in de natuur, sluit
je dan aan bij één van de JeugdNatuurActief clubs.
Er zijn drie natuurclubs actief in en rondom
Nationaal Park Weerribben-Wieden.
Kinderen die op de basisschool zitten, kunnen
zich aansluiten bij JeugdNatuurClub De
Weerribben of bij JeugdNatuurClub De Wieden.
Zit je op de middelbare school, dan kun je je
aansluiten bij de Junior Rangers.
Waarom JeugdNatuurActief?
Kinderen en jongeren van nu zijn de
natuurbeschermers van de toekomst. Jullie zijn
degenen die later als volwassenen beslissen
over het voortbestaan van onze natuurgebieden.
Natuurgebieden die van betekenis zijn voor ons
eigen welzijn, maar ook voor alle planten en
dieren die er in leven.

Wie als kind heeft ervaren hoe fijn het is om in
de natuur te zijn, zal later meer waarde hechten
aan het behoud er van. Het Nationaal Park
ondersteunt daarom de beide JeugdNatuurClubs
en de Junior Rangers.
De leden van de JeugdNatuurClub vinden het leuk
om:
• buiten te spelen
• samen met andere kinderen op pad te gaan
• te leren over de natuur
• op onderzoek uit te gaan
• de handen uit de mouwen te steken
Lijkt je dat ook leuk en ben jij:
• niet bang om vies te worden
• wel in voor spannende dingen
• basisschoolleerling en minstens acht jaar
• één keer in de maand op woensdagmiddag
vrij
Sluit je dan aan bij een van beide
JeugdNatuurClubs!

“Ik heb een
boom geproefd!”

Twee JeugdNatuurClubs
Kinderen die in of rondom De Wieden
wonen kunnen lid worden van
JeugdNatuurClub De Wieden.
De organisatie is in handen van
Natuurmonumenten De Wieden,
Staatsbosbeheer De Olde Maten,
Schoonewelle Centrum Natuur en Ambacht
en het Nationaal Park.
Kinderen die in of rondom De Weerribben
wonen, kunnen lid worden van
JeugdNatuurClub De Weerribben. De
organisatie is in handen van IVN-afdeling
Noordwest Overijssel in samenwerking
met Staatsbosbeheer De Weerribben en het
Nationaal Park.

