
Klysterde
NME-Centrum regio Noordoost Friesland

  • Henk Kroes - voormalig voorzitter Fryske Gea en Elfstedentocht • Sippy Tigchelaar -  
sportvrouw en programmamaker Omrop Fryslân •  Syb van der Ploeg - zanger en 

  natuurliefhebber • Nynke Rixt Jukema - duurzaam architect • Johan de Jong - bioloog, 
natuurbeschermer en maker natuurprogramma’s

De Klyster laat jonge mensen actief ervaren hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk natuur is.  
In deze tijd waarin steeds minder jongeren vanzelfsprekend in contact komen met de natuur en 
waarin wij staan voor een aantal wereldwijde problemen, is NME nog nooit zo hard nodig geweest! 
NME De Klyster educatie natuur en duurzaamheid al meer dan 25 jaar!

DE KLYSTER IS EEN BLOEIEND CENTRUM 
VOOR NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE 
(NME) VAN DE GEMEENTEN 
DANTUMADIEL EN NOARDEAST-
FRYSLÂN EN ZET ZICH IN VOOR EEN 
GROEN, GEZOND EN DUURZAAM 
NOORDOOST FRIESLAND. 

COMITÉ 
VAN 
AANBEVELING



EXCURSIES & ACTIVITEITEN
Basisscholen kunnen vanaf 1 euro per leerling meedoen 
aan excursies en natuur- en duurzaamheidsprojecten. 
Scholen kunnen op de website online boeken.

 UITLEENCENTRUM
  Basisscholen kunnen gratis gebruik maken van 

het Uitleencentrum. Prachtig beschilderde  
leskisten en ander educatief materiaal kunnen 
worden geleend. De Klyster heeft een haal- en 
brengservice.

   DUURZAAMHEIDSPROJECTEN
  Ieder jaar worden projecten georganiseerd met 

actuele duurzaamheidsthema’s. 

REGIONAAL
De Klyster richt zich speciaal op de natuur en het landschap dichtbij huis zoals 
Het Wad, NP Lauwersland, NL Noardlike Fryske Wâlden. 

EDUCATIESPECIALIST
Het klysterteam bestaat uit 25 enthousiaste educatieprofessionals, gecertificeerde 
natuurgidsen en vrijwilligers. Inspirerend voor kind, ouder en leerkracht.

SAMENWERKEN
De Klyster werkt nauw samen met andere groene organisaties zoals IVN, 
Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en Landschapsbeheer Friesland, 
de Friese NME-Centra en de landelijke koepelorganisatie GDO. 

NIEUWSBRIEF
De Klyster geeft iedere maand een nieuwsbrief uit met aankondigingen 
en praktische tips voor leerkrachten.

LID
Alle scholen van onze gemeenten zijn lid en betalen 
lidmaatschapsgeld. Hiervoor mogen scholen gratis of 
tegen geringe betaling meedoen.

  De Klyster ondersteunt het basisonderwijs in de regio. 

DOEL: kinderen van 4 tot 12 in contact brengen met  
de natuur, het landschap, en duurzame thema’s, 
waardoor een belangrijke basis wordt gelegd voor 
duurzaam gedrag. 

  Het klysterteam bestaat uit enthousiaste  
educatieprofessionals en vrijwillige natuurgidsen.

  ONZE DIENSTEN:  
•  Excursies

 •  Duurzaamheidsprojecten
 •  Gastlessen
 •  Natuurpakketten 

 •  Uitleencentrum met leskisten

NME GAAT OVER ALLE THEMA’S DIE IN RELATIE 
STAAN TOT ONZE FYSIEKE LEEFOMGEVING: 
Gezonde en Duurzame leefstijl, Circulaire Economie, 
Groene Leefbaarheid en Natuur, Energie, Water 
en Klimaat. Op deze gebieden liggen voor onze 
gemeenten grote opgaven. 
De Klyster betrekt jongeren bij deze thema’s.

 VERANTWOORDING EN BELEID
  De Klyster werkt met een NME-beleidsplan, goedgekeurd 

door gemeenteraad en B&W. De sustainable development 
goals zijn onze stip op de horizon.  

Doniawei 95 • 9104 GK DAMWALD • 

info@klyster.nl • 06 44 08 50 63

www.klyster.nl


