
Wat is het?  

Een midweek vol plezier, uitdagingen, 

nieuwe ervaringen en veel frisse lucht. 

Spannende en avontuurlijke 

buitenactiviteiten en de mogelijkheid om 

nieuwe vrienden te  maken. 

 Voor wie? 

personen met (aangeboren) doofblindheid 

en een ontwikkelingsachterstand en 

zijn/haar begeleider. 

Leeftijd: vanaf 14 jaar. 

Wanneer? 
Van maandag 13 juni t/m vrijdag 17 juni 

2022. 

 Waar? 
Scoutinglandgoed Zeewolde. 

Nulderpad 5, 3896LV Zeewolde. 
 Avonturenhuis | Ga op avontuur | Scoutinglandgoed Zeewolde 

 Kosten? 
De prijs staat nog niet helemaal vast, maar 

zal rond de €500,- per persoon liggen. 

(d.w.z. 1 persoon met doofblindheid + 1 

begeleider = €1.000,-) 

  

 

 

Scoutinglandgoed Zeewolde, avonturenhuis 

 

   

NATIONALE OUTDOORWEEK 2022 
Eerste aankondiging 

 

https://scoutinglandgoed.nl/avonturenhuis/


   

Wat is inbegrepen in de 

kostprijs? 

Al het eten en drinken, de 

accommodatie, alle activiteiten en 

bijbehorende benodigdheden. 

Hoe kom ik meer te weten 

over deze outdoor week en 

hoe kan ik me opgeven? 

Voor meer informatie en opgeven: 

neem per email contact op met Ingrid 

Korenstra: 

ikorenstra@bartimeus.nl 

Tel: 06-24341653 

Wanneer is de deadline? 
1 mei 2022. 

 

Programma? 
Het programma is binnenkort 

beschikbaar! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

   

 

                  

Informatie online? 
Deze nationale outdoorweek is 

gebaseerd op de principes van het DBI 

Outdoor Network. 

Het Bartiméus expertisecentrum 

doofblindheid en Kentalis organiseert 

informatie-momenten online: 

Dinsdag 29 maart: 14.00-15.30 

Woensdag 11 april 19.00-20.30 

Donderdag 14 april: 10.30-12.00 

Zaterdag 23 april: 15.00-16.30 

Ben je geïnteresseerd: mail Ingrid 

Korenstra voor de online teams-link. 

Zie ook de bijlages hieronder voor 

meer informatie 
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Bijlage 1: Nationale Outdoorweek 2022 

 

 

Inleiding: 

Outdoor activiteiten met cliënten met 

(aangeboren) doofblindheid: ja, leuk! Klimmen en 

klauteren, varen, activiteiten met water, hutten 

bouwen, een flinke wandeltocht maken….. wie wil 

dat nou niet? Samen plezier beleven, 

ingespannen bezig zijn en dat alles in de natuur.  

 

Het doen van outdoor activiteiten is niet zomaar een vrijetijdsbesteding. Dr. Joe 

Gibson heeft wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van Outdoor 

Education op het leven van mensen met (aangeboren) doofblindheid en een 

ontwikkelingsachterstand (Gibson, 2005). Uit het onderzoek blijkt dat Outdoor 

Education betekenisvolle ervaringen kan opleveren, het een positieve invloed 

heeft op gezondheid en welzijn, een middel is om communicatie uit te breiden 

en dat diverse vaardigheden worden getraind.  

 

De DBI Outdoor Network Group  organiseert elk jaar een 

internationale outdoorweek. Deze week vindt plaats in 

steeds weer een ander land: Engeland, Schotland, 

Noorwegen en Denemarken zijn al enkele keren aan de 

beurt geweest en in 2019 heeft Nederland de honneurs 

waargenomen. De internationale outdoorweek in Baarn, 

in september 2019, was een groot succes! 

Het Bartiméus expertisecentrum doofblindheid en 

Kentalis hebben inmiddels jaren ervaring op het gebied 

van outdoor activiteiten én het organiseren van een DBI 

outdoorweek. Hierdoor is de wens ontstaan om in 2022 een nationale 

outdoorweek te organiseren, om op deze manier meer personen met 

(aangeboren) doofblindheid en een ontwikkelingsachterstand de mogelijkheid te 

bieden om ervaring op te doen op het gebied van outdoor activiteiten. 

 

 

 



Het doel is om: 

• In Nederland meer personen met aangeboren 

doofblindheid kennis te laten maken met outdoor 

activiteiten volgens de principes van Dr. Joe Gibson. 

 

• Kennis van outdoor activiteiten te delen met 

professionals in andere organisaties in Nederland, om op 

deze wijze deskundigheid op het gebied van 

                        outdoor te bevorderen. 

 

• Deze week te benutten voor instructies en overdracht van de methodiek 

die wij toepassen binnen de outdoor activiteiten. 

 

Hoe willen we dit doen? 

Voor deelname aan deze outdoorweek, vanaf 14 jaar, willen we de mogelijkheid 

bieden om professionals uit de verschillende organisaties voor mensen met 

(aangeboren) doofblindheid uitleg te geven over de inhoud van deze week en 

de visie erachter. 

Want outdoor activiteiten vragen om een goede voorbereiding. Daarom is er de 

mogelijkheid om online een presentatie te volgen om: 

• Professionals kennis te laten maken met de principes van outdoor. 

•  Om informatie te geven over het voorbereiden en uitvoeren van diverse 

outdoor activiteiten. 

• vragen te kunnen stellen over zowel de inhoud als de praktische zaken 

van deelname aan de nationale outdoorweek. 

 

De werkgroep organiseert informatie-momenten online: 

Dinsdag 29 maart: 14.00-15.30 

Woensdag 11 april 19.00-20.30 

Donderdag 14 april: 10.30-12.00 

Zaterdag 23 april: 15.00-16.30 

Ben je geïnteresseerd: mail Ingrid Korenstra ( ikorenstra@bartimeus.nl ) voor 

de online teams-link. 

 

  

mailto:ikorenstra@bartimeus.nl


Voor meer informatie om je enthousiast te maken: 

Onderstaande links geven een idee wat we bedoelen met de outdoorweek: 

https://youtu.be/mGxZWB4-sVc  

https://www.youtube.com/watch?v=lJKakhh3SeM  

Een Bartiméus publicatie over Outdoor en voorbeelden van outdoor activiteiten 

is ook te vinden op: Brochure: Outdoor activiteiten - Bartimeus 

 

Heb je naar aanleiding van 

bovenstaande informatie nog vragen? 

Wil je meer weten over het doen van 

outdoor activiteiten met cliënten met 

doofblindheid? Neem dan contact op met 

Ingrid Korenstra van het Bartiméus 

Expertisecentrum Doofblindheid. Tel: 

0343 - 52 6895 / 06 - 24341653  

Email: ikorenstra@bartimeus.nl  

 

Bijlage 2: (de genoemde nationale outdoorweek in 2020 in dit artikel van de Klik  is niet 

doorgegaan i.v.m. de Covid-19 pandemie).  

https://youtu.be/mGxZWB4-sVc
https://www.youtube.com/watch?v=lJKakhh3SeM
https://www.bartimeus.nl/alle-publicaties/brochure-outdoor-activiteiten
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