
 
Social media berichten Beleefweek 

In deze toolkit vind je voorbeeldberichten over de Beleefweek van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug die 

je op jouw social media kanalen kunt delen. 

Afbeeldingen 

De bijbehorende afbeeldingen zijn te downloaden via de online toolkit pagina. 

Hashtags en taggen van organisaties 

Deel je een bericht over de Beleefweek? Gebruik dan de hashtags #beleefweek, #nputrechtseheuvelrug 

en #opdeheuvelrug. Tag de social media kanalen van het Nationaal Park en wanneer relevant de 

organisatie van de activiteit. 

Facebook: @NPutrechtseheuvelrug 

Instagram: @nputrechtseheuvelrug 

 

Maandag 27 september 
 
Facebook 
Ontdek deze herfstvakantie wat 

@NPutrechtseheuvelrug zo uniek maakt!       Tijdens 
de Beleefweek van 16 t/m 24 oktober zijn er volop 
activiteiten te beleven. Van herfstschatten zoeken en 
tuinspeurtochten tot het ontdekken van de militaire 
geschiedenis van natuurgebieden.  
 

       Bekijk alvast alle activiteiten: <link> 
 
Facebook 
bit.ly/3AbEq0t 
 
Instagram 
np-utrechtseheuvelrug.nl/beleefweek 

 
 

 

Vrijdag 1 oktober 
De Beleefweek staat bomvol buitenactiviteiten voor 
kinderen! 

                      Ga op zoek naar de geheimzinnige boskneuters 

      Maak je eigen herfstschilderij 

      Ga op paddenstoelen expeditie 
 
Bekijk alvast alle activiteiten: <link> 
 
Facebook 
bit.ly/3AbEq0t 
 
Instagram 
np-utrechtseheuvelrug.nl/beleefweek 
 

 
 

 

https://bit.ly/3AbEq0t
https://bit.ly/3AbEq0t


 
Maandag 4 oktober 
Kom alles te weten over de natuur door de Kinder 
Natuurweetjeswandeling door het Amerongse bos. 
Een leuke wandelroute waarbij je meer leert over de 
omgeving. Je krijgt een vergrootglas voor onderweg 

mee, zodat je alles extra goed kunt bekijken!       
 
Meer weten? Neem een kijkje:  <link> 
 
Facebook 
bit.ly/3FneuTl 
 
Instagram 
np-utrechtseheuvelrug.nl/beleefweek 
 

 

Woensdag 6 oktober 
Doe mee met de opschoonactie van Nationaal Park 

Utrechtse Heuvelrug! 🗑 
 
Tijdens de Beleefweek in de herfstvakantie van 16 
t/m 24 okt organiseren Nederland Schoon en 
Stichting @NPutrechtseheuvelrug een opschoonactie 
waarmee tot wel 200 kilometer aan wandelpaden 
volledig zwerfafvalvrij gemaakt wordt. 
 
Help jij ook mee? Meld je aan: <link> 
 
#opschoonactienpuh #lekkerinhetleven #afvalvrij 
@nederlandschoon @proctergamble 
 
Facebook 
bit.ly/3DvHuXF 
 
Instagram 
np-utrechtseheuvelrug.nl/opschoonactie 

 

Vrijdag 8 oktober 
Het gaat niet goed met de egels. Ze hebben steeds 
minder plek om te wonen en leven. Strijd jij mee voor 

de egel?         Maak een egelsnelweg of bouw een 
egelhotel. Met het gratis strijdpakket van @OERRR 
kan je direct aan de slag! 
 
Bestel het strijdpakket: <link> 
 
Facebook 
bit.ly/3mqB2Kx 
 
Instagram 
np-utrechtseheuvelrug.nl/beleefweek 
 

 

 

https://bit.ly/3FneuTl
https://www.facebook.com/hashtag/opschoonactienpuh?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV-Gj-M6JdbS5NEWNqyNst2ZSVLh9JanY2LxZ516OIZLsqHjgvKK4Rr8xL-CVPtbCBOiePh2SvoeVn_kwGjY4POzSZ4w9_CHPUr9G_78F8XDofXXd-suCjY22wRlBVGyp_Kws24AQZq67D1T2ajr17gfbvU0j9gbnliyARxNR5IbQSl3Jr1d4HG9WRG5SQ9D2U&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lekkerinhetleven?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV-Gj-M6JdbS5NEWNqyNst2ZSVLh9JanY2LxZ516OIZLsqHjgvKK4Rr8xL-CVPtbCBOiePh2SvoeVn_kwGjY4POzSZ4w9_CHPUr9G_78F8XDofXXd-suCjY22wRlBVGyp_Kws24AQZq67D1T2ajr17gfbvU0j9gbnliyARxNR5IbQSl3Jr1d4HG9WRG5SQ9D2U&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/afvalvrij?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV-Gj-M6JdbS5NEWNqyNst2ZSVLh9JanY2LxZ516OIZLsqHjgvKK4Rr8xL-CVPtbCBOiePh2SvoeVn_kwGjY4POzSZ4w9_CHPUr9G_78F8XDofXXd-suCjY22wRlBVGyp_Kws24AQZq67D1T2ajr17gfbvU0j9gbnliyARxNR5IbQSl3Jr1d4HG9WRG5SQ9D2U&__tn__=*NK-R
https://bit.ly/3DvHuXF
https://bit.ly/3mqB2Kx


 
Zaterdag 9 oktober 
Ontdek wat duurzaamheid betekent bij de Duurzame 
Ontdekbus. Een bus vol duurzame snufjes voor 
nieuwsgierige kinderen van 3 tot 15 jaar. Door middel 
van spannende proefjes maken kinderen kennis met 
het begrip duurzaamheid en leren ze op een leuke, 
speelse manier dat we in kleine stapjes onze 
ecologische voetafdruk al kunnen verkleinen. 
 
Meer informatie: <link> 
 
Facebook 
bit.ly/3uJzFdq 
 
Instagram 
np-utrechtseheuvelrug.nl/beleefweek 
 

 

 

Maandag 11 oktober 
Wandel tijdens de Beleefweek mee met een gids van 

IVN door het Amerongse Bos.        Deze afwisselende 
wandeling voert over het hoogste punt van de 
Amerongse Berg en langs de Eenzame Eik. Ook 
ontdek je meer over de tabaksteelt die hier 
plaatsvond. 
 

      Meld je aan: <link> 
 
Facebook 
bit.ly/3AbEq0t 
 
Instagram 
np-utrechtseheuvelrug.nl/beleefweek 
 

 
 

 
 

Woensdag 13 oktober 
Raap en pof je eigen kastanjes tijdens het Tamme 

Kastanje festival bij Landgoed Zonheuvel!       Ieder 
jaar in de herfst is het landgoed bezaait met deze van 
buiten stekelige, maar van binnen prachtig glanzende 
vruchten. Kom jij ook je eigen maaltje rapen? 
 
Kijk hier voor meer informatie: <link> 
 
Facebook 
bit.ly/3ldoTsO 
 
Instagram 
np-utrechtseheuvelrug.nl/beleefweek 

 

 
 

 
 

 
 

https://bit.ly/3uJzFdq
https://bit.ly/3AbEq0t
https://bit.ly/3ldoTsO


 
Donderdag 14 oktober 

Wandelliefhebbers opgelet!         Geniet tijdens de 
Beleefweek van bijzondere wandelingen door 
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Ga bijvoorbeeld 
op pad met natuurgids Meike en leer de leukste 
weetjes en geheimen van de natuur met al je 
zintuigen te ontdekken. 
 

      Bekijk alle wandelingen: <link> 
 
Facebook 
bit.ly/3AbEq0t 
 
Instagram 
np-utrechtseheuvelrug.nl/beleefweek 
 

 
 

 

Vrijdag 15 oktober 
Morgen start de Beleefweek van Nationaal Park 
Utrechtse Heuvelrug! Vier de herfst en ga naar 

buiten.             Het avontuur wacht op je! Tijdens de 
Beleefweek zijn er volop avontuurlijke activiteiten. 
Wat ga jij dit jaar doen? Bekijk de activiteiten: <link> 
 
Facebook 
bit.ly/3AbEq0t 
 
Instagram 
np-utrechtseheuvelrug.nl/beleefweek 
 

 

Zaterdag 16 oktober 
De Beleefweek is van start! Het gaat weer een 
gezellige en avontuurlijke week worden! Er is genoeg 
te (her)ontdekken in Nationaal Park Utrechtse 

Heuvelrug!                
 
Lees hier alle informatie en wat je kunt doen: <link> 
 
Facebook 
bit.ly/3AbEq0t 
 
Instagram 
np-utrechtseheuvelrug.nl/beleefweek 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
  

https://bit.ly/3AbEq0t
https://bit.ly/3AbEq0t
https://bit.ly/3AbEq0t


 
Zondag 17 oktober 
Houd jij van hutten bouwen, waterdiertjes zoeken, 

heksensoep brouwen, klimmen en klauteren?        Ga 
dan op 20 oktober op avontuur in de Struintuin! 
 

                     Meld je aan voor de speelmiddag: <link> 
 
Facebook 
bit.ly/3AaCyVW 
 
Instagram 
np-utrechtseheuvelrug.nl/beleefweek 
 

 
 

  
 
 

Maandag 18 oktober 
Tijdens de Beleefweek hoef je je geen moment te 

vervelen!        Ontdek bijvoorbeeld hoe de Heuvelrug 
is ontstaan, maak een vroege vogelwandeling of 
wandel over het sprookjesachtige Landgoed 
Beukenrode. Ook voor kinderen is er genoeg te 
beleven. 
 
Meer info vind je hier: <link> 
 
Facebook 
bit.ly/3AbEq0t 
 
Instagram 
np-utrechtseheuvelrug.nl/beleefweek 
 

 
 
 

 

Dinsdag 19 oktober 
Beleef de herfst tijdens een wandeling op het mooie 

Landgoed Maarsbergen.            Op 23 oktober kun je 
de hele dag de Beleef-tocht lopen, leuk voor groot en 
klein! Of ga deze dag op pad met een gids over het 
landgoed en kom gezellig langs in de monumentale 
Oranjerie van een kop koffie of thee, lunch of iets 
zelfgebakken lekkers. 
 
Meer informatie vind je hier: <link> 
 
Facebook 
bit.ly/3Fx9fAX 
 
Instagram 
np-utrechtseheuvelrug.nl/beleefweek 
 

 
 

 

https://bit.ly/3AaCyVW
https://bit.ly/3AbEq0t
https://bit.ly/3Fx9fAX


 

 

Woensdag 20 oktober 
Wist je dat er kabouters wonen in Nationaal Park 
Utrechtse Heuvelrug? Overal zijn kaboutersporen te 
vinden. Kleine voetafdrukken, wielsporen, geplet gras 
van een middagdutje. Zoek jij mee naar de sporen 

van deze kleine bosbewoners?                      Er zijn meerdere 
kabouterpaden die je kunt lopen, bekijk ze allemaal: 
<link> 
 
Facebook 
bit.ly/3AbEq0t 
 
Instagram 
np-utrechtseheuvelrug.nl/beleefweek 
 

 

Donderdag 21 oktober 
Hmmm.. Een herfstwandeling en een warme 

chocolademelk met slagroom als afsluiting!       Dat 
kan bij Hoeve Ravenstein, midden in het bos van 
Landgoed Groeneveld. Wandel een mooie route door 
het bos en voer onderweg opdrachten uit. Teken 
bijvoorbeeld een paddenstoel na, maak een 

herfstfoto en zoek naar herfstschatten.        
 

      Kijk voor meer informatie over de 
herfstwandeling op <link> 
 
Facebook 
bit.ly/2ZWiIBf 
 
Instagram 
np-utrechtseheuvelrug.nl/beleefweek 
 

 
 

Vrijdag 22 oktober 
De Beleefweek zit er bijna op! Maar niet getreurd, er 

is dit weekend nog van alles te beleven.             Zo 
kun je bijvoorbeeld nog naar het Tamme Kastanje 
festival, een ecologie wandeling maken met IVN of 
een heerlijke herfstwandeling maken! 
 
Bekijk alle activiteiten van dit weekend op onze 
website: <link> 
 
Facebook 
bit.ly/3AbEq0t 
 
Instagram 
np-utrechtseheuvelrug.nl/beleefweek 
 

 

 

https://bit.ly/3AbEq0t
https://bit.ly/2ZWiIBf
https://bit.ly/3AbEq0t

