Op speurtocht in RivierPark Maasvallei
Verslag Veldlessenprogramma 2020
Borgharen, Meers, Grevenbicht en Visserweert

1.

Inleiding

Het jaar 2020 was een bijzonder jaar. Een jaar met veel beperkingen vanwege de coronapandemie.
De bezoekjes op school voor presentaties over het Grensmaasproject en de veldlessen in de
natuurgebieden van Borgharen en Meers waren niet uitvoerbaar (Borgharen) of beperkt
uitvoerbaar (Meers/Grevenbicht/Visserweert).
Toch hebben we niet stil gezeten. Herhaaldelijk hebben we geprobeerd om het lesaanbod voor de
scholen aan te passen, corona-proof. Maar geregeld haalden de feiten ons in, de coronaregels
werden alsmaar strenger.
Uiteindelijk moesten we het over een heel andere boeg gaan gooien. Met de nodige creativiteit
ontwikkelden we een nieuw programma met struintochten. Het Grensmaasproject, de meanderende
rivier met haar grindbanken, de spontane ontwikkeling van flora en fauna en de invloed van de grote
grazers…..ze kwamen allemaal aan bod.
Al lag het aantal bereikte kinderen een stuk lager dan normaal, vooral vanwege de verplichting van
kleine groepen, het werd al met al een waardevol jaar met mooie, vrolijke en intense ontmoetingen
tussen mens en Maas.

2.

Borgharen

Verslag: Josien van Boekel

3.1 Voorjaar Borgharen 2020
Scholen
Vanwege de corona-pandemie hebben alle 7 scholen (11 klassen) die voor een veldles in Borgharen
aangemeld waren, zich weer moeten afmelden. In eerste instantie vanwege de nationale lock down,
een periode waarin scholen gesloten werden en kinderen digitale thuislessen kregen. Later gevolgd
door een periode van aangepaste lessen op school, echter waarbij gastdocenten op school niet
welkom waren. Een bedacht alternatief voor de Grensmaas-powerpoint door gastdocent waren de
Grensmaas-dwaalfilmpjes en een verkorte powerpoint te geven door de leerkracht. Maar omdat ook
het vervoer door ouders naar de veldlesplek niet geoorloofd was, werd het uiteindelijk een voorjaar
zonder veldlessen en zonder PowerPointpresentaties.
De hele bevolking
Vanwege de pandemie was iederéén beperkt in zijn bewegingsvrijheid. Velen werkten vanuit thuis.
Er ontstond een grote behoefte aan ommetjes om “een frisse neus“ te halen. Vakantie in het
buitenland was niet toegestaan. In de weekenden werden de natuurgebieden dan ook massaal
opgezocht voor `n wandeling, `n fietstocht, `n picknick…….. met het hele gezin.
In deze periode plaatsten we berichtjes op facebook. Op die manier attendeerden we gezinnen op
de nieuwe struingebieden in RivierPark Maasvallei. Korte berichtjes met uitnodigende
titels…….vanuit je luie stoel…..grote grazers observeren……vogels spotten…..de vlinders komen weer
tevoorschijn…..

Alternatieve struintochten
Deze ongewone situatie nodigde ons uit om te zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Er werd een plan
uitgewerkt voor struintochten met een gids. De struintochten werden een combinatie van verhalen
vertellen over het Grensmaasproject en de nieuwe natuur in RivierPark Maasvallei, doorweven met
speuropdrachtjes voor de kinderen. Er werd voor gekozen om hierbij geen veldlesmaterialen zoals
verrekijkers, schepnetten, zoekkaarten enz. te gebruiken om de kans op virusoverdracht zo klein
mogelijk te houden. Andere voorzorgsmaatregelen waren het bewaren van 1 ½ meter afstand en een
maximale groepsgrootte van 15 personen. Elke struintocht werd aangepast aan de omstandigheden
en er werd gewerkt met de natuurlijke materialen die ter plekke te vinden zijn.

Doelgroepen voor deze struintochten waren gezinnen, buitenschoolse opvang, scouting en ander
jongerenwerk. Gezinnen mochten immers wel samen reizen en activiteiten ondernemen. Dit gold
ook voor kinderopvang en jongerenwerk.
Werving vond plaats via persoonlijke benadering, huis-aan-huis bladen, posters, mond-op-mond
reclame en social media van CNME Maastricht en regio en ARK Natuurontwikkeling. Website
/facebook /Instagram/ Tiktok…..alle mogelijkheden wordt aangegrepen.
In de zomervakantie zouden de struintochten van start gaan.

Zomervakantie 2020.
15 ochtenden/middagen stonden gepland
De struintochten waren een eyeopener voor de deelnemers. Veel verwondering over de verhalen en
het mooie natuurgebied én daarnaast ook verwondering over de struin- en beleef waarde van zo`n
tocht. Kinderen gingen , zoals verwacht, enthousiast aan de slag wanneer ze een doe-opdracht
kregen. De volwassenen stapten ongemerkt weer even terug in de tijd en “speelden” mee net zoals
ze dat vroeger als kind ook deden…….

Zondag 23 augustus, de laatste dag van de zomervakantie in onze regio, was er een “doe dag voor
gezinnen” op locatie Natuurtuinen Jekerdal ter ere van het 25-jarig bestaan van CNME Maastricht en
regio. Om extra aandacht te geven aan de veldlessen/struintochten in Borgharen werd er een stand
ingericht. Die dag ontvingen we ruim 300 bezoekers. Niet alleen gezinnen toonden interesse maar
ook leerkrachten van basisscholen en diverse medewerkers van instanties die gerelateerd zijn aan
het Grensmaasproject. Zij kregen de mogelijkheid om in te schrijven op 4 extra ingelaste data.

Veel interesse voor de Grensmaas bij de stand

Een impressie.

De gezinnen werden ontvangen met een inleidend verhaal bovenop de dijk aan de Bovenstraat in
Borgharen. Het Grensmaasproject met zijn 3 items : hoogwaterbescherming, grindwinning en nieuwe
natuur.

Bij het toegangshek werden de Koniks en de Galloways voorgesteld…… Het leuke is dat alle
kinderen deze picto`s kunnen lezen.
Op warme dagen klonken vanuit het bosje achter dit hek vreemde geluiden. Mhoeooe. Het was de
Galloway kudde die daar lekker in de schaduw lag uit te rusten. Het klonk heel anders dan het loeien
van de koe op de boerderij. Hoe spannend was het om over het smalle pad langs het bosje te sluipen
om een glimp van de dieren op te vangen. …….donkere silhouetten in een mysterieus schaduwbos……
……en dan op zoek naar de Maas, door het gebladerte heen was het water in de verte te zien. We
struinden door de struiken het talud af naar beneden……
………binnen enkele minuten veranderde het landschap van weelderig groen naar stenig grijs en
plassen blauw……..

De kinderen kregen de opdracht om op zoek te gaan naar een makkelijke plek om naar het water te
gaan. De stijlrand met Maasgrind is plaatselijk wel 1,5 meter hoog en niet iedereen durfde hier naar
beneden te springen of te glijden……..Verrassend om te zien hoe kinderen naar oplossingen
zochten…..

….en daar kwam de volgende opdracht…..
een lange smalle plas Maaswater….té lang om omheen te lopen en té breed om met droge voeten
aan de overkant te komen….de oplossing werd snel bedacht….we bouwen een soort van brug!
Iedereen hielp mee 

Zo kwam uiteindelijk iedereen op de plek waar de gids hen hebben wilde: een gigantische grindbank
ter hoogte van kasteel Borgharen. Hier en daar groeide een plukje groen. Over de vraag hoe die
stenen en plantjes hier terecht zijn gekomen, werd serieus nagedacht. Dat onze Maas dit landschap
kan creëren wekte nogal wat verbazing……..
Na dit verhaal volgde natuurlijk de volgende opdracht.
Wie kan met deze stenen de hoogste toren bouwen?

……het ene kind ging heerlijk op een stil plekje in haar eentje aan de slag.
…..het andere kind wilde even geholpen worden en ontdekte zo dat er onder de grote stenen
allemaal kleine steentjes liggen……en ja, als je goed zocht, kwamen er zelfs schelpen tevoorschijn!

De creaties logen er niet om …………….
We zien bruggenbouwers………

………en architecten die een compleet wooncomplex in elkaar stapelden……..

De scoutinggroep bleek het fanatiekst om hun torens zo hoog mogelijk te maken……een egaal vlak als
ondergrond, grote stevige stenen als fundering en dan maar stapelen van groot naar klein…….

……en het lukt!
De volgende opdracht……we gaan “ketsen” en kijken wie het verst kan gooien met een steen…..ín
het water natuurlijk. `n Enkeling lukte het om helemaal naar de overkant van de Maas te gooien.
“Hoera ! ……helemaal in België”.
Sowieso was het een bijzonder gevoel: dat je met droge voeten over de bodem van de rivier kunt
lopen.
En daarna….…kijken naar de “bomen in het water”…….een stukje verderop.

…….. je zou geen echte scout zijn als je niet even óp die boom klimt……..

Een mooi moment…….
Een zonnige dag in juli, de gezinnen luisterden naar de uitleg over deze bomen: drie bomen uit het
bosgebiedje bij het voormalig pompstation naast het paardengraf verderop. Hier neergelegd en
verankerd met ijzeren kettingen en betonblokken zodat ze niet meegenomen kunnen worden door
de stroming van de Maas. Een experiment om te kijken wat er gaat gebeuren met dit dode hout
zowel boven als onder water. Er kunnen algen op gaan groeien, insecten kunnen er hun eitjes af
zetten, larfjes zullen uit de eitjes kruipen en eten van de algjes in het water…..de larfjes zijn een
lekker hapje voor kleine visjes die graag rondzwemmen in de luwte van de onderwatertakken. Op
hun beurt zijn de kleine visjes een heerlijk maaltje voor de ijsvogel, die de takken boven water kan
gebruiken als uitzichtpost…… Dit is een voedselketen die naar onze verwachting zal ontstaan als het
hout lang genoeg in het water ligt…..een mooi toekomstbeeld….we kijken uit naar de dag de we de
ijsvogel vanaf een van deze bomen pijlsnel in het water zien duiken om een visje te scoren….
Maar al enkele seconden later fluisterde een van de moeders….dáár zit een ijsvogeltje!
Nog geen vijf meter van ons vandaan vloog de metaalkleurige blauwe flits van haar tak…….
Wow!

Onderweg trokken deze plassen stilstaand water de aandacht van veel kinderen. Er dreven rare
slierten groen spul in…..dit prikkelt de fantasie. De ene noemde het heksensnot, de ander zag
meteen dat het heksenháren zijn……

Aangespoelde heksenharen

Terug op de droge oever zijn, volgde steevast een zoekopdracht.
Dit meisje was samen met haar vader op zoek naar kleine stukjes plastik. (Haar vader doet dit
regelmatig voor bronnenonderzoek en attendeerde mij op de vele miniscule gekleurde korreltjes die
op een verzamelplek als deze te vinden zijn…..dit was voor mij een eye opener!)

Anderen gingn op zoek naar het vossenhol

……..en als we stil zijn, zouden we de vos dan misschien horen snurken ?……

……..op zoek naar……. de gids weet het…
De kinderen hadden (nog) geen idee. Tot hun verbazing vonden we een mierennest onder de
boomstam……

……er werd goed samengewerkt……en gediscussieerd…….

…….het jongetje met de rode schoenen pulkte nieuwsgierig met een stok in de grond en vond een
grappige “worm”….we moesten allemaal komen kijken want dit is toch zó bijzonder, riep hij.
De zoekopdracht naar beversporen was ook een leuke.
Jammer genoeg zijn dáár geen foto`s van.
Bijna iedereen wilde graag de grote grazers zien. Omdat de kuddes alle vrijheid hebben om rond te
trekken staan ze de ene keer in de buurt van Itteren , de andere keer bij eiland Dael en komen ze
heel soms naar de smalle strook bij kasteel Borgharen. Een zoektocht naar deze dieren vroeg
daardoor veel tijd en die hadden we vaak niet omdat er zoveel te beleven valt.
Vonden we de grazers niet dan werden de gezinnen geënthousiasmeerd om nog eens terug te
komen voor een langere wandeling om zo de kuddes alsnog te ontmoeten. Met de struinkaarten en
Grote Grazers-brochures die na afloop van de struintocht werden uitgedeeld, een leuk vooruitzicht.

In plaats van de grazers zelf werden wel altijd de sporen van de grote grazers gevonden……. zoals ruw
afgebroken takken van de vlinderstruiken……een favouriete plek voor de Galloways om hun
buikvacht te schuren

…… of poep van de paarden of de runderen…..

…..en veegplekken van Galloway stieren die elkaar willen imponeren….

Soms was het wel erg spannend om een paadje van de grazers volgen, wetend dat ze misschien aan
het eind van het paadje staan…..

….het is mooi om te zien , hoe kinderen elkaar dan kunnen aanmoedigen….

….. eindelijk de grazers gespot , op eerbiedige afstand kijken en fotograferen……..wow! zijn het er zó
veel ?!

Een plant die tijdens het struinen extra aandacht kreeg is de Klit……………

Favoriet bij allerlei insecten vanwege haar nectar, en speciaal in haar manier van zaadverspreiding.
Er werd samen gekeken naar de zaden met hun weerhaakjes….. die bedoeld zijn om vast te ”klitten”
aan de vacht van de dieren. Op die manier laten zij zich een eindje meenemen om daar waar ze weer
op de grond vallen, te kunnen kiemen. Net klittenband.

Ouders haalden bij de Grote klis verhalen op uit hun jeugd…..hoe ze de klittenbollen op elkaars
jassen gooiden, en soms in de haren…..Kinderen ontdekten dat weerhaakjes zo ingenieus zijn dat ze
zelfs aan je vingers blijven hangen

en …..dat je heel veel bollen moet verzamelen om er een “jas” van te maken, net zoals de vacht van
de Galloways en de manen en staarten van de Koninks.

Kinderen vonden het ook heel leuk om zomaar met z`n allen even weg te rennen om te kijken wat
daarachter is….

….of heerlijk met je vriendjes simpelweg rond te struinen…..

……met je broertje kijken hoever je over het grind met heksenharen naar het water toe durft te
lopen……
…..en als het weer het toelaat, pootjebaden in het ondiepe deel van de Maas……

Een intens moment……

……..dit meisje wilde ook graag door het water lopen maar haar motoriek is beperkt. Hoe fijn dat ze
werd opgetild door haar begeleider om even met haar blote voeten te mogen voelen……

…..kinderen spelen…..

…….ook als het een beetje regent. Ouders klappen hun paraplu open of trekken de regenjas aan.

Op sommige dagen toverde de gids de verdwijncapes uit haar rugzak.
…..een stille sluiptocht…. was de opdracht.

Zoek een plekje waar je ,weggedoken in je cape, heel stilletjes kunt blijven zitten. Kijk, luister en
ruik……

…..even oefenen hoe je jezelf onzichtbaar maakt…….

Een rustmomentje.
Ook dit vonden de meeste kinderen heel leuk……....en best een beetje spannend.

Ter afsluiting een opdracht om mee naar huis te nemen:
……… natuurschilderijtjes maken

Bloemen plukken is iets wat zeker niet overal mag in de natuur, maar hier wel! Om er een
schilderijtje van te maken werden de mooiste kleuren bij elkaar gezocht en opgeplakt……

……….zelfs de stoere jongetjes zijn trots op hun kunstwerk……..

en dan is de zomervakantie voorbij!
Dááááág Maas!
Dankjewel dat we hier mochten zijn………

3.2 Najaar Borgharen 2020
Maandag 24 augustus hervatten de basisscholen van Nederland regio Zuid hun lessen weer. Er werd
wederom contact opgenomen met de leerkrachten om nieuwe veldlesdata in te plannen. De ene
school besliste al snel om dit jaar niet meer deel te nemen, de andere overdacht diverse
mogelijkheden. Uiteindelijk kwamen ze toch allemaal tot de conclusie dat ook in het najaar van 2020
deelnemen aan veldlessen niet mogelijk is. Stuk voor stuk was de vraag of er in 2021 nieuwe lessen
aangeboden zouden kunnen worden zodat ze alsnog kunnen deelnemen. Bij de meeste scholen is het
al een jaarlijks terugkerend ritueel geworden.
Voor deze herfstperiode was het dus opnieuw een uitdaging om te zoeken naar wat er wél kan. Er
werden diverse mogelijkheden aangegrepen.
Hieronder een opsomming.
26 september is een struintocht voor gezinnen aangeboden aan de Maastrichtse week “Act for
global Goals”. Een initiatief van Mondiaal Maastricht/ CNME /Gemeente Maastricht om aandacht te
vragen voor de “17 werelddoelen voor kinderen “ de zgn. SDG `s wereldwijd.
Maastricht is Global Goals stad en dat vieren we! Van 25 tot 30 september organiseert Mondiaal Maastricht samen met
partners uit de stad het tweede Act for Global Goals Festival. Het thema dit jaar is Solidariteit met de wereld om ons heen en
met elkaar. We verbinden de natuur met de samenleving en de economie voor een duurzame, rechtvaardige en inclusieve
toekomst voor Maastricht en de wereld. Organisaties die zich inzetten voor een duurzame en rechtvaardige samenleving
openen tijdens het festival hun deuren met meer dan 30 inspirerende activiteiten. Zo laten we zien dat de werelddoelen in
Maastricht van ons allemaal zijn.

Er meldden zich 2 gezinnen aan. Waarvan één afmelding vanwege de weersvoorspelling met veel
regen. Het werd een spannende struinmiddag met indrukwekkende wolken, af en toe het zonnetje
en een spatje nattigheid. 2 volwassenen en 4 kinderen beleefdn een bijzondere middag aan de Maas.
16 oktober organiseerde “De Nieuwste PABO Sittard” haar jaarlijkse NME-dag voor eerstejaars
leerlingen. Voor het 4de jaar op rij gaven wij hen de mogelijkheid om in Borgharen het gebied te leren
kennen, het verhaal over het Grensmaasproject te horen en kennis te maken met een veldles voor
basisschoolleerlingen. Het beroepsonderwijs bood meer mogelijkheden qua vervoer en
groepsactiviteiten. We bedachten een aangepaste vorm om op die manier toch nog de 90 studenten
een stukje natuureducatie ( in kleine groepjes) te laten ervaren.
Echter vanwege de aangescherpte corona maatregelen eind september, werd deze dag ook door de
school gecanceld. Dit hebben wij als gemiste kans voor veel toekomstige leerkrachten ervaren……..
daarom bieden we hen aan om deze dag door te sluizen naar voorjaar 2021.
Zoekend naar andere mogelijke doelgroepen , is er contact opgenomen met o.a. de
plantenstudiegroep van IVN Heuvelland en afdeling Limburg van de Geologische vereniging. Nog
voordat er een definitieve datum geprikt kon worden, werden de corona maatregelen opnieuw
aangescherpt en werden de grindbanken overspoeld door het stijgende Maaswater. Hierdoor
konden beide tochten jammer genoeg ook niet doorgaan.
Herfstvakantie 2020.
Omdat de struintochten voor gezinnen en kind gerelateerde groepen in de zomervakantie in goede
aarde waren gevallen, is besloten om tijdens de komende herfstvakantie deze wederom aan te
bieden. De kleurrijke zomerse struintochten werden omgetoverd naar sfeervolle herfststruintochten.

Kranten werden benaderd, facebook en instagramberichtjes én tiktok filmpjes werden geplaatst en
er werden wederom 5 struintochten op de website van ARK Natuurontwikkeling aangeboden en
dan….in de week voorafgaand aan deze vakantieperiode werd ook dit van tafel geveegd. Kort door
de bocht zei men de persconferentie het volgende: ….maximale groepsgrootte van mensen buiten
wordt terug geschroefd naar 4 personen. ….Omdat een deel van onze doelgroep hiermee uit beeld
verdween, werd besloten hiervoor een andere vorm te kiezen. Deze keer volgde een lastminute actie
in de vorm van –doe-het-zelf –struinpakketjes. Gezinnen konden zo op eigen houtje een struintocht
langs de Maas bij Borgharen maken.

De pakketjes werden via facebook aangeboden en per post opgestuurd.

3.

Meers, Grevenbicht, Visserweert

Verslag: Jacqueline Tilman

Verslag Grensmaaslessen 2020
In opdracht van Ark Natuurontwikkeling heeft CNME De Rollen het veldlessenprogramma
RivierPark Maasvallei/Meers uitgevoerd in de periode maart – oktober 2020. De veldlessen
werden uitgevoerd bij Meers, Grevenbicht en Vissersweert.

Locatie bij Grevenbicht, bij het pontje dat niet voer

Locatie Vissersweert

12 groepen 6, 7, 8 van basisscholen met in totaal 171 leerlingen hebben de Grensmaaslessen
meegemaakt. In de herfstvakantie zouden 8 groepen van 10 kinderen (7-12 jaar) een struintocht
maken met 8 begeleiders, helaas door corona en regenweer werd dit afgeblazen. Bij de
Grensmaaslessen waren in totaal 36 begeleiders aanwezig.
Dus: 12 groepen, 171 kinderen, 36 volwassenen.

COVID-19
Zoals bij vele projecten en activiteiten dit jaar speelde COVID-19 parten bij de uitvoering van het
project. Schoolklassen mochten geen gastdocenten ontvangen en ze mochten niet op excursie. Dit
heeft zijn weergave op het bereikte aantal deelnemers.
Desondanks hebben we toch een aantal schoolklassen kunnen verleiden om deel te nemen. Dit was
mogelijk dankzij het feit dat er geen ouders-met-auto ingezet hoefden te worden: de groepen
werden verkleind en konden – met minder begeleiding dan gewoonlijk - te voet of op de fiets naar
het natuurgebied komen. Voor deze activiteiten is overleg geweest met en toestemming verkregen
van GGD en Veiligheidsregio. CNME heeft vooraf een veilige, autoluwe fietsroute uitgezet voor de
school.
De leerkrachten ontvingen van tevoren een link naar Dwaalfilm.eu zodat zij de kinderen konden
voorbereiden op een bezoek aan de Grensmaas.

Resultaat
Ondanks de perikelen rond COVID-19 hebben naast bovengenoemde 9 groepen nog 3 schoolklassen
de complete lessenserie gevolgd, d.w.z. de voorbereidende les op school met bijbehorende
PowerPoint en de veldwerkles langs de Maas. En in de herfstvakantie zijn twee groepen op
struintocht gegaan. Dit waren individuele aanmeldingen, aangeschreven via de kanalen van Ecsplore.
Verslag schoolklassen door Luciënne Wolthuis
Wat een enthousiasme weer. Een aantal leerlingen van de twee groepen van KC Aelse uit Elsloo zijn
kind aan huis in het gebied van Meers. Hoe leuk is het dan om je klasgenoten de mooie plekjes te
laten zien en te laten ontdekken.

Dat waterdiertjes, het spotten van de Konikpaarden en de Galloways populair zijn hoeft geen betoog.

Zelfs in september nog kikkervisjes kunnen vangen. Maar hoe kan dat
dan? Klimaatverandering, langere warme periode? De discussies kwamen
los.

Hoe dicht mocht ik ook alweer bij de Konikpaarden? Ik weet het wel,
maar het is toch spannend om een paar stapjes dichterbij te komen. Maar
nog steeds op veiliger afstand hoor! En wat gaaf als de paarden niet
alleen grazen, maar ook met elkaar “spelen”. Dat maakt het spannend.
Dan is het mooi om het met de verrekijker goed te kunnen observeren.

De Poepkaart
Koeienvlaai en paardenvijgen onderzoeken. Hoe doe je dat dan? Daar
doe ik toch niet met mijn handen? Zoek maar een stokje of steen of
iets dergelijks en maak de koeienvlaai en paardenvijg open. Ohhh
wow een kever en wat is dat dan?
De poepkaart is een uitkomst en laat goed zien hoeveel verschillende
beestjes profiteren van de koeienvlaaien en de paardenvijgen en
onderdeel uitmaken van de voedselkringloop.
“Het is geen poepkaart” zegt één van leerlingen, maar een SNOEPkaart. Hilariteit alom. Die naam houden we er in.
Dit zijn maar een paar voorbeelden van hoe enthousiast de
leerlingen, maar ook de ouders en de leerkrachten iedere keer weer
zijn. Een aantal leerkrachten zijn inmiddels kind aan huis in Meers.
Voor de leerkracht van bs St. Martinus was het de 1e keer. Ze was zo enthousiast dat zij deze
activiteit voortaan als een vast onderdeel in het jaarprogramma voor groep 7 wil opnemen.
De leerkrachten vinden het heel belangrijk dat leerlingen ervaringen in de vrije natuur opdoen. Er
valt zoveel te ontdekken, niet alleen als individu, maar ook samen als groep. Hoe anders zijn de
kinderen buiten de klas. Heel mooi voor de leerkracht om dit te kunnen observeren en er voordeel
mee te kunnen doen in de ontwikkeling van het kind.

Bericht

op
Uittips.nl

Bericht op www.beeg.nl

Struinwandelingen voor publiek
Voor de zomerperiode zijn struinwandelingen aangeboden aan families, gezinnen en ander publiek.
De struinwandelingen zijn bekend gemaakt via social media van CNME De Rollen, via lokale
nieuwsblaadjes, via Uittips Limburg, VVV en De Limburger. Hier kwamen vijf reacties op maar alle vijf
de aanmeldingen zijn ook weer geannuleerd, veelal omdat men het te warm vond. Jammer van alle
energie die hierin gestoken is. Er was speciaal een biologiedocent ingehuurd om deze tochten te
begeleiden, deze heeft zich grondig voorbereid. Maar heeft dus niet kunnen struinen met publiek.

HerfstXperience
Door Ecsplore werden we begin oktober gevraagd voor een herfstactiviteit omdat een excursie naar
WML niet kon doorgaan. Een ochtendprogramma voor 40 deelnemers met 4 begeleiders werd
bedacht. Binnen 10 minuten waren de inschrijvingen vol, dus ook een middagprogramma erbij
geplakt. Eerst werd een streep getrokken door het middagprogramma: teveel verplaatsingen,
vanwege corona mocht dit niet doorgaan. Het ochtendprogramma is op de dag zelf afgeblazen
vanwege het regenweer. Jammer want alles was voorbereid en de begeleiders waren ingewerkt.
Hieronder de aankondiging op de website van Ecsplore..

Rooster 2020
School
Bs Kingbeek Grevenbicht
Bs Kingbeek Grevenbicht
Bs Kingbeek Grevenbicht
Bs Kingbeek Grevenbicht
Bs Kingbeek Grevenbicht

ppp datum en tijdstip
Dwaalfilm.eu
Dwaalfilm.eu
Dwaalfilm.eu
Dwaalfilm.eu
Dwaalfilm.eu

veldles datum en tijdstip
Vrijdag 19 juni
Vrijdag 19 juni
Vrijdag 19 juni
Vrijdag 26 juni
Vrijdag 26 juni

groep
6
6
6
7
7

aantal ll
9
9
10
10
10

Bs Kingbeek Grevenbicht
Bs Kingbeek Grevenbicht
Bs Kingbeek Grevenbicht
Bs Kingbeek Grevenbicht

Dwaalfilm.eu
Dwaalfilm.eu
Dwaalfilm.eu
Dwaalfilm.eu

Vrijdag 26 juni
Vrijdag 3 juli
Vrijdag 3 juli
Vrijdag 3 juli

7
8
8
8

10
11
11
11

KC Aelse

Dinsdag 10 sept.

Donderdag 12 sept.

8a

27

KC Aelse

Dinsdag 10 sept.

Donderdag 12 sept.

8b

27

Bs St Martinus
5 Struinwandelingen

Donderdag 1 okt
Vervallen door warmte

Vrijdag 2 okt.
zomer

7
-

26
-

Losse aanmeldingen
Losse aanmeldingen
Losse aanmeldingen
Losse aanmeldingen

Vervallen door regen
Vervallen door regen
Vervallen door regen.
Vervallen door regen.

Vrijdag 23 oktober
Vrijdag 23 oktober
Vrijdag 23 oktober
Vrijdag 23 oktober

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

10
10
10
10

Losse aanmeldingen
Losse aanmeldingen
Losse aanmeldingen
Losse aanmeldingen

Vervallen door corona
Vervallen door corona
Vervallen door corona
Vervallen door corona

Vrijdag 23 oktober
Vrijdag 23 oktober
Vrijdag 23 oktober
Vrijdag 23 oktober
TOTAAL

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
12

10
10
10
10
171

Met dank aan
Dank aan de financiers Rijkswaterstaat, Consortium Grensmaas en Nationale Postcode Loterij /ARK
Natuurontwikkeling, de terreinbeheerders Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en aan
kuddebeheerder Free Nature.

BORGHAREN

MEERS, ELBA en VISSERWEERT

