VERSLAG “NATUURBELEVING OP MAAT 21 JUNI 2018”

Het door cursisten van de Natuurgidsenopleiding
2013-2015 ontwikkelde programma “Natuurbeleving
op maat “heeft haar eerste “lightversie” beleefd bij IVN
Valkenburg aan de Geul.
Bewoners (23) van zorgcentrum Oosterbeemd hebben
in de nabijgelegen “Kasteeltuin Oud-Valkenburg”
mogen genieten van een bijzondere natuurbeleving.
Samen met begeleiders en familieleden en onder
leiding van IVN-Natuurgidsen en vrijwilligers van IVN
Valkenburg werd gestart bij hun zorgcentrum
Oosterbeemd.
Om 13.00 uur na een korte verwelkoming door
Armand Harings namens IVN Valkenburg vertrok de
“stoet” voor een wandelroute langs het Geulpark, via
de Oosterweg langs de St Jansbron en de Drie
Beeldjes naar de Kasteeltuin. Een wandelroute met
vele mooie herinneringen voor de doelgroep. Na een
goed verhaal bij de Drie Beeldjes door Bea kwam de
groep in de Kasteeltuin waar de vlaai uit de
houtgestookte oven stond te wachten.
Met dank aan Annie Weusten die de catering
grotendeels voor haar rekening had genomen.
Tijdens het smullen van de vlaai werd het verdere programma uitgelegd.
Vier hoofdthema’s waren gepland :
Kruidentuin met als gidsen Margriet Tabbers en José Limpens die uitleg gaven over
enkele kruiden die men vervolgens mocht gebruiken om een eigen “schilderijtje” te
maken als souvenir.
In de groentetuin gaf Amand Harings uitleg over vergeten groenten en gebruiken.
De imkers , Sjir Vliegen, Math Groneschild en René Mevissen, hebben de bezoekers
uitleg gegeven over het bijenleven en honing laten proeven.
Bij de waterpoel stond Petra Pasmans die liet zien welke diertjes nu zoal te vinden
zijn in de waterpoel en wat de functie van zo’n poel vroeger was.
Ton Lemmens en Winand Weusten hebben de houtoven gestookt om een beeld te
geven hoe hier vroeger mee werd omgegaan.
In de watermolen heeft Bea Tilanus nog uitleg gegeven hoe men ook met handmolen
en handzeef van graan bakmeel kon maken.

De gehele dag hebben wij genoten van de voortreffelijke weersomstandigheden en
dan ook samen kunnen afsluiten op het grasveld naast het
verenigingslokaal “t Höfke”.
Onder dankzegging aan iedereen die meegeholpen hebben aan dit evenement en
onder het genot van een dankbaar applaus kon de terugweg beginnen.
Rest mij nog een bijzonder woord van dank aan de IVN Natuurgidsen :
Tineke de Jong, Wil Lemmens, Joke van de Steen, Jeanne Boosten, Margriet
Bijvoet, Vera van Piggelen en Frits Kluijtmans.
Namens het organisatie team : José Limpens. Jean Robberts, Margriet Tabbers ,
Bea Tilanus en Armand Harings.

