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Nieuwsbrief NME Overbetuwe –najaar 2015 

 Alle scholen zijn weer begonnen met een nieuw schooljaar. NME Overbetuwe (locatie Elst) is in 

de vakantie verhuisd naar de nieuwe locatie “Landerij De Park”. En de natuur is zich aan het 

voorbereiden op de herfst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     NIEUW: KUIKENS IN DE KLAS 
 
 

MAANDAG 5 OKTOBER 2015 
VAN 16.00 TOT 17.30 UUR 
  Locatie: Landerij De Park 
  Een bijeenkomst voor 
  NME schoolcoördinatoren 

SCHOOLREISJE IN DE BUURT 
SPEELBOS SCHUYTGRAAF 

 
 

 

 

 

HOU ’T SCHOON OVERBETUWE! 
UITZENDING TELEKIDS OP  

26 SEPTEMBER OM 15.40 UUR 
OP RTL 8 

TEAM ELST-TEAM ZETTEN 
 

 

 

 
NME ZONNEBLOEMWEDSTRIJD 

Stuur vóór 12 sept. een foto op van de  
grootste zonnebloem uit het pakket 

“mijn eerste tuintje” 
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Na 8 jaar heel hard werken zal de Stichting 
Boerderij Lingezegen haar locatie ‘Landerij de 
Park’ aan De Park 12, 6661NW ELST, kunnen 
openstellen. Op 24 september zal de officiële 
opening zijn en vanaf zaterdag 26 september 
zal Landerij de Park open zijn voor publiek en 
bezoekers. 
Op dit centrum voor natuur en zorg zijn de 
volgende onderdelen bij elkaar gebracht: 

 Natuur- en milieueducatie - vrijwilligers 
 Kinderboerderij - vrijwilligers 
 Natuurspeelplaats - vrijwilligers 
 Buitenschoolse opvang, gericht op 

natuur, BSO  ‘De Kikkerkoning’. 
 Werkplek voor mensen met een 

arbeidsbeperking, Dienstverlening in ’t 
Groen. 

 Ondersteunende horeca / pleisterplaats, 
De Driestroom 

 Integratieve kindertherapie, ORGYD 
kindergroen 

 Leerplek en stageplek voor onderwijs, 
Helicon Velp 
 

De filosofie achter het concept is een ideaal: 
“Geloof in een plek, een unieke plek, de plek 
waar ooit De Park stond, waar je de natuur 
kunt aanraken, zien, horen, ruiken en proeven.  
Een plek waar kinderen met vriendjes, ouders 
en grootouders de natuur spelenderwijs 
ontdekken, waar jong en oud leert, ervaart, 
ontspant en geniet en waar mensen met een 
beperking en vrijwilligers samen betekenisvol 
werk doen. Kortom: een plek waar je zorgt voor 
je eigen natuur.” 
 
 
 
 
 

 
Met de komst van Landerij De Park komen er 
nog meer mogelijkheden om excursies en 
activiteiten te boeken. 
Wat heeft de gemeente Overbetuwe veel te 
bieden! 
HISTORIE-LANDGOED-KASTEELTUIN-  
‘T  PAKHUIS in Hemmen,  
LANGOED ‘DE MELLARD’ in Valburg, 
LANDGOED ‘OVERBETUWE’ in Heteren  
en nu ook: 
HISTORIE - LANDERIJ DE PARK – 
ROMEINSE LINT- PARK LINGEZEGEN in  
Elst. 
Misschien mogen we u begroeten op zaterdag  
26 september. Nadere informatie via de pers 
en op de website. www.landerijdepark.nl 
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In het voorjaar heeft NME Overbetuwe een 
minibroedmachine aangeschaft. Het is voor 
kinderen een hele belevenis om een kuiken uit 
het ei te zien komen. Onze vrijwilliger Jan Sival 
heeft in het voorjaar op 2 scholen het kuiken 
project begeleid. Het was een groot succes!  Er 
werden 7 kuikens geboren. Voor de kuikens is 
van te voren een goed onderkomen gezocht 
waar ze verder worden groot gebracht. Op de 
coördinatorenmiddag  5 oktober zullen wij hier 
meer uitleg over geven. 

 

 

 
 

 

 
De afgelopen 2 jaar is door NME Overbetuwe 
een aantal keren geopperd dat scholen wellicht 
ook een stuk nme aanbod in een schoolreisje 
op zouden kunnen nemen.  
Eventueel wat aangepast en verder 
aangekleed met een leuke lunch en aanvullend 
programma ( voor de overgebleven tijd ), al 
dan niet door de school zelf verzorgd. Dit idee 
kwam voort uit onze inschatting dat er best 
aardige dingen te doen zijn binnen onze eigen 
gemeentegrenzen en dat een deel van de 
opties al in kant klare natuurexcursies  
– van de aanbieders in onze gemeente – gevat 
zijn. Op ruime plekken in de natuur, waar 
lekker gestruind en gespeeld kan worden. 
Misschien een goede optie voor scholen, die 
zoeken naar – betaalbare – alternatieven voor 
de ‘klassieke schoolreisjes’ ?! 
 
Intussen heeft NME Overbetuwe enige 
ervaring opgedaan door bemiddeling bij de 
organisatie van een aantal schoolreisjes voor 

 2 scholen in het schooljaar 2013 – 2014 en 
2014 – 2015. 
In het eerste geval betrof het een relatief kleine 
school, waar de hele school ( plm. 100 
leerlingen) uiteindelijk op dezelfde dag – wel 
op meerdere locaties – een  leuke dag hadden. 
In het tweede geval betrof het een wat grotere 
school, waarvoor meerdere schoolreisjes op 
verschillende dagen samengesteld zijn, elk 
voor 3 of 4 groepen/klassen tegelijk. 
Zonder nu verder in te gaan op de concrete 
invulling en het verloop van bovengenoemde  
schoolreisjes zijn wij gestuit op een aantal 
punten : 

- voor een hele dag ergens toeven, is het 
belangrijk dat er een toiletvoorziening 
beschikbaar is  op de actieplek en dat is 
niet overal het geval ; 

- als er al binnenruimte in de buurt is –  
fijn om bij slecht weer een mogelijk 
alternatief te kunnen bieden – dan  is 
deze vaak niet groot genoeg voor 
meerdere groepen/klassen ; 

- de nme aanbieders, die met vrijwilligers 
excursies / activiteiten verzorgen, 
beschikken vaak niet over een heel 
groot aantal vrijwilligers op alle dagen, 
waardoor er beperkingen liggen in de 
mogelijkheden qua activiteiten en 
groepsgrootte. 

 
Desondanks zien wij zeker mogelijkheden om 
scholen te begeleiden, wanneer er gekozen 
wordt voor een natuurschoolreisje in de buurt ! 
Zeker ook omdat we steeds meer kennis gaan 
krijgen van aanverwante mogelijkheden buiten 
de nme sfeer. Neem gerust contact op voor 
een vrijblijvend oriënterend gesprek. 
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Het lespakket “De waarde van afval” kan 
worden besteld via ons bestelsysteem. Het 
lespakket is geëvalueerd met de scholen die 
hier in het voorjaar  gebruik van hebben 
gemaakt. Van de scholen hebben wij nog 
aanvullende tips ontvangen en deze zijn 
inmiddels verwerkt in het lespakket. 
Te bestellen via www.nmeoverbetuwe.nl : 
 Een leskist met materialen voor groep  

1 t/m 8 
 Een excursie naar de gemeentewerf in 

Elst   voor groep 5 en 6 
 Hesjes, knijpers, zakken voor een 

opschoondag 
 
Te bestellen via onderstaande website: 
 Een excursie naar de vuilverwerking 

ARN in Nijmegen voor groep 7 en 8 
www.arnbv.nl 

 De gamebus www.nederlandschoon.nl  
 Een schone beleefbare Waal (voorjaar) 

info@pakhuishemmen.nl  
 
 
 

Een excursie op Landgoed “De Mellard” kunt u 
alleen bestellen via het NME bestelsysteem.  
De school maakt dan automatisch gebruik van 
de NME subsidie.   
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Op bezoek bij een boer of tuinder en zo 
ontdekken waar onze melk of groente vandaan 
komt. Naar keuze gaat u met de klas naar een 
melkvee-houderij of tuinderij.  
 
Boeken via 
www.boerderijeducatierivierenland.nl bij: 
 Melkveebedrijf Mulder”De Aanval”, Driel 

 
 
 
 
 

 Biologisch melkveebedrijf Opneij, 
Hemmen 

 Geitenbedrijf Bunt, “De Grote Doorn”,  
Slijk Ewijk 

 Biologische tuinderij “De Stroom”, 
Hemmen 

 Fruitbedrijf en landwinkel “De Woerdt”, 
Ressen 
 

Daar zien en beleven de leerlingen de praktijk. 
Heeft u een ander bedrijf gezien die niet in 
bovenstaande lijst staat en in een 
aangrenzende gemeente ligt neem dan contact 
op met de coördinator van NME Overbetuwe. 
Er zal dan worden bekeken of het mogelijk is 
om gebruik te maken van de subsidieregeling. 
De periode varieert per bedrijf  en/of excursie. 

 
 
 
 
 
Colofon 
Dit is een uitgave van Stichting NME Overbetuwe. 
Stichting NME Overbetuwe zet zich in voor natuur- en 
milieueducatie in het primair onderwijs binnen de 
gemeente Overbetuwe.  
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