
Leuke activiteiten in Buitengoed Geul & Maas op 14 november 2015 
 

Tijdens de Boomfeestdag op 14 november a.s. in het Buitengoed Geul & Maas vinden er diverse 

boomplantacties plaats in Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul. En op diverse locaties in het 

Buitengoed zijn er interessante, leerzame workshops waar iedereen gratis aan kan meedoen. Meld je 

daarom nu aan! Iedereen is welkom! 

 

Aanplantlocaties 

Dit jaar wordt aangeplant op de locaties: 

 Kampweg, Rothem 

 Biesenberg, Meerssen 

 Chateau Jerusalem, Maastricht 

 De Drie Poorten op Weert 9, Maastricht 

 Buitenplaats Vaeshartelt, Maastricht 

 Kasteel Borgharen, Borgharen 

 Mariënwaard, Maastricht (aanmelden niet mogelijk) 

 Plenkertstraat 55, Valkenburg (bouwbord bouwen i.p.v. aanplant) 

De aanplant vindt plaats in de ochtend en wordt afgesloten met een gratis lunch rond 13.00 uur. Wil je meehelpen 

op één van de bovenstaande locaties? Geef je dan nu op!  

 

Workshops 

Naast de aanplant worden diverse workshops gegeven.  

De volgende workshops duren ongeveer een uur en vinden plaats tussen 11:00–12:00 uur en 12:00-13:00 uur op 

Mariënwaard 55, Maastricht. Het is bij deze workshops mogelijk om er twee uit te kiezen: 

 Bijenhotels bouwen met hulp van Tim & Ivi. 

 Met hulp van CNME ga je aan de slag met huttenbouwen.  

 Sjoën Graas geeft een uitleg over het natuurlijk beheer met schapen. Deze schapen grazen rondom 

Maastricht.  

 Samen met Ontmoetingspunt ‘De Ketel’ kun je gaan bloemschikken. 

 Hoe snoei je fruitbomen? Het CNME & IKL leren je dit bij Chateau Jerusalem! De minimumleeftijd is 18 

jaar. Verzamelpunt: Chateau Jerusalem, Maastricht 

 

De volgende workshops duren langer of vinden op een andere locatie plaats waardoor je er maar één kan kiezen: 

 Bushcraften met het CNME tussen 11:00-13:00, verzamelplaats Mariënwaard 55, Maastricht 

 Rondleiding door het Polferbos in Valkenburg tussen 12:00-13:00 

 Ga op bezoek bij kasteel Borgharen! Hier worden diverse rondleidingen verzorgd. Hiervoor is aanmelden 

niet nodig. Adres: Kasteelstraat 2 te Maastricht/Borgharen. 

 

Na afloop van de workshops kun je deelnemen aan de gratis lunch.  

 

Aanmelden 

Aanmelden voor de aanplant en workshops kan door een e-mail met vermelding van: 

 Je naam 

 Je telefoonnummer 

 Je e-mailadres 

 Welke workshop(s) / welke aanplantlocatie  

 Welk tijdstip (indien je kiest voor de workshops van een uur) 

 Of je deel wil nemen aan de lunch na afloop van de aanplant / workshops 

te sturen naar Cindy Macheels, cgc.macheels@buitengoedgeulmaas.nl. 

Wij sturen je dan een bevestigingsmail met nogmaals alle gegevens. 

 

Heb je nog vragen of wil je met een grote groep komen, stuur dan een mailtje naar Cindy Macheels, e-mail: 

cgc.macheels@buitengoedgeulmaas.nl. 

 

Buitengoed Geul & Maas, Buitengewoon genieten! 
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