“Het avontuur
begint bij de voordeur”

Activiteiten/prijzen
Rüdiger Nehberg

Klimbos

We berekenen elke activiteit op urenbasis. Daarvoor gelden de volgen-de
prijzen:
3 uur
5 uur
7 uur

€150,00
€250,00
€350,00

Lieve gasten,

Afwijkende uurafspraken zijn altijd mogelijk.
Groepsgrootte:
Tot 16 personen is ideaal,
groepen zijn echter mogelijk.

grotere

Bij de prijs inbegrepen is het gebriuk van
het terrein, de begeleiding door een
instructeur en de complete veiligheidsuitrusting.

Contact
Lukas Dartmann
Kappenberg 11a
48653 Coesfeld
Tel. 0 25 41 / 5424
Email: lukasdartmann@gmx.de
www.sirksfelder-schule.de
Het klimbos is een hindernisparcours, dat
is gelegen in een bos tussen bomen op
een hoogte van circa 8 tot 10 meter en
is gemaakt van staaldraden en ander
industrieel materiaal. Hier kunnen jullie
jullie behendigheid en zeker ook jullie
moed op de proef stellen.
De activiteit bevindt zich in de directe
nabijheid van de “Sirksfelder Schule”.

Wanneer jullie in de “Sirksfelder Schule”
zijn, dan hebben zeker enkelen van jullie
de wens, het verblijf inhoudelijk en
organisatorisch vorm te geven. In deze
flyer hebben wij voor jullie enkele activiteiten van onze projectpartners samengesteld. Onze projectpartners geven jullie enkele suggesties en ondersteunen
jullie bij deze activiteiten.
Hoe werkt dit?
1. Verblijf boeken bij de “Sirksfelder
Schule”
2. Naar de bevestiging van de boeking
kunnen jullie direct contact opnemen met onze projectpartners om
met hen een activiteit in te plannen.
Voor suggesties voor andere activiteiten
of partners staan wij open en wanneer
jullie nog aanvullende vragen over het
aanbod hebben, staan wij altijd voor jullie klaar!
"Sirksfelder Schule"
Maria und Thomas Bücking
Sirksfeld 20, 48653 Coesfeld
Tel. 0 25 41 / 6901
info@sirksfelder-schule.de
www.sirksfelder-schule.de

waarnemingsonderwijs * bosbelevingsdag * avontuurspelen * survivaltraining *
samenwerkingsoefeningen * vertrouwensoefeningen * milieuonderwijs * biologie van het
bos * kunst in de
natuur * excursies in de vennen
* nachtwandelingen

Een zwerftocht door de
binnenstad
De
belevenis-stadswandeling
voor
kinderen is een interessante mogelijkheid, om de stad en haar bouwwerken beter te leren kennen en iets
meer over de historie van Coesfeld te
ervaren. De stadswandeling is speciaal
gericht op kinderen. Bij het maquette
zien zij waar de stadsmuur liep en
kunnen
zij
echte
munten
en
middeleeuwse voetboeien aanschouwen. Een bezoek aan de Lambertik-kerk
en de beklimming van de Walkenbrücken-poort geven een indruk van de
geschiedenis van Coesfeld. De geschiedenis wordt als het ware tastbaar.
Contact: Anne Grütters
Tel. 0 25 41 / 966 550 - gruetters@web.de

Das TOR
DE STADSPOORT
De Walkenbrücken-poort is onderdeel
van de middeleeuwse stadsmuur uit de
tweede helft van de 14e eeuw. De
stadspoort en de toren werden in de
laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog zwaar beschadigd.
Tegenwoordig is DE POORT de enige
nog bewaarde poort van de 5 voormalige stadspoorten en maakt onderdeel
uit van het in 1988 opgerichte
stadsmuseum, dat tegenwoordig opnieuw wordt ingericht.

De twee voltooide expositieruimtes
geven informatie over het NationaalSocialisme en het Joodse leven tijdens
deze tijd in Coesfeld en omgeving. Met
een interactieve tentoonstelling wordt
de geschiedenis ervaarbaar, herbeleefd en ook tastbaar gemaakt. Ook zijn
er verschillende mogelijkheden voor
rondleidingen.
www.stadtmuseum.coesfeld.de

Contact:
Markus Lanfer
Tel.
0 28 63 / 1479
info@naturerlebnis-spuerbar.de

Eten & drinken

Contact: Kerstin Zimmermann
Tel. 0 25 41 / 9481-21
Kerstin.zimmermann@coesfeld.de

Een zelfverzorgende ruimte geboekt –
maar toch geen zin om te koken?
Waar kan je terecht?

Wildernisen
natuurbelevenis!

Bakker Mey: 0049 2541 / 2759
Borkener Straße 122, Coesfeld

Een dag in de natuur blijft voor altijd in
herinnering.

Distributeur van (niet) alcoholische
drank Niewerth: 0049 2541 / 88563
Am Berkelbogen 6, Coesfeld
Slager/Catering Volmer:
0049 2541 / 70526
Borkener Straße 43, Coesfeld

