Afdeling Noord

De eerste zondag van de maand mei, juni, juli, augustus en oktober zet Natuurpunt
Waasland Noord de deuren van het natuurhuis Panneweel open. Doorlopend
gezinsvriendelijke activiteiten rond een centraal thema. Een begeleide wandeling
start om 14u30 en duurt maximaal 1,5 uur. In juni en augustus kan je ook komen
picknicken (info op de website).
Openingsuren mei - juli - oktober : 		
14u00 tot 17u00
Openingsuren juni - augustus : 		
11u00 tot 17u00
Start begeleide wandeling:			
14u30
							duurt maximaal anderhalf uur
Doorlopend thema-activiteiten : 		
14u30 tot 17 uur

Welkom op de Openschuurdagen
van het natuurhuis Panneweel
7 Mei :
(Wilde) bijen

4 Juni:
Uilen

Voor de bevruchting van onze
boomgaard wordt gezorgd door bijen.
Ook heel veel wilde (solitaire) bijen
spelen hierin een belangrijke rol.
Bijenkastjes worden steeds populairder
en zijn makkelijk zelf te maken.

Uilen zijn prachtige vogels met scherpe
zintuigen en een licht vederkleed.
“Wist je dat er kerkuilen broeden in
het natuurhuis Panneweel? Misschien
vind je wel een braakbal onder de
kerkuilennestkast”

2 Juli:
Waterleven

6 Augustus:
Vlinders en libellen

De poel nabij het natuurhuis zit vol
leven; waterkevers, waterwantsen,
larven van eendagsvliegen of waterjuffers, waterpissebedden, slakken,
bloedzuigers, … Gewapend met een
schepnetje gaan we op zoek naar al dit
waterleven.

De omgeving van het Natuurhuis
is erg aantrekkelijk voor vlinders,
waterjuffers en libellen. Vlinders leven
eerst als rups om dan te verpoppen tot
vlinders. Larven van waterjuffers en
libellen leven in het water. Net zoals de
volwassen individuen zijn het geduchte
rovers.

Natuurhuis Panneweel - Krekeldijk 2 - 9170 Meerdonk
info@panneweel .be - www.panneweel.be
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CREATIEF voor NATUUR zorgt voor gebak tijdens de openschuurdagen en op de verkoopstand kan je terecht voor kleine
zelfgemaakte geschenken en wenskaarten.
De opbrengst van de verkoop gaat volledig naar de aankoop van
nieuwe natuur dicht bij huis!

1 Oktober:
Boomgaard
De Panneweelboomgaard levert ieder jaar een mooie oogst lekker fruit op: appelen,
peren, pruimen, kersen en noten… oude en nieuwe rassen. Wie kent ze allemaal,
deze mooi gekleurde appelen en peren? En wat kan je er allemaal mee bereiden?
Je leert en proeft het tijdens deze ‘dag van het hoogstamfruit’.
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