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OPEN DAG NATUURCENTRUM DE SCHAAPSKOOI
Op zaterdag 24 september houdt Natuurcen-
trum De Schaapskooi weer een Open Dag 
van 10 tot 16 uur. Het thema dit jaar is “AAN-
DACHT VOOR DE NATUUR”

Ook dit jaar is het zeker de moeite om op deze 
dag De Schaapskooi te bezoeken, voor de ge-
zelligheid, de vele informatie bij de diverse 
stands, het proeven van versgeperst sap maar 
ook om weer eens bij te praten met vrienden 
en bekenden.

In de middag zullen om 14 en 15 uur de man-
nen van het Arkels Visserskoor een optreden 
verzorgen.

De organisatie is in handen van Natuur- en 
Vogelwacht De Vijfheerenlanden.

Voor meer informatie: stuur een mail naar 
info@natuurcentrum.nl

Wat kunt u zoal verwachten:

PADDENSTOELEN
De werkgroep vertelt u wat meer over de 
functie en de verscheidenheid van padden-
stoelen en laat u o.a. een aantal soorten zien 
die u in De Vijfheerenlanden kunt aantreffen.

PLANTENWERKGROEP
Er is een kraam met informatie over ons zo-
merprogramma 2022 en bijzondere planten 
uit de Vijfheerenlanden, waaronder de orchi-
deeën die bij ons voorkomen. Op tafel liggen 
plantenboeken ter inzage en zoekkaarten van 
FLORON (muurplanten, gele kruisbloemen, 
orchideeën). We doen ook een leuke planten-
quiz.

In de FRUITSCHUUR verzorgen de vrijwilligers 
de verkoop van hoogstamappels en -peren, 
per kilo of kist. Ons fruit is niet bespoten en in 
de boomgaard wordt geen gebruik gemaakt 
van kunstmest.

Tevens zal er een IMKER aanwezig zijn waar 
u met alle vragen terecht kunt over het bijen-
volk en het nut van deze beestjes in de natuur.

ZWERFAFVAL
Een vrijwillige vuilprikker zal ons komen 
vertellen wat de invloed is van zwerfafval 
in de natuur. Tevens geeft hij een workshop 
Nurdle Hunt waarin de deelnemers op zoek 
gaan naar nurdles. Zie pagina’s 32-33.

FOTOGRAFIE IN DE NATUUR
De Domphoorn, het tijdschrift van de Natuur- 
en Vogelwacht, staat vol met prachtige foto-
grafie. Veel vogels uiteraard, mooie en dik-
wijls zeldzame planten, fraaie landschappen 
en ga zomaar door.  En bekijk ook de huidige 
tentoonstelling in de Schaapskooi maar eens. 
Prachtig!
Er is echter een nog andere soort fotografie 
mogelijk als je in de natuur aan het wandelen 
bent, in je eigen tuin aan het genieten bent, 
aan de waterkant van een sloot even uitrust 
of in de groentewinkel een prachtige rode-
kool in je handen hebt. Je verbindt ‘iets uit de 
natuur’ met een vervolgidee en legt dat foto-
grafisch vast. Van gewoon ‘natuurschoonheid’ 
laten zien naar een foto met bijpassende leu-
ke tekst. Van een dichtbij-opname naar een 
natuurcompositie die je naar je hand zet (en 
dat laatste kan zelfs een portretfoto zijn). Alle-
maal in combinatie met een vleug creativiteit, 
een beetje fantasie, humor ook, maar vooral 
‘goed kijken’. 
Nieuwsgierig? Kom maar eens naar voor-
beelden kijken op de Open Dag. Mochten er 
mensen geïnteresseerd zijn, dan kunnen we 
wellicht iets ‘natuurfotografisch’ organiseren.

GROENE WINKEL
In de groene winkel in de grote zaal vind u 
allerlei artikelen gerelateerd aan de natuur 
voor alle leeftijden. De moeite waard om eens 
een kijkje te nemen.
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WERKGROEP BEHEER
De werkgroep beheer is te vinden in de Gro-
te Zaal. Hier kunt u diverse streekartikelen 
kopen zoals : honing, appel-perenstroop, di-
verse soorten jam en flessen a ppelsap. Ook 
te koop in leuke geschenkverpakkingen, deze 
zijn ook zelf samen te stellen.

EXPOSITIE
In de Grote Zaal is een tentoonstelling 
van Bas Middelkoop, een kijkje nemen 
zeker waard. 

CONSUMPTIES
Ook kunt u hier terecht voor een kopje 
koffie/thee met een heerlijke appelpunt, 
een kop soep, iets fris of iets sterkers.

KNOT- EN FRUITPLOEG
De werkgroep knot- en fruitploeg zal 
weer aanwezig zijn met de mobipers. Zij 
zullen het fruit, door hen zelf geplukt, met 
de hand persen. Daarna kan iedereen wat 
van het sap proeven.

WERKGROEP JEUGD
In de loop van de dag zijn er meerdere activiteiten voor de jeugd, ouders zijn welkom.   
De activiteiten duren ongeveer een uur.
(Begin)tijd Activiteit Opmerking 
10:00 uur Excursie vogels spotten. Start is bij de tent.
11:30 uur Presentatie bodemdieren. In de achterzaal, daarna buiten zoeken.

13:00 uur Presentatie hoogstamfruit. In de achterzaal, daarna spelletjes met fruit in 
de achterzaal/tent.

14:30 uur Presentatie uilen. In de achterzaal, daarna uilenballen pluizen in de 
achterzaal/tent.

10 tot 16 uur
Door binoculairs kleine natuurschatten 
(zoeken en) bekijken: beestjes, bloemen 
e.d.

Doorlopend in de tent.

10 tot 16 uur Insecten knutselen met bouwplaatjes. Doorlopend in de tent.

DETERMINEREN VAN FRUIT
Van 10.00 tot 12.00 uur is dhr. Dirk van Ziel 
van biologisch fruitbedrijf Pomona aanwezig 
voor het determineren van appels en peren. 
Dus heeft u een appel- of perenras waar u 
de naam niet van weet, dan kan Dirk u waar-
schijnlijk helpen. U moet dan van betreffende 
soort 3 of 4 stuks meebrengen om te laten be-
kijken, proeven en ruiken.

KINDEREN
Voor de kleintjes is er de hele dag appeltjes 
schillen, brood bakken en maïs poffen boven 
houtvuur onder begeleiding van de ouders. 
Tevens zal er een vrijwilliger aanwezig zijn. 
Ook is er een kraam waar de kinderen een sui-
kerspin kunnen kopen tegen € 0,50 per stuk.
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