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Maak met de hele familie kennis met wilde zoogdieren in onze Vlaamse natuur. Ontdek de kleinste
zoogdieren op de muizenwandeling, de lichtste zoogdieren op de vleermuizenwandeling of de
grootste zoogdieren tijdens de Beverwandeling. Via de grote doe-zoektocht kom je alles te weten
over het verborgen leven van zoogdieren en de uitdagingen om er in ons volgebouwde Vlaanderen
mee samen te leven. Doe mee en win een van de vele prijzen!

Zaterdagavond 21 mei

19u30-21u Muizenwandeling (start aan Hof
ter Saksen) Aan de hand van automatische
camera’s en vallen waarin we muizen levend
vangen ontdekken we welke kleine zoogdieren
er leven in Beveren.
21u-23u Vleermuizen en hun prooien (start
aan Hof ter Saksen) Via batdetectoren ontdekken we welke vleermuizen rondvliegen in het
domein en met een nachtvlinderval ontdekken we het voedsel van vleermuizen.
23u-24u Tweede muizenwandeling (start
aan Hof ter Saksen) We controleren de
muizenvallen twee keer en doen de wandeling
dus ook twee keer.

Zondag 22 mei
09u30-11u30 In het spoor van de bever
Op een wandeling langs het Beverpad in het
overstromingsgebied Rupelmonde ontdekken
we sporen van bever, ree en andere wilde
zoogdieren. Stevige schoenen of laarzen en
verrekijker worden aangeraden. Inschrijven
via www.wildinvlaanderen.be

13u-18u De grote familie zoektocht
(Hof ter Saksen) Via de grote doe-zoektocht
ontdek je zelf aan tal van stands het verborgen
leven van onze inheemse zoogdieren. Doorlopend vanaf 13u aan Hof ter Saksen. Een greep
uit het aanbod:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diersporen herkennen
Zoogdieren en het verkeer: de beestige
brug
Het leven van vliegende zoogdieren
Samenleven met roofdieren: hoe doe ik
dat?
Zoogdierengeluiden herkennen
Knekelstand: zoogdierenschedels op
naam brengen
Zoogdieren helpen in de tuin
Het leven van de bever
Voor de kleinsten: zoogdieren voelend
ontdekken en zoogdierenpins maken

Meer info

www.wildinvlaanderen.be

In de prijzenpot
3 vleermuiskasten, 5 eekhoornvoederhuisjes, 40 Suske & Wiske strips ‘De Beestige Brug’,
nestkastjes, box 5 liter appelsap uit de hoogstamboomgaard van Hof ter Saksen,
boek “Buiten bezig”, boek “Natuurlijk bezig”.

