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Kindcentrum De Feppels en de Canadas prijswinntaar

lnsectenhotel gebouwd
BOXMEER - Het Coltectief
ANB Oogt-Brabant dccd cen
oproap voor het bouwen van
een insectenhotel. Ruim 60
inzendingen onWing het col-
lcctief. Waarvan ook Jenaplan
kindcentrum De Peppels en de
Ganadas uit Boxmeer.

De kinderen met hun juffen en
conciërge bouwden samen in-
sectenhotels. Dit vindt het'ANB

'Oost-Braba'nt heet bijzonder en
betangrijk en daarom ontvingen
ze alle drie de Schotenprijs en
een mooie educatieve verras-' sing.
De kinderen van de Vlinders van

_ Jenaptan kindcentrum de Pep-
pels, zitten inmiddets in groep 3.
At in groep 2 maakten ze samen
een insectenhotet. Dat deden
ze samen met de ouders bij het
afscheid van de kleuters. Het in-
sectenhotel kreeg een tijdetijk
ptekje bij de schoot. Straks krijgt
het een móoi ptekje bij de nieu-
we school.
De kinderen van groep 3 van Ca-
nadas hebben het insectenhotet
gemaakt tijdens een keu?ecur-
sus. Ze vonden het heet leuk om
te gaan maken. Ze hebben hard
gewerkt. Eerst atlertei sputten
verzametd en toen zijn ze aan
de slag gegaan. Conciërge Henk
zei; "Ze vonden het kei [euk" en
zie het resultaat .een heel mooi
insectenhotet.
Afgetopen vrijdag wa! de prijs-
uitreiking. "Juttie zijn winnaars
van deze prijs want het resut'
taat is'eóht prachtig geworden,
jutlie hebben heet harfl en knap
gewerkt," zei ANB- bestuurslid
Geert Wittems.
Hij overhandigde een ktein pa-

Ënkete leerlingen van jenaplanbasisschool De peppets in.Boxmeer bij.het insectenhotet.

nee[, dat bij het insectenhotet
gehangen kan worden, Boven-
dien kregen de kinderen een
pakket met educatieve en ver-
mal1ptijke sputten. De kinderen
waren btij met deze prijs en het
project,_en ook de insecten ztrl-
ten btij zijn met hun verbtijf. De
kinderen kregen een enorm ap-
ptaus voor het harde Werk dat ze'
hebben geteverd voor het insec-
tenhotet.

lnteresse om ook insectenhotel
te bouwen?
Zeer belangrijk is het om, de
gaatjes in hardhout te boren.
Zachthout geeft rafels en daar
kunnen de bijen niet in of uitl Zo
moeten bamboestokjes moe-
.ten open zijn, en mag riet niet
gebarsten zijn door het snijden.
Dennenappels; hooi en stro ho-
reR er niet, want daarin komen

de vijanden van de so(itaire bijen i

en wespen. En ze hebben het al i
zo .moeitijk. Een mooi decora- i
tief 'hotet' wat niet bruikbaar is :

voor insecten, is óiet wensetijk. i
Het gaat er ook niet om hoe i
groot het hotetis. Een ktein func- i

tioneethotet heeft immers meer i

effect! Laat vooral uw creativiteit i
het insectenhotel vormgeven, i

zodat we nog meer diversiteit i

krijgen. :

Cóltectief Agrarisch Natuur- i

beheer Oost-Brabant (ANB 
:

Oost-Brabant) regett contrac- i

ten'mei boeren voor agrarisch i

natuurbeheer. Boeren kunnen _ i
kiezen uit verschittende pakket- :

ten agrarisch natuurpeheer. Doet i

is de biodiversitei! té vergroten. i
Alteen at in Oost-Brabant doen i

218 agrariërs aan Agrariich Na- i

tuurbeheer.' :


