Ossenbeemd
Natuur- en milieucentrum
Haageind 31
5751 BB Deurne

Openingstijden
Entree gratis
1 april tot 1 november
Ma t/m vr en zo: 13.00 - 17.00 uur
za gesloten.
1 november tot 1 april
Wo en zo:
13.00 - 16.00 uur

T 0493 320 457
E info@ossenbeemd.nl
www.ossenbeemd.nl
Volg ons op

Elke ochtend tussen 10.30 en 11.30 uur
worden de dieren verzorgd. Kinderen
kunnen komen kijken en/of helpen!

■ 1 juni - 1 november 2021
■ Toegang gratis tijdens reguliere openingstijden.
■ Groepsbezoek buiten reguliere openingstijden:
■

€ 2,50 p.p. met een minimum van € 25,–.
Reserveringen via mail aan info@ossenbeemd.nl

Zie onze website voor speciale arrangementen.

Mede mogelijk gemaakt door:

Beleef & ontdek
De bijzondere tentoonstelling
Keigaaf: de Peelrandbreuk!
En de mini-expositie
Gasloos & duurzaam wonen

Mini-expositie
Gasloos & duurzaam wonen

Parallel aan de expositie over de peelrandbreuk wordt het duurzaamheidscircuit van de
Ossenbeemd gedurende dezelfde periode uitgebreid met een mini-expositie Gasloos & duurzaam wonen, specifiek gericht op kinderen/gezinnen. Leer op een speelse manier van alles
en nog wat over het brede onderwerp duurzaamheid:
■ Hoe

kun je flink op je energierekening bezuinigen?

■ Waar

verspil je zonder het te weten?

■ Hoe

levert jouw tuin een bijdrage aan biodiversiteit?

■ Wat

is een voedselbos of een eetbare tuin?

■ Zonnepanelen,

zonnecollectoren, een warmtepomp: wat zijn dat nou eigenlijk?

Een mooie tijdelijke uitbreiding van het Energieloket van EnergyPort Peelland, dat een vast
onderdeel is op de Ossenbeemd.
Mede mogelijk gemaakt door:

Midden door Deurne op slechts een paar honderd
meter van de Ossenbeemd loopt de Peelrandbreuk, een geologische breuklijn van Roermond
naar Heesch, die zijn naam dankt aan de Peel.
De Peelrandbreuk is van grote invloed op het
Brabants landschap. Zo heeft het al duizenden
jaren invloed op de natuur, het landschap en
zelfs de mensen die er leven. Echter weten maar
weinig mensen wat de Peelrandbreuk is of waar
deze te vinden is. Op deze expositie maak je
uitgebreid kennis met de Peelrandbreuk, zoals:
■ Breng

een bezoek aan het Onderland van
de breuk door middel van een interactieve
video van kunstenaar Michiel van Bakel, die
de Peelrandbreuk op een unieke manier tot
leven brengt.
■ Verwonder je over vondsten van haaientanden, walviswervels, een mastodont-kies, enz.
uit de Brink in Liessel.
■ En over de vondsten van zwerfstenen en ijzer
oer. Deze worden in een breder perspectief
geplaatst in de kindvriendelijke tentoonstelling Stenen & Mineralen, die ingaat op de
oorsprong van zwerfstenen, kiezels, diamant,
basalt, kalksteen en nog veel meer.
■ Verbaas je over de 17e-eeuwse kannebuizen,
de oudste waterleiding van Deurne.
■ Geniet van de lakprofielen (bodemafdrukken)
van de breuk: natuurlijke kunstwerken rechtstreeks uit de breuk.
■ Speel het zonne-energie-spel Wat hoort bij
wat? en test je kennis van de Peelrandbreuk.
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