
pantone 7689C
RGB 40/141/193

Repair Café
Samen kapotte spullen repareren: kleding, juwelen, 

elektrische apparaten, fietsen en slijpen van  
messen, scharen en beitels.

Geefplein
Bruikbare spullen geven, nemen of ruilen. 

Openschuurdag
Gezellige ontmoetinsgdag in de natuur.

Meer info 
Natuurhuis Panneweel
www.repaircafé.be
www.panneweel.be
transitie@panneweel.be 
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Weggooien? Mooi niet!

Zondag 7 mei en 1 oktober  
Natuurhuis Panneweel, Krekeldijk 2,  
9170 Meerdonk



Repair Café

Repair Cafés zijn gratis bijeenkomsten voor iedereen waarbij  
vrijwilligers de bezoekers helpen bij het herstellen van allerhande 
voorwerpen. Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee en gaan 
samen met de vrijwillige deskundigen aan de slag. In het Repair Café is 
gereedschap en materiaal aanwezig om de herstellingen uit te voeren. 
In dit Repair café herstellen we kledij, juwelen, elektrische apparaten, 
fietsen en slijpen we messen, scharen en beitels.
www.repaircafe.be

Geefplein

Breng spullen van thuis mee die je niet meer nodig hebt: speelgoed, 
kledij, kleine meubels, huishoudmateriaal, boeken … Anderen die je 
spullen wel kunnen gebruiken, kunnen ze meenemen. Zie je zelf iets dat 
je kan gebruiken, neem het mee en bezorg het een nieuw leven. Enige 
voorwaarde is dat de spullen die je meebrengt bruikbaar en in goede 
staat zijn. 

Openschuurdag

Natuurpunt Waasland-Noord verwelkomt iedereen met gebak, koffie en 
een lokaal bier op hun pop-up terras in de schaduw van de boomgaard. 
Je kan er wandelen, met of zonder gids, en creatief bijleren over de  
natuur. Voor kinderen is er kinderanimatie en natuur voor alle leeftijden. 
In mei staat alles in het teken van de solitaire bijen. 
www.panneweel.be

Transitie Sint-Gillis-Waas
Een groep vrijwilligers die zich inzet voor de overgang van olieafhanke-
lijkheid naar een meer lokale en sociale economie via kleine initiatieven. 
Wil je mee denken en doen? Contacteer ons! 

Meer info 
Natuurhuis Panneweel
www.repaircafé.be
www.panneweel.be
transitie@panneweel.be 


