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Zaterdag 1 oktober: beheerwer-
ken in de Stadswallen in Damme

Afspraak om 9u aan de ingang van het reser-
vaat, Dammesteenweg, Damme, tot 16u30. 
Meerbrengen: werkhandschoenen, stevig 
schoeisel en een lunchpakket. 
Info: NP Damme: Rudy Deplae: rudy.de-
plae@skynet.be.

Zondag 2 oktober: internationale 
vogelkijkdag

Afspraak om 14u aan het bezoekerscentrum 
Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, Blan-
kenberge, tot 17u.
Meebrengen: verrekijker en laarzen bij re-
genweer.
Info: NP Blankenberge: uitkerksepolder@
natuurpunt.be.

Zondag 2 oktober: Natuurpunt 
Oostkamp wandelt in Doeveren-
Oost

Afspraak om 14u op de parking tus-
sen de (Sijslostraat)brug over de Ex-
pressweg en de Expressweg zelf, tot 16u.  
Meebrengen: wandelschoenen. Niet ge-
schikt voor buggies.
Info: NP Oostkamp: www.valleivandezuid-
leie.be.

Donderdag 6 oktober: El Abrazo 
de la Serpiente

Afspraak om 20u in Cinema Liberty, Kui-
perstraat 23, Brugge. Nabespreking met 
Wim Jans. 
Info: NP Brugge en De Andere Film: 
Sofie Vandewalle: natuurfilm@outlook.be of 
0494/99.69.10.

Deze Colombiaans-, Venezolaans- Argen-
tijnse film uit 2015, geregisseerd door Ciro 
Guerra, is losjes gebaseerd op de dagboe-
ken van twee wetenschappers: de Duitser 
Theodor Koch-Grunberg en Amerikaan 
Richard Evans Schultes. De film vertelt 
twee verhalen over gebeurtenissen die 
plaats vonden tussen 1909 en 1940. In beide 

verhalen speelt Karamakate, een sjamaan 
en de laatste overlevende van zijn stam in 
het Amazonewoud. Hij reisde samen met de 
twee wetenschappers op zoek naar de zeld-
zame Yakruna, een heilige plant. De film is 
geïnspireerd op de dagboeken die beide we-
tenschappers bijhielden over hun veldwerk 
in het Amazonewoud. Toegangsprijs: 6 euro.

Donderdag 6 oktober: infoavond: 
de wilde dierenenquête: resulta-
ten en discussie

zie pg. 47.

Zaterdag 8 oktober: hooidag in 
Leiemeersen-Noord

Afspraak om 9u30, tot 17u, ter plaatse. Fiets 
of wandel vanaf Moerbrugge richting Beer-
nem langs het onverharde jaagpad op de 
rechteroever van het kanaal Gent-Brugge tot 
je ons tegenkomt.
Meebrengen: werkhandschoenen en bij nat 
weer laarzen. NP zorgt voor drank en versna-
peringen. Breng zelf eventueel lunch mee.
Info en organisatie: NP Oostkamp: 
0476/50.50.11 of 
www.valleivandezuidleie.be. 

Zaterdag 8 oktober: Nacht van de 
Duisternis in Damme

Zie aparte aankondiging op de website.

Zaterdag 8 oktober: paddenstoe-
lententoonstelling Beisbroek

Zie aparte aankondiging op de website.

Zondag 9 oktober: foto-excursie 
in Beisbroek

Afspraak om 10u aan de ingang van het kas-
teel Beisbroek, Zeeweg, Brugge. 
Info: N.FBO: roland.botterman@gmail.com.  
Inschrijven is noodzakelijk (voor niet-leden). 

Zie aparte aankondiging op de website.

Zondag 9 oktober: paddenstoe-
lenwandeling in Beisbroek

Afspraak om 14u aan de parking aan de Diks-
muidse Heerweg, Brugge.
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Ook in het afdelingsnieuws 
vind je activiteiten. Deze 
activiteiten staan in deze 
kalender en in het afde-

lingsnieuws aangeduid met 
rode stip. We hebben weer 
heel wat in petto voor je!

Ontdek!

ONVERWACHTE WIJZIGINGEN
in het programma worden op onze website 
gemeld. Ga daarom geregeld een kijkje ne-
men op de activiteitenpagina van Natuur-
punt Brugs Ommeland: www.natuurpunt-

brugsommeland.be. 
Carpooling vergoeding = 

0,06 euro /kilometer

Kalender
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Meebrengen: stevig schoeisel, loep.
Info: NP Brugge, NBO en BMW: Wim Jans: 
0498/29.61.26.

Zondag 9 oktober: herfst in het 
Blinckaertduinbos

Afspraak om 14u aan het Oosthoekplein in 
Knokke-Zoute.
Info: NP Knokke-Heist: Luc Van Rillaer: 
050/62.35.69.

Zondag 9 oktober: werkmoment  
in Gulke Putten 

Afspraak om 9u aan Centrale B,  Predikhe-
renstraat 35A, Wingene, tot 12u30.
Info: NP Gulke Putten: christine.verscheu-
re@scarlet.be.

Wie helpt de laatste zomermaaiwerken op-
ruimen? We zorgen voor goed materiaal, 
sfeer, een deugddoende borrel en veel zinvol 
werk. Gezinnen met kinderen zijn welkom. 

Zaterdag 15 oktober: werknamid-
dag in de Uitkerkse polder

Afspraak om 14u aan het Bezoekerscentrum 
Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, Blan-
kenberge, tot 17u.
Meebrengen: werkkledij en laarzen.
Info: NP Blankenberge: uitkerksepolder@na-
tuurpunt.be.

Zondag 16 oktober: toen bomen 
nog spreken konden in het Kamp-
veld

Afspraak om 14u op de parking aan de krui-
sing van de Denemetstraat en Waterstraat in 
Waardamme, tot 16u. 
Meebrengen: laarzen.
Info: NP Oostkamp: valleivandezuidleie@
telenet.be.

Zondag 16 oktober: Strand-Na-
ture for Kids / Kids for Nature: 
Kruien

Afspraak om 14u aan de Gadeynehelling, 
Zeedijk, Blankenberge, tot 16u.
Meebrengen: laarzen en loepje.
Info: NP Blankenberge: uitkerksepolder@
natuurpunt.be. Inschrijven verplicht. Voor 
kinderen tussen 8 en 16 jaar.

Zondag 16 oktober: paddenstoe-
lenwandeling in Ryckevelde

Afspraak om 14u aan het kasteel van Rycke-
velde in Sijsele.

Info: NP Damme: Daniël Janssens: daniel.
janssens@fulladsl.be.

Zondag 16 oktober: watervogel-
telling in de achterhaven van Zee-
brugge

Afspraak om 8u45 aan de randparking in 
de Havenstraat,  Brugge (100 m voorbij 
Overstock).

Meebrengen: verrekijker, telescoop, vogel-
gids 
Info: NP Brugge en Mergus: Frank De Schee-
maeker: 0473/91.84.36.

We beginnen aan het volgende seizoen, ho-
pelijk even succesvol als het voorgaande.

Zondag 16 oktober: infowande-
ling in Doeveren

Zie aparte aankondiging op de website.

Vrijdag 21 oktober: de natuurge-
bieden van Blankenberge

Afspraak om 20u in de Consciencezaal, Ca-
sino, Zeedijk 150, Blankenberge. 
Info: NP Blankenberge: uitkerksepolder@na-
tuurpunt.be.
Lezing door John van Gompel: Natuur komt 
naar de stad.

Vrijdag 21 oktober: Tougoupeul

Zie aparte aankondiging op de website.

Zaterdag 22 oktober: werkdag in 
de Kijkuit

Zie aparte aankondiging op de website.

Zaterdag 22 oktober: beheerwer-
ken in de Sint-Donaaspolder 

Afspraak om 10u aan de ingang van de Sint-
Donaaspolder, Rode Ossenstraat, Westka-
pelle.
Meebrengen: werkhandschoenen en even-
tueel lunchpakket, Natuurpunt zorgt voor 
een natje.
Info: NP Knokke-Heist: Luc Van Rillaer: 
050/62.35.69.
Maaien, maaisel afvoeren en haagjes aan-
planten. 

Zondag 23 oktober: de polder his-
torisch bekeken

Afspraak om 14u aan het Bezoekerscentrum 
Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, Blan-

kenberge, tot 17u.
Meebrengen: laarzen en verrekijker.
Info: NP Blankenberge: uitkerksepolder@
natuurpunt.be. Na de wandeling worden er 
hapjes aangeboden door ‘ La Vie est Belle’

Zondag 23 oktober: herfstbezoek 
in het Duinbos   

Afspraak om 14u aan tramhalte Waterkas-
teellaan, De Haan.
Info: NP De Haan: Ludo Nelen: lnelen@sky-
net.be of 0473/41.39.37.

Irène Lingier gidst je rond in het Duinbos van 
Vlissegem.

Zondag 23 oktober: Heverleebos

Afspraak om 8u30 aan de randparking van 
Steenbrugge, tot 17u30. 
Meebrengen: picknick en drank voor de gan-
se dag, veldgids, loep, mes.
Info: BMW: Jef Dekempe: jefdkaom@hot-
mail.com.

Zondag 23 oktober: open-kijkhut-
voormiddag in Damme

Afspraak tussen 10u en 11u30 aan de ingang 
van het reservaat, Dammesteenweg, Dam-
me. Wandel door naar de kijkhut, waar de 
gidsen je vertellen wat er kan geobserveerd 
worden. 
Info: NP Damme: Rudy Deplae: rudy.de-
plae@skynet.be. Een vrijblijvende bijdrage 
wordt enorm gewaardeerd.

Om diverse redenen is het reservaat van 
Natuurpunt Damme achter de Schellemolen 
niet vrij toegankelijk. Om toch aan de veel-
vuldige vraag tegemoet te komen, wordt de 
kijkhut in het gesloten reservaat de vierde 
zondagvoormiddag van de maanden  sep-
tember, oktober, november, januari, februari 
en maart opengesteld voor het brede pu-
bliek. Gidsen wachten je op in de kijkhut en 
geven toelichting over het gebied, het land-
schap en de vogels. Sinds de ingrijpende her-
inrichtingswerken, waarbij meer plas-dras 
werd gecreëerd, is de vogelrijkdom indruk-
wekkend toegenomen. 

Zondag 23 oktober: Les Liberter-
res

Zie aparte aankondiging op de website.

Zondag 23 oktober: werkvoor-
middag in de Vaanders

Afspraak om 9u aan de veldschuur Spoor-
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overweg Maria-Aaltersteenweg in Sint-joris, 
tot 12u.
Info: NP Beernem: Rony Van Houden-
hove: natuurpuntbeernem@gmail.com of 
0475/55.81.19.

Zondag 23 oktober: beheerwer-
ken in de Sint-Donaaspolder 

Zie 22 oktober.

Zondag 23 oktober: paddenstoe-
lenwandeling in de Gulke Putten 

Afspraak om 9u30 aan Centrale B , Predikhe-
renstraat 35A, Wingene.
Info: NP Gulke Putten: christine.verscheu-
re@scarlet.be.

Het natuurgebied Gulke Putten is met zijn 
120 ha zeer rijk aan soorten paddenstoelen; 
voor bepaalde groepen een absolute toplo-
catie vormt in Vlaanderen. Jaarlijks worden 
nieuwe soorten ontdekt. Mieke Verbeken en 
gespecialiseerde  gidsen leiden je rond. Ge-
zinnen met kinderen zeker welkom!

Donderdag 27 oktober: David 
(Billy) Herman

Zie aparte aankondiging op de website.

Zaterdag 29 oktober: werkdag in 
Zevenkerke

Afspraak om 9u parking Huis Herkern, Diks-
muidse Heerweg 647, Sint-Andries, tot 17u. 

We werken van 9u15 tot 12u en van 13u tot 
17u. Iedereen krijgt tussendoor ook drankje 
en iets te eten. 
Meebrengen: picknick, werk- (+ regen-) kle-
dij en handschoenen.
Info: NP Brugge: Stefaan Verplancke: 
050/38.21.50 of verplancke-de.neve@sky-
net.be.

Zaterdag 29 oktober: les Liberter-
res

Zie aparte aankondiging op de website.

Zondag 30 oktober: paddenstoe-
len in de Zandpanne 

Afspraak om 9u30 aan de parking De Zwarte 
Kiezel, Zwarte Kiezel, De Haan. 
Info: BMW: Angèle De Bruyckere: 
angeledebruyckere@gmail.com of Charlotte 
Pieters: mycolotje@yahoo.com.

Zondag 30 oktober: herfsttrek in 
de Baai van Heist

Afspraak om 10u aan het Kleine Vuurtoren-
tje, einde Zeedijk (nr 64), Heist.
Info: NP Knokke-Heist: Ludo Sterkens: 
0475/74.60.54.

Zondag 30 oktober: werkdag in 
Doeveren

Afspraak om 9u aan de ingang in de Sijs-
lostraat, Zedelgem, tot 12u. 

Info: NP Zedelgem: Bram D’hondt: 
0472/36.34.84.

Zondag 30 oktober: foto-excursie 
in het Maskobos

Afspraak om 8u op de parking aan de Aart-
rijksesteenweg 91, Jabbeke.
Info: NFBO: roland.botterman@gmail.com. 
Inschrijven verplicht voor niet-leden. Zie 
www.nfbo.be. 

Zaterdag 5 november:  beheer-
werken in de Stadswallen in 
Damme

Zie 1 oktober.

Zaterdag 5 november: maai- en hak-
houtbeheer in Gevaerts-Noord

Afspraak om 9u30, tot 17u, ter plaatse: jaag-
pad op rechteroever van kanaal Gent-Brugge 
tussen de Keersluis en Beernembrug.
Meebrengen: werkhandschoenen en bij nat 
weer laarzen. NP zorgt voor drank en versna-
peringen; breng zelf eventueel lunch mee.
Info en organisatie: NP Oostkamp: 
0476/50.50.11 of www.valleivandezuidleie.
be. 

november

FIETSEN NICOTEC
Astridlaan 168A , 8310 ASSEBROEK

0471 98 07 45
Schiierende prijs/kwaliteit en service in één huis.

Raleigh OAKLAND 21vit.

> oversized alu frame
> Shimano Acera X 21 speed
> Shimano naafdynamo
> dubbelwandige velgen
> kleur: carbon grijs

Verkoopprijs: € 475



Natuurpunt betrokken 
bij heropbouw 

nationaal park in Senegal
21

oktob
er

2016

21 oktober -20u vzw Tougoupeul 5 euro inkom*

Tougoupeul is een klein dorp in Noord-Senegal, ongeveer 20 km ten zuiden van de 
oude (Franse) hoofdstad van Senegal, Saint-Louis. 

Het ligt vlakbij het reservaat de Langue de Barbarie. 

Vzw Tougoupeul start projecten in Noord-Senegal, steeds samen met lokale mensen. 
Zo werd er een schooltje, een veldhospitaal en een scoutslokaal gebouwd en worden 

kinderen “sans-papiers” aan de nodige documenten geholpen, zodat zij toch 
naar school kunnen. Telkens wordt ook de overheid betrokken, zij betalen de lonen 

van het personeel op school en in het veldhospitaal. 

Onlangs werd een nieuw project gestart, met een contract van 2 jaar met de Senegalese overheid, namelijk 
het herschrijven van het beheersplan van het Nationaal Park

 “Langue de Barbarie”. Op de Langue zelf overwinteren heel wat vogels. 
Daarnaast worden de lokale natuurwachters getraind in het beschermen van zeeschildpadden, het monito-

ren van vogels en het beheer van het park in het algemeen,
 en dit met de hulp van Spaanse en Vlaamse biologen. 

Op deze avond hoor je alles over dit unieke project!

|

GemeenschapshuisSint-KruisMoerkerkse-steenweg 1908310 Brugge

Een organisatie van Natuurpunt Brugs Ommeland

* Ten voordele van het Project Tougoupeul

|
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Dag van de NatuurKom planten, knotten, snoeien, 
    

 maaien, kappen... voor de 
   natuur in jouw buurt.
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19 november

Beernem: De Miseriebocht. 
Afspraak om 14u op het kruispunt van Vaart-
Zuid en de Smissestraat, Sint-Joris, tot 17u.
Meebrengen: werkhandschoenen, stevige 
schoenen en aangepaste kledij.
Info: NP Beernem en de Stekkertjes: Filip 
Jonckheere: f.jonckheere@skynet.be.

We bestrijden Amerikaanse vogelkers en 
hooien,… allen daarheen! 

Brugge: Het Rode Dopheidereservaat en 
Beisbroek
Afspraak om 9u aan de parking van Beis-
broek (Diksmuidse Heirweg, Brugge), daar 
worden de deelnemers verdeeld over Beis-
broek en het Rode Dopheidereservaat.
Meebrengen: werkhandschoenen, lunch-
pakket, drank
Info: NP Brugge en natuurcentrum Beis-
broek: Stefaan Verplancke: 050/38.21.50 
of verplancke-de.neve@skynet.be en Karim 
Neirynck 050/67.59.29 of karim.neirynck@
gmail.com, of  yan.verschueren@brugge.be 
050/32.90.18 of 050/39.09.75.

Net als verleden jaar werken we samen met 
het stadsbestuur om de heidegebieden te 
beheren, zodat we ze in stand kunnen hou-
den.

Jabbeke: het Maskobos 
Afspraak om 9u op de parking van de ge-
meentelijke begraafplaats langs de Aartrijk-
sesteenweg in Jabbeke.
Info: NP Jabbeke: joeri.van.bijlen@gmail.
com

Damme:  De stadswallen van Damme
Zie pg. 34. 

De Haan: De Zandpanne (Wenduinesteen-
weg, De Haan)
Afspraak om 13u30 aan de ingang  reservaat 
Info: NP De Haan: Ludo Nelen: lnelen@sky-
net.be of 0473/41.39.37.

Zedelgem: Hoogveld
Zie pg. 45.

20 november:

Blankenberge: Uitkerkse Polder (Kuiper-
scheeweg 20, 8370 Blankenberge)
Afspraak om 14u aan het Bezoekerscentrum 
Uitkerkse Polder, tot 17u.

Meebrengen: werkkledij en laarzen.
Info: NP Blankenberge: uitkerksepolder@
natuurpunt.be.
Ook voor kinderen!  Ben je reeds 8 jaar maar 
nog geen 16 dan verwachten we je op 20 
november voor een namiddag : handen uit 
de mouwen!  Het is immers ‘Dag van de na-
tuur’ en er is werk aan de winkel een aantal 
onderhoudstaken moeten worden uitge-
voerd. Daarbij  hebben we  je hulp nodig. 
Vergeet niet om je in te schrijven voor deze 
activiteit. Kinderen helpen mee tot 16u.

Zedelgem: Hoogveld
Zie pg. 45.
 
Gulke Putten
Afspraak om 9u aan Centrale B, Predikhe-
renstraat 35A, Wingene, tot 12u30.
Info: NP Gulke Putten: christine.verscheu-
re@scarlet.be of wvandewiele@telenet.be.

Samen maken we het gebied klaar voor de 
winter. Wij zorgen voor materiaal en zinvol 
werk. Je ontmoet medemensen die net als 
jij van natuur houden. Mogelijk worden bo-
men geplant. Gezinnen met kinderen zijn 
zeker welkom. Sfeer gegarandeerd. 

18 De Spille 2016-4
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Zondag 6 november: op zoek naar 
tsjakkers in de Sashul

Afspraak om 14u aan het Kleine Vuurtoren-
tje, einde Zeedijk (nr 64), Heist.
Info: NP Knokke-Heist: Stefaan Brinckman: 
0473/59.96.04.

Zondag 6 november: klimaatwan-
deling op het strand

Afspraak om 10u aan de Gadeynehelling, 
zeedijk, Blankenberge, tot 12u30. 
Meebrengen: laarzen, loep en verrekijker.

Zaterdag 12 november: aalschol-
vertelling

Traditioneel worden de aalscholvers op hun 
slaapplaats geteld in deze maand. Het tellen 
gebeurt door vaste medewerkers maar als je 
zin hebt om mee te tellen kun je altijd contact 
opnemen met Wim Jans:  0498/29.61.26.
 

Zaterdag 12 november: werkdag 
in Hoogveld

Afspraak om 9u aan de boomgaard, Hoog-
veld, Zedelgem, tot 12u. Je kunt de auto par-
keren aan de carpoolparking naast de brug.
Info: NP Zedelgem: Hans Van Laethem: 
0478/88.76.61.

Zondag 13 november: late herfst 
of vroege winter in de Zwindui-
nen en Polder

Afspraak om 14u aan het Oosthoekplein, 

Knokke-Zoute.
Meebrengen: laarzen, warme kledij.
Info: NP Knokke-Heist: Stefaan Brinckman: 
0473/59.96.04.

Zondag 13 november: watervo-
geltelling

Afspraak om 8u45 aan de randparking, 
Havenstraat, Brugge (100 meter voorbij 
Overstock).
Meebrengen: verrekijker, telescoop, vogel-
gids.
Info: NP Brugge en Mergus: Frank De Schee-
maeker: 0473/91.84.36.

De tweede telling van het seizoen, heel wat 
wintergasten zijn nu echt aangekomen.

Zaterdag 19 november: Dag van 
de Natuur in Damme

Zie pg. 18.

Zaterdag 19 november: flirten in 
’t Groen

Zie aparte aankondiging op de website.

Zaterdag 19 november: Dag van 
de Natuur in de Zandpanne     

Zie pg. 18.

Zaterdag 19 november: Dag van 
de Natuur in het Maskobos

Zie pg. 18. 

Zaterdag 19 november: Dag van 
de Natuur in de Miseriebocht

Zie pg. 18. 

19 en 20 november: Dag van de 
Natuur in Hoogveld

Zie aparte aankondiging op de website.

Zondag 20 november: Dag van de 
natuur in de Uitkerkse Polder 

Zie pg. 18.

Zondag 20 november: Dag van de 
Natuur in Gulke Putten

Zie pg. 18. 

Zondag 20 november: zonnen of 
rillen in de Baai van Heist

Afspraak om 14u aan het Kleine Vuurtoren-
tje, einde Zeedijk (nr 64), Heist.
Info: NP Knokke-Heist: Anne Coppens en Jeff 
De Groote: 050/53.92.39.
Meebrengen: stevige stapschoenen, warme 
kledij.

Zondag 20 november: Dag van 
de natuur in de Uitkerkse Polder 
voor kinderen

Zie pg. 18.

bvba Marechal-Dewolf
Een groen pluspunt in bouwen!

Koopmansstraat 19 
8000 Brugge

0472/65 64 60
050/33 20 22

info@professioneelisoleren.be
www.marechal-dewolf.be

Erkend isolatiedeskundige
Ecologische isolatie
Isolerende dakramen
Mooie groendaken
Duurzame loodvrije zonnepanelen
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Donderdag 24 november: Johan 
Staelens verkent Californië en 
Costa Rica

Zie aparte aankondiging op de website.

Vrijdag 25 november: kriskras 
door Europa

Afspraak om 20u in de Braambeier, Loppem-
sestraat 14a, Zedelgem.
Info: NP Zedelgem: Peter Watthy: watthype-
ter@hotmail.com. Deelname: 4 euro, drank-
je inbegrepen. 
Fotoverslag van reizen kris kras door Europa, 
gemaakt door 2 amateurfotografen (Erwin 
Derous en Peter Watthy). 

Vrijdag 25 november: filmavond: 
Jordanië

Afspraak om 20u in zaal Swaenenburg, Ca-
thilleweg 38 in Stalhille.
Info: www.natuurpuntjabbeke.be.  

Zondag 27 november: werkvoor-
middag in de Vaanders

Zie 23 oktober.

Zondag 27 november: werkdag in 
Doeveren

Zie 30 oktober.

Zondag 27 november: Neptunus 
struint in de branding – strand-
wandeling naar de Zwingeul

Afspraak om 14u aan Surfers Paradise, Knok-
ke-Zoute.
Meebrengen: stevige stapschoenen, warme 
kledij.
Info: NP Knokke-Heist: Omer Rappé: 
050/51.24.17.

Op zoek naar winterse aanspoelsels in de 
vloedlijn.

Zondag 27 november: open kijk-
hutvoormiddag in Damme

Zie 23 oktober. 

Zondag 27 november: zijn ze te-
rug, de vriezeganzen?

Afspraak om 10u aan het Bezoekerscentrum 
Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, Blan-
kenberge, tot 12u.
Meebrengen: verrekijker. Honden niet toe-
gelaten.

Info: NP Blankenberge: uitkerksepolder@
natuurpunt.be.

Na de wandeling worden er hapjes aangebo-
den door ‘la Vie est belle’.

Zondag 27 november: wandeling 
in de Assebroekse Meersen

Afspraak om 14u aan de kerk van Ver-Asse-
broek.
Meebrengen: laarzen, verrekijker.
Info: NP Brugge: Eric Hermy: 050/35.96.53 
of eric.hermy@telenet.be.

De Assebroekse Meersen zijn in de winter 
zeer waterrijk en oefenen een aantrekkings-
kracht uit op verschillende soorten vogels, 
in de schemering kun je ook de ransuil zien 
jagen.

Vrijdag 2 december: ledenverga-
dering N.FBO

Afspraak om 20u in het kasteel van Beis-
broek, Zeeweg 96, Brugge. Voor leden en 
deelnemers aan de uitstap naar de Asse-
broekse Meersen van 4 december.
Info: NFBO: www.nfbo.be. 

Zaterdag 3 december: beheer-
werken in de Stadswallen in 
Damme

Zie 1 oktober.

Zondag 4 december: microscopie 
voor beginners

Afspraak om 9u30 uur aan het kasteel van 
Beisbroek, Zeeweg 96, 8200 Sint-Andries.
Info: BMW: Angèle De Bruyckere: 
angeledebruyckere@gmail.com.

Zondag 4 december: winterwan-
deling in het Blinckaertduinbos

Afspraak om 14u aan het Oosthoekplein, 
Knokke-Zoute.
Meebrengen: warme kledij, loep.
Info: NP Knokke-Heist: Dirk Vantorre: 
050/51.95.04.

Zondag 4 december: Nature for 
kids / Kids for nature – wintergas-
ten in de polder

Afspraak om 14u in het Bezoekerscentrum 
Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, Blan-

kenberge, tot 17u.
Meebrengen: verrekijker indien mogelijk.
Info: NP Blankenberge: uitkerksepolder@
natuurpunt.be. Inschrijven verplicht. Voor 
kinderen tussen 8 en 16 jaar.

Zondag 4 december: foto-excur-
sie naar de Assebroekse Meersen

Afspraak om 8u aan de ingang in de Kerk-
dreef, Assebroek.
Info: N.FBO: roland.botterman@gmail.com 
of www.nfbo.be. Inschrijven verplicht. 

Zaterdag 10 december: zaag- en 
kapwerk in de Leiemeersen

Afspraak om 9u30, tot 17u, ter plaatse: jaag-
pad op linkeroever van kanaal Gent-Brugge 
tussen Moerbrugge en Beernem ter hoogte 
van de eerste bunker.
Meebrengen: werkhandschoenen en bij nat 
weer laarzen. NP zorgt voor drank en versna-
peringen; breng zelf eventueel lunch mee.
Info: NP Oostkamp: 0476/505011 of www.
valleivandezuidleie.be 

Zondag 11 december: Samuel In 
The Clouds

Zie aparte aankondiging op de website.

Zondag 11 december: historisch 
permanente graslanden       

Afspraak om 14u aan de parking bij de kerk, 
Vlissegem.
Info: NP De Haan: Ludo Nelen: lnelen@sky-
net.be of 0473/43.39.37. 

Marc Janssens gidst je door de winterse pol-
ders, op zoek naar arctische ganzensoorten 
en  roofvogels.

Zondag 18 december: overwinte-
ren in het duin

Afspraak om 14u aan het Oosthoekplein, 
Knokke-Zoute
Meebrengen: laarzen, warme kledij.
Info: NP Knokke-Heist: Stefaan Brinckman: 
0473/59.96.04.

Zondag 18 december: wintergas-
ten in de uitkerkse polder

Afspraak om 9u in het Bezoekerscentrum 
Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, Blan-
kenberge, tot 12u.
Meebrengen: verrekijker. Honden niet toe-
gelaten.

december
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Wie overwintert in de Uitkerkse Polder? Na 
de wandeling worden er hapjes aangebo-
den door ‘ la Vie est belle’.

Zondag 18 december: watervo-
geltelling in de achterhaven van 
Zeebrugge

Afspraak om 8u45 aan de randparking 
Havenstraat, Brugge (100 m voorbij 
Overstock).
Meebrengen: verrekijker, telescoop, vogel-
gids.
Info: NP Brugge en Mergus: Frank De 
Scheemaeker: 0473/91.84.36.

Als het dan al winter is, kunnen er grote 
aantallen watervogels in onze streek ver-
blijven.

Zondag 18 december: werkdag 
in Doeveren

Zie 30 oktober. 

Zondag 18 december: einde-
jaarswandeling

Info: www.natuurpuntjabbeke.be.

Zaterdag 7 januari: beheerwer-
ken in de Stadswallen in Damme

Zie 1 oktober.

Zondag 8 januari: stootvogeltel-
ling in de weiden van Dudzele 
en Oostkerke

Afspraak om 8u45 aan de randparking, Ha-
venstraat, Brugge, tot 12u30. 
Meebrengen: warme kledij, telescoop, ver-
rekijker.
Info: NP Brugge en Mergus: Nicholas 
Endriatis en Frank De Scheemaeker: 
0473/91.84.36.

De jaarlijkse midwinterroofvogeltelling(6 
tot 8 januari) wordt afgesloten met de ex-
cursie, je kunt altijd op een verrassing sto-
ten. We carpoolen.

januari C
u
rs

u
ss

e
n Paddenstoelen voor beginners

Plaats: natuurcentrum Beisbroek, Zeeweg 96, Brugge.
Lesgever: Hans Vermeulen, NP Educatie, natuurcentrum Beisbroek, NBO 
en NP Brugge.
Inschrijven en info: inschrijven per mail: natuur@brugge.be.
Prijs: leden: 10 euro, niet-leden: 15 euro, syllabus inbegrepen.
Datum: woensdag 5 oktober van 9u30 tot 16u30.

In de voormiddag is er een theoriesessie voorzien, in de namiddag een 
excursie.

Paddenstoelen voor gevorderden
Plaats: natuurcentrum Beisbroek, Zeeweg 96, Brugge.
Lesgever: Hans Vermeulen, NP Educatie i.s.m. natuurcentrum Beisbroek, 
NBO en NP Brugge.
Inschrijven en info: inschrijven per mail: natuur@brugge.be
Prijs: leden: 10 euro, niet-leden: 15 euro, syllabus inbegrepen.
Datum: woensdag 26 oktober van 9u30 tot 16u30.

In de voormiddag is er een theoriesessie voorzien, in de namiddag een 
excursie.

Bosgids
Plaats: natuurcentrum Beisbroek, Zeeweg 96, Brugge.
Inschrijven en info: Het inschrijfgeld bedraagt 130 euro voor niet-leden. 
Leden van Natuurpunt krijgen korting en betalen 117 euro.  Maak na je 
digitale inschrijving het inschrijvingsgeld over op rekening BE15 7360 
0222 7630 t.n.v. Natuurpunt CVN met vermelding “Bosgids Sint-Andries” 
+ naam.
Datum: vanaf 26 november. Het volledige programma vind je op www.
natuurpunt.be/cvn.

Ben je natuurgids en wil je je specialiseren als bosgids? Deze cursus gaat 
dieper in op bosflora en -fauna in het Beisbroekbos. Eén volledige zater-
dag in de maand gedurende één jaar, volg je les en excursies. Je komt 
meer te weten over het beheer en het biotoop van Beisbroekbos. 
Tijdens de cursus maak je een methodiekopdracht die je uitvoert op het 
einde van het cursusjaar. Nadien kun je je via ingerichte lessen speciali-
seren in één van de volgende onderwerpen: vogelzang, paddenstoelen 
of bos en heide. Je krijgt na het positief beëindigen van deze cursus een 
OSCAR-getuigschrift van bosgids en kan je desgewenst aan de slag bij het 
natuurcentrum.


