
Zaterdag 7 januari: beheerwerken 
in de Stadswallen van Damme

Afspraak om 9 uur aan de ingang, Damme-
steenweg, Damme, tot 16.30 uur. 
Meebrengen: werkhandschoenen, stevige 
schoenen en lunchpakket.
Info: NP Damme: Rudy Deplae: rudy.deplae@
telenet.be.

Zondag 8 januari: winterwandeling 
‘Damme vanuit de lucht’

Zie pg 40.

Zondag 8 januari: foto-excursie in 
de Uitkerkse Polder

Afspraak om 14.30 uur aan het bezoekerscen-
trum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20 in 
Blankenberge.
Info: N.FBO: roland.botterman@gmail.com 
www.nfbo.be. Inschrijven verplicht.

Tradities zijn er om in eer te houden, zo ook 
onze eerste excursie van het nieuwe jaar. We 
gaan terug kijken naar de velduilen en de 
‘vriezeganzen’ in de Uitkerkse Polder.

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

Afspraak om 8.45 uur aan randparking, Haven-
straat, L. Coiseaukaai (net voorbij Overstock), 
Brugge tot 12.15 uur.
Meebrengen: warme kledij, telescoop, ver-
rekijker.
Info: NP Brugge: Nicholas Endriatis en Frank 
De Scheemaeker: 0473/91.84.36. We carpoo-
len.

Vrijdag 13 januari: Peter Tom Jones

Zie pg 23.

Zaterdag 14 januari: aalscholver-
telling

De aalscholvertelling gebeurt door vaste me-
dewerkers, maar als je zin hebt om mee te tel-
len, kun je altijd contact opnemen met Wim 
Jans op 0498/29.61.26.

Zaterdag 14 januari: planten en 
knotten in de Leiemeersen

Afspraak om 9.30 uur ter plaatse (wegbe-
schrijving zie website), tot 17 uur.
Meebrengen: werkhandschoenen en bij nat 
weer laarzen. Natuurpunt zorgt voor drank, 
warme soep en versnaperingen; breng zelf 
eventueel lunch mee.
Info: NP Oostkamp: www.valleivandezuidleie.
be of 0476/50.50.11.

We planten struweel en hoogstameiken aan 
in onze nieuwe percelen langs het kanaal.

Zaterdag 14 januari: werkvoormid-
dag in de Vaanders

Afspraak om 9 uur aan de veldschuur ten zui-
den van de Spooroverweg Maria-Aaltersteen-
weg in Sint-joris, tot 12 uur.
Info: NP Beernem: Rony Van Houden-
hove: natuurpuntbeernem@gmail.com of 
0475/55.81.19.

Activiteit in het kader van bebossing. 
Graag een seintje als je kan komen helpen 
met het aanplanten van boompjes. We kun-
nen alle handen gebruiken.

Zondag 15 januari: grote grazers in 
het Duinbos                                        

Afspraak om 14 uur aan Hoek Zwarte Kiezel - 
Nieuwe Rijksweg in De Haan.
Info: NP De Haan: Hilde Goossens: 
0494/54.62.14.
                                                                             

Zondag 15 januari: watervogeltel-
ling in de achterhaven van Zee-
brugge

Afspraak om 8.45 uur aan de randparking, 
Havenstraat, L. Coiseaukaai (net voorbij 
Overstock), Brugge, tot 12.15 uur.
Meebrengen: verrekijker, telescoop, vogel-
gids. 
Info: NP Brugge en Mergus: Frank De Schee-
maeker: 0473/91.84.36.

Zondag 15 januari: de kleiputten 
als winterverblijf

Afspraak om 14 uur op de parking van het 
kerkhof in Wenduine, tot 17 uur.
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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



Meebrengen: verrekijker, laarzen bij regen-
weer. Honden niet toegelaten.
Info: NP Blankenberge: uitkerksepolder@na-
tuurpunt.be.

Zondag 15 januari: winterse aan-
spoelsels op het strand

Afspraak om 14 uur aan Surfers Paradise, 
Knokke-Zoute.
Meebrengen: warme, winddichte kledij, ste-
vige wandelschoenen en verrekijker.
Info: NP Knokke-Heist: Omer Rappé: 
050/51.24.17.

We gaan kijken wat het tij en de wind op het 
strand achterlaten.

 
Zaterdag 21 januari: maaien in de 
Cathillen

Afspraak om 9 uur aan de kerk van Stalhille.
Info: NP Jabbeke: Johan Brutyn: 050/39.69.98.

Zondag 21 januari: AV Blanken-
berge

Zie pg 3.

Zondag 22 januari: overwinteraars 
in de Baai van Heist

Afspraak om 14 uur aan het kleine vuurtoren-
tje einde Zeedijk-Heist (nr 64), Knokke.
Meebrengen: warme,winddichte kledij, wa-
terdicht schoeisel en verrekijker.
Info: NP Knokke-Heist: Anne Coppens en Jeff 
De Groote: 050/53.92.39.

We hopen op sneeuwgors, ijsgors, rotgans en 
andere overwinteraars aan onze kust

Zondag 22 januari: winters land-
schap in Oostkerke

Zie pg 40.

Zondag 22 januari: werken aan bos 
en heide in de Gulke Putten

Afspraak om 9 uur aan Centrale B , Predikhe-
renstraat 35A, Wingene.
Meebrengen: werkhandschoenen en water-
dichte schoenen.
Info: NP Gulke Putten: Christine.verscheure@
scarlet.be of  wvandewiele@telenet.be.

Halve dag licht werk, met nieuwjaarsrecep-
tie. Voor kinderen zorgen we voor aangepast 
werk.

Zondag 22 januari: openkijkhut-
voormiddag in Damme

Afspraak tussen 10 en 11.30 uur aan de ingang 
van het reservaat, Dammesteenweg, Damme.
Volg de pijlen en wandel door naar de kijkhut, 
waar de gidsen je vertellen wat er te zien is. 
Info: NP Damme: Rudy Deplae: rudy.deplae@
telenet.be.

Sinds de ingrijpende herinrichtingswerken 
in het kader van een Life-project, zijn meer 
plas-dras toestanden gecreëerd waardoor de 
vogelrijkdom indrukwekkend is toegenomen.

Donderdag 26 januari: Ark-avond: 

Zie pg 21.

Zaterdag 28 januari: naar Duinker-
ke en omgeving

Afspraak om 8 uur aan de parking Steenbrug-
ge, Baron Ruzettelaan, Assebroek, tot 18 uur.
Meebrengen: verrekijker en/of telescoop, 
laarzen, picknick.
Info en Info: NP Brugge en Mergus: Johan De-
buck: 0477/50.31.93.

We bezoeken uitgebreid het havengebied 
rond Duinkerke, Gravelines, Grand Fort-Philip-
pe en Platier d’Oye en hopen zeevogels, een-
den, duikers, vijf soorten futen en steltlopers 
te zien.

Zaterdag 28 februari: Ledenfeest 
NP Zedelgem

Zie pg 52. 

Zondag 29 januari: het Grote Vo-
gelweekend   
  

Doorlopend van 10 tot 17 uur in het Bezoe-
kerscentrum Uitkerkse Polder, Kuiperschee-
weg 20, Blankenberge. Het programma vind 
je op www.uitkerkse-polder.be.
Info: NP Blankenberge: uitkerksepolder@na-
tuurpunt.be. 

Zondag 29 januari: een frisse neus 
halen in de Zwinduinen

Afspraak om 14 uur aan het Oosthoekplein in 
Knokke-Zoute.
Meebrengen: warme,winddichte kledij, wa-
terdicht schoeisel en verrekijker.
Info: NP Knokke-Heist: Chantal Jacobs: 
050/61.42.10.

Vrijdag 3 februari: Algemene Ver-
gadering NP Knokke-Heist

Zie pg 48.

Zaterdag 4 februari: beheerwerken 
in de Stadswallen van Damme

Zie 7 januari.

Zondag 5 februari: vriezeganzen en 
andere wintergasten in Damme

Zie pg. 40 .

Zondag 5 februari: speuren naar 
velduilen in de Uitkerkse Polder

Afspraak om 16 uur in het Bezoekerscentrum 
Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, Blan-
kenberge, tot 19 uur.
Meebrengen: verrekijker indien mogelijk. 
Info: NP Blankenberge: uitkerksepolder@na-
tuurpunt.be. 

Zondag 5 februari: leven op de 
strandhoofden 

Afspraak om 14 uur aan de ingang van het 
Wielingenbad  in Wenduine.
Meebrengen: laarzen.
Info: NP De Haan: Irene Lingier: 059/23.46.11. 

Strandwandeling  op zoek naar allerlei  strand-
vondsten en zeeleven.

 Vrijdag 10 februari: ledenvergade-
ring N.FBO

Afspraak om 20u in ons clublokaal in het kas-
teel van Beisbroek, Zeeweg 96, Brugge. Voor 
leden en deelnemers aan de uitstap naar de 
Bourgoyen-Ossemeersen  van 19 februari. 
Info: N.FBO: www.nfbo.be.
                                                                                

Zaterdag 11 februari : AV en leden-
feest Oostkamp

Zie pg 51.

Zaterdag 11 februari: hakhoutbe-
heer en knotten in Leiemeersen-
Noord

Afspraak om 9.30 uur ter plaatse (fiets of wan-
del de onverharde kanaalberm op de rechter-
oever van het kanaal af tot je ons tegenkomt, 
vanuit Moerbrugge richting Beernem). Details 
op onze website, tot 17 uur.
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Meebrengen: werkhandschoenen en bij nat 
weer laarzen. Natuurpunt zorgt voor drank, 
warme soep en versnaperingen; breng zelf 
eventueel lunch mee. De houtopbrengst 
wordt achteraf verdeeld.
Info: NP Oostkamp: 0476/50.50.11 of www.
valleivandezuidleie.be.

Zondag 12 februari: vriezeganzen 
in de St-Donaaspolder

Afspraak om 14 uur aan parking oude grens-
post St-Anna ter Muiden (benzinestation), 
Sluis.
Meebrengen: warme, winddichte kledij, wa-
terdicht schoeisel en verrekijker.
Info: NP Knokke-Heist: Luc Van Rillaer en Dirk 
Vantorre: 050/62.35.69.

Zondag 12 februari: vogels kijken 
in de IJzervallei

Afspraak om 8 uur aan kerk De Leeuw, in Ze-
delgem, tot 17uur.
Meebrengen: verrekijker, warme kledij.
Info: NP Zedelgem: doeveren@telenet.be. We 
carpoolen.

Vrijdag 17 februari: Eigen Kweek 
en AV Beernem

Zie pg 34. 

Zondag 19 februari: foto-excursie 
naar de Bourgoyen-Ossemeersen

Afspraak om 8 uur stipt op de parking van 
Loppem en carpoolen naar Gent. Om 8.30 uur 

verzamelen we op de parking van het gebied, 
gelegen in de Driepikkelstraat in Gent, ten 
laatste tot 11.30 uur.
Info: N.FBO: roland.botterman@gmail.com of 
www.nfbo.be. Inschrijven verplicht.

We rekenen op wat vrieskou, zodat we schit-
terende landschapsfoto’s kunnen maken, ter-
wijl anderen hopelijk een zeldzame vogel voor 
hun lens krijgen.

Zondag 19 februari: speuren naar 
velduilen in de Uitkerkse Pol-
der 

Afspraak om 16 uur in het Bezoekerscentrum 
Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, Blan-
kenberge, tot 19 uur.
Meebrengen: verrekijker indien mogelijk. 
Info: NP Blankenberge: uitkerksepolder@na-
tuurpunt.be. 
 

Zondag 19 februari: watervogel-
telling in de achterhaven van Zee-
brugge

Afspraak om 8.45 uur aan de randparking, 
Havenstraat, L. Coiseaukaai (net voorbij 
Overstock), Brugge, tot 12.15 uur.
Meebrengen: verrekijker, telescoop, vogel-
gids.
Info: NP Brugge en Mergus: Frank De Schee-
maeker: 0473/91.84.36.

Dit is de voorlaatste telling van het seizoen, er 
is nog veel kans op leuke wintergasten.

Zondag 19 februari: werken aan 
bos en heide in de Gulke Putten

Zie 22 januari.

Zondag  19 februari:  love on the 
beach, de eerste voorjaarsprikkels

Afspraak om 14 uur aan het kleine vuurtoren-
tje einde Zeedijk-Heist ( nr 64).
Meebrengen: warme, winddichte kledij, wa-
terdicht schoeisel en verrekijker.
Info: NP Knokke-Heist: Anne Coppens en Jeff 
De Groote: 050/53.92.39.

Zondag 19 februari: werkvoormid-
dag in de Vaanders

Zie 14 januari.

Woensdag 22 februari: landschaps-
wandeling in Ryckevelde

Afspraak om 14 uur aan het kasteel van Ryc-
kevelde, Ryckeveldestraat, Sijsele, tot 17 uur.
Meebrengen: stevige wandelschoenen, loep, 
verrekijker.
Info: NP Brugge: Eric Hermy: 050/35.96.53 of 
eric.hermy@telenet.be.

Donderdag 23 februari: Ark-avond

Zie pg 21.

Vrijdag 24 februari: AV NBO

Zie pg 3.

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
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Zaterdag 25 februari: het micro-
klimaat van de overgang tussen 
duin en polder (oosthoekduintjes)

Afspraak om 14 uur aan aan het Oosthoek-
plein in Knokke-Zoute.
Meebrengen: verrekijker en eventueel loep.
Info: NP Knokke-Heist: Marc Delatere: ste-
faanbrinckman@gmail.com.

Zaterdag 25 februari: AV Jabbeke

Alle leden ontvangen een aparte uitnodiging.

Zondag 26 februari: Natuurdocu-
mentaire De levende rivier

Zie pg 38.

Zondag 26 februari: openkijkhut-
voormiddag in Damme

Zie 22 januari.

Zondag 26 februari: lenteprikkels 
in de Sashul

Afspraak om 14 uur aan het kleine vuurtoren-
tje, einde Zeedijk-Heist (huisnr 64).
Meebrengen: warme, winddichte kledij, laar-
zen en verrekijker.
Info: NP Knokke-Heist: Stefaan Brinckman: 
0473/59.96.04.

Vrijdag 3 maart: ledenvergadering 
N.FBO

Afspraak om 20 uur in ons clublokaal in het 
kasteel van Beisbroek, Zeeweg 96, Brugge. 
Voor leden en deelnemers aan de uitstap naar 
Zevenkerken op 12 maart.
Info: N.FBO: www.nfbo.be.

Zaterdag 4 maart: beheerwerken 
in de Stadswallen van Damme

Zie 7 januari.

Zaterdag 4 maart: Natuurstudie-
dag

Zie pg 28. 

Zondag 5 maart: roofvogels spot-
ten

Afspraak om 14 uur in het Bezoekerscentrum 
Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, Blan-
kenberge, tot 17 uur.
Meebrengen: verrekijker indien mogelijk. 
Info: NP Blankenberge: uitkerksepolder@na-
tuurpunt.be. 

Zondag  5 maart: lenteprikkels in 
de Zwinduinen en Polders

Afspraak om 14 uur aan het Oosthoekplein, 
Knokke-Zoute.

Meebrengen: verrekijker en eventueel loep.
Info: NP Knokke-Heist: Marleen Scevenels en 
Peter Strubbe: stefaanbrinckman@gmail.com.

Vrijdag 10 maart: AV NP Brugge

Zie pg 3. 

Zaterdag 11 maart: werkdag in de 
Warandeputten

Afspraak om 9.30 uur ter plaatse aan de kijk-
hut bij de ijsvogelbroedwand. Parkeergele-
genheid langs de  Westdijk aan brug Moer-
brugge over kanaal Gent-Brugge); later op de 
dag vind je ons mogelijk langs de Rivierbeek 
of elders in het gebied, tot 17 uur.
Meebrengen: werkhandschoenen en bij nat 
weer laarzen. Natuurpunt zorgt voor drank en 
versnaperingen; breng zelf eventueel lunch 
mee.
Meer info: NP Oostkamp: 0476/50.50.11 of 
www.valleivandezuidleie.be.

Herstel van de broedwand van de mascotte 
van het gebied, de ijsvogel. We leven ons ver-
der uit met hakhoutbeheer zodat het gebied 
er weer picobello bij ligt om de vele honder-
den bezoekers te ontvangen.

Zondag 12 maart: foto-excursie 
naar Zevenkerken

Afspraak om 8 uur op de parking van de Abdij, 
Zevenkerken 4, Brugge.
Info: N.FBO: roland.botterman@gmail.com 
www.nfbo.be. Inschrijven verplicht.

maart

• 100 % hernieuwbare energie !

• Lokaal geproduceerd !

• U bent klant én mede-eigenaar van de coöperatie !

• U steunt sociale en ecologische projecten !

Interesse ? 

www.energieloket.be 
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West-Vlaamse
natuurstudiedag

zaterdag 4 maart 2017
 9.00 -16.45 uur  (met receptie)

@ KU Leuven KULAK
Etienne Sabbelaan 53

8500 Kortrijk

 www.wmfkoepel.be/natuurstudiedag

Natuur met een geschiedenis
vogels in de kunst • oudste bos • wilgen • de zee van toen • 
natuur in W.O. I • knagende dieren in musea • uitgestorven 
dieren • slotenflora • blauwvoet • heideherstel • ...
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Het reservaatdomein rondom de abdij van Ze-
venkerken is een aardige uitbreiding van het 
“heide-lappendeken” in Sint-Andries en Sint-
Michiels (Brugge). 

Zondag 12 maart: toer van de 
‘stukken’ in Damme

Afspraak om 14 uur aan de molen in Damme, 
tot 17 uur.
Meebrengen: verrekijker en laarzen. 
Info: NP Damme: Rudy Deplae: rudy.deplae@
telenet.be.

We trekken de laaggelegen polders in om het 
resultaat te zien van de werken die door VLM 
en in het kader van het Life-project zijn uit-
gevoerd. 

Zondag 12 maart: natuur tussen 
winteren en lente in de Kijkuit  

Afspraak om  14 uur aan de ingang van De 
Kijkuit, Koninklijke Baan De Haan (naast Zee-
preventorium).
Info: NP De Haan: Stijn Borny: 0479/53.86.60.

Zondag 12 maart: overwinteraars 
in de Baai van Heist

Afspraak om 14 uur aan het kleine vuurtoren-
tje, einde Zeedijk, Heist (nr 64).
Meebrengen: warme, winddichte kledij, wa-
terdicht schoeisel en verrekijker.
Info: NP Knokke-Heist: Ludo Sterkens 
0475/74.60.54.

Vrijdag 17 maart: Klimaatevent

Zie pg 23.

Zaterdag 18 maart: werknamiddag 
in de Uitkerkse Polder

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

Zaterdag 18 maart; werkvoormid-
dag in de Vaanders

Zie 14 januari. 

Zondag 19 maart: watervogeltel-
ling

Afspraak om 8.45 uur aan de randparking, 
Havenstraat, L. Coiseaukaai (net voorbij 
Overstock), Brugge, tot 12.15 uur.
Meebrengen: verrekijker, telescoop, vogel-
gids.

Info: NP Brugge en Mergus: Frank De Schee-
maeker: 0473/91.84.36.

Zondag 19 maart: werken aan bos 
en heide in de Gulke Putten

Zie 22 januari.

Zondag 19 maart: lentebloeiers in 
een microklimaat in De Sashul

Afspraak om 14 uur aan het kleine vuurtoren-
tje, einde zeedijk, Heist (nr 64).
Meebrengen: verrekijker en eventueel loep.
Info: NP Knokke-Heist: Norbert Pauwaert: ste-
faanbrinckman@gmail.com.

Woensdag 22 maart: landschaps-
wandeling in de Assebroekse 
Meersen

Afspraak om 14 uur aan de kerk Ver Asse-
broek, Pastoor Verhaegheplein, Assebroek, 
tot 17 uur.
Meebrengen: laarzen, verrekijker, loep.
Info: NP Brugge: Eric Hermy: 050/35.96.53 of 
eric.hermy@telenet.be.

Donderdag 23 maart: Ark-avond

Zie pg 21.

Vrijdag 24 maart:  ervaringen met 
huiszwaluwen

Afspraak om 20 uur in De Braambei-
er, Loppemsestraat 14a, Zedelgem. 2 
euro voor leden, 3 euro voor niet-leden.  
Info: NP Zedelgem: Miguel Depoortere:  mi-
guel.depoortere@telenet.be.

Tijdens deze 2 uur 15 min. durende voor-
dracht neemt Patrick Claeys je mee in het 
verborgen leven van de huiszwaluw. Patrick is 
zelf de trotse bezitter van verschillende huis-
zwaluwnesten aan z’n woning. Vanuit per-
soonlijke ervaringen, aangevuld met informa-
tie uit publicaties, studies en diverse weetjes,  
brengt hij dan ook een boeiende en rijkelijk 
geïllustreerde presentatie en laat hij je kennis 
maken met alle aspecten van het leven van de 
huiszwaluw. 

Zaterdag 25 maart: fietstocht door 
Speyen en de Lage Moeren

Afspraak om 14 uur aan de Scheepsdalebrug, 
kant Steenkaai, Scheepsdalestraat, Brugge, 
tot 17 uur.
Meebrengen: goede fiets, verrekijker, goede 
wandelschoenen.
Info: NP Brugge: Wim Jans: 0498/29.61.26.

De Lage Moeren en Speyen zijn één van de 
weinige open gebieden rond Brugge waar je 
ook nog het stiltegevoel kunt ervaren. 

Zondag 26 maart: openkijkhut-
voormiddag in Damme

Zie 22 januari.

Zondag 26 maart: klimaatwande-
ling

Afspraak om 10 uur aan de hoek Gadeynehel-
ling/Zeedijk, Blankenberge, tot 12.30 uur. 
Meebrengen: laarzen, loepje, verrekijker.
Info: NP Blankenberge: uitkerksepolder@na-
tuurpunt.be. 

Zondag 26 maart: Holland: Natuur 
in de delta”

Zie pg 39. 

Zondag 26 maart: lente in Park 58

Afspraak om 14 uur aan de Pergola van  Park 
58 in Duinbergen.
Meebrengen: verrekijker en eventueel loep.
Info: NP Knokke-Heist: Chantal Jacobs: 
050/61.42.10.

Zaterdag 1 april: beheerwerken in 
de Stadswallen van Damme

Zie 7 januari.

Zaterdag 1 april: werkdag in Ge-
vaerts-Noord 

Afspraak om 9.30 uur: ter plaatse (rechteroe-
ver van het kanaal Gent-Brugge net stroom-
opwaarts van de keersluis), tot 17 uur.
Meebrengen: werkhandschoenen, snoeitang 
en laarzen (en/of stevig schoeisel). Natuur-
punt zorgt voor drank en versnaperingen; 
breng zelf eventueel lunch mee.
Info en organisatie: NP Oostkamp: www.val-
leivandezuidleie.be  of 0476/50.50.11. 

Zondag 2 april: lente in de Sint-
Donaaspolder

Afspraak om 14 uur aan parking oude grens-
post St Anna ter Muiden (benzinestation).
Meebrengen: verrekijker en eventueel loep.
Info: NP Knokke-Heist: Luc Van Rillaer en Dirk 
Vantorre: 050/62.35.69.
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Zaterdag 8 april: werkdag in de 
Rode Dopheide.

Afspraak om 9 uur aan de ingang van het re-
servaat aan de Diksmuidse Heirweg, Brugge, 
tot 17 uur.
Meebrengen: werkhandschoenen, lunch-
pakket, drank.
Info: NP Brugge: Stefaan Verplancke: 
050/38.21.50 of verplancke-de.neve@sky-
net.be en Karim Neirynck: 050/67.59.29 of 
karim.neirynck@gmail.com.

Zaterdag 8 april: eeuwen mense-
lijke invloed op de natuur, op stap 
in de Zwinduinen en de Groen-
pleinduinen

Afspraak om 14 uur aan Oosthoekplein,  
Knokke-Zoute.
Meebrengen: stevige stapschoenen, verre-
kijker en loep.
Info: NP Knokke-Heist: Luc Lierman: 
050/61.19.56.

Zondag 9 april: op zoek naar de 
blauwborst 

Afspraak om 6 uur in het Bezoekerscentrum 
Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, Blan-
kenberge, tot 9 uur. Het Bezoekerscentrum 
is open na de excursie: breng zelf je ontbijt-
picknick mee.
Meebrengen: verrekijker en ontbijt.
Info: NP Blankenberge en NBO: uitkerksepol-
der@natuurpunt.be. 

Zondag 9 april: lentewandeling in 
Doeveren.

Afspraak om 10 uur op de parking naast de 
brug over de expressweg (links van de Sijs-
lostraat als je naar Loppem rijdt), tot 12 uur 
met een natuurlijk aperitiefje.  Stevige bug-
gies mogelijk.
Info: NP Oostkamp: 

Zondag 9 april: holder de bolder 
door de polder – avontuurlijke 
fietstocht door het hinterland van 
Knokke-Heist

Afspraak om 14 uur aan Anemos Surfclub, 
Zeedijk, Duinbergen.
Meebrengen: fiets, fietsslot, evt 
fietspomp en een reparatiesetje.   
Info: NP Knokke-Heist: Anne Coppens en Jeff 
De Groote: 050/53.92.39.
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met interesse in natuur en milieu is welkom, ongeacht je voorkennis. 
Sommige activiteiten zijn specifiek voor kinderen (7 tot 12 of 12 tot 15 
jaar) bedoeld, de leeftijd staat altijd vermeld. Voor meer info: jnm.be/
brugge of mail naar brugge@jnm.be. Je hoeft geen lid te zijn om naar 
een eerste activiteit te komen, maar met een seintje vooraf kunnen we 
natuurlijk wel rekening houden met je komst. 

Zondag 15 januari: filmmiddag (7-12 j)
Afspraak om 14 uur in het lokaal, Peterseliestraat 100, tot 17 uur. 

Zondag 22 januari: stadsspel (12-15 j)
Afspraak om 14 uur in het lokaal, Peterseliestraat 100, tot 17 uur.

Een spannend spel doorheen de stad, waar we het milieu in de stad onder 
de loep nemen.

Zondag 12 februari: knutselen en frutselen (7-12 j) 
Afspraak om 14 uur in het lokaal, Peterseliestraat 100, tot 17 uur.

Vilten, bijenhuisjes maken, braakballen openpluizen… 

Vrijdag 17 tot 19 februari: Brugs Knot-Kater-Weekend (12-26 j)
Met overnachting, inschrijven verplicht. 15 euro (+ 5 euro lidmaatschap)

Een heel weekend bomen knotten, ‘s avonds straffe verhalen vertellen. 
Wat wil je nog meer?

Zaterdag 25 februari: Zeelandtocht (11-26 j)
Afspraak om 6.40 uur aan de achterkant van het station Brugge, tot 19.45 
uur.

Inschrijven verplicht bij suzan.demey@outlook.com. 14 euro (+ 5 euro lid-
maatschap), er zijn 50 plaatsen.

Zeehonden en zeldzame trekvogels gaan kijken in Zeeland! We vertrekken 
‘s ochtends met de bus en komen na een hele dag vogels spotten ‘s avonds 
voldaan terug. Opstapplaats in Gent is ook mogelijk.

Zondag 5 maart: bezoek aan de bioboerderij (7-12 j)

We maken kennis met onze lokale bioboer! Wat doen ze, welke planten 
staan er, welke dieren houden ze? We helpen ook eventjes mee op het 
veld.

Zondag 19 maart: hout graveren en spel (12-15 j)
Afspraak om 14 uur aan het lokaal, Peterseliestraat 100, tot 17 uur.

We gaan dieper in op knotbomen en hun rol in het landschap. Daarna laten 
we op houten schijven ons tekentalent los! 

Zondag 9 april: Holderdebolder door de Uitkerkse Polder (7-12 j)
Afspraak om 10.45 uur aan het station van Brugge, tot 17 uur.

JNM Brugge

De Woudpekkers: Zedelgem
Zie www. http://wpzedelgem.webs.com.


