Excursies voor het grote
publiek
Thema-excursie		

Wetenschappelijke excursie
		
Sportieve wandeltocht
		
		
Werkdag

Film- of dia-avond, lezing,
tentoonstelling		
		
Daguitstap

Kalender
januari

Zaterdag 6 januari: beheerwerken
in de Stadswallen van Damme
Afspraak om 9 uur aan de ingang van het
reservaat, Dammesteenweg, Damme, tot
16.30 uur. Meebrengen: werkhandschoenen, stevige schoenen en lunchpakket.
Info: NP Damme: Rudy Deplae: rudy.deplae@telenet.be.
Zaterdag 13 januari: watervogelen ganzentelling in Damme
Interesse? Contacteer Robrecht!
Info: NP Damme: robrecht.pillen@skynet.be.

Fietstocht

Foto-excursie
Inschrijven verplicht

		

Ook in het afdelingsnieuws vind je activiteiten. Deze activiteiten
staan in deze kalender en
in het afdelingsnieuws
aangeduid met rode stip.
We hebben weer heel
wat in petto voor je!
ONVERWACHTE WIJZIGINGEN
in het programma worden op onze
website gemeld. Ga daarom geregeld
een kijkje nemen op de activiteitenpagina van Natuurpunt Brugs Ommeland:
www.natuurpuntbrugsommeland.be.
Carpooling vergoeding =
0,06 euro /kilometer
De activiteiten zijn vaak gratis, maar
soms wordt aan niet-Natuurpunt-leden
wel een kleine bijdrage gevraagd. Je
vraagt dit best aan je gids.
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Zaterdag 13 januari: daguitstap
naar Duinkerke en omgeving
Afspraak om 8 uur aan parking Steenbrugge,
Baron Ruzettelaan, Assebroek, tot 18 uur.
Meebrengen: verrekijker en/of telescoop,
laarzen, picknick.
Info: NP Brugge en Mergus: Johan Debuck:
0477/50.31.93.
‘s Morgens bezoeken we uitgebreid het havengebied rond Duinkerke. ‘s Namiddags
staat Gravelines, Grand Fort-Philippe en
Platier d’Oye op het programma. We hopen
op zeevogels, eenden, duikers, vijf soorten
futen en steltlopers. We carpoolen.
Zaterdag 13 januari: zaag- en
kapwerk in de Leiemeersen
Meer info onder Kalender.
Zaterdag 13 januari: aalscholvertelling
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 of wjans566@gmail.com).
Zondag 14 januari: watervogeltelling in de achterhaven van Zeebrugge
Afspraak om 8.45 uur aan de randparking,
Havenstraat/ L. Coiseaukaai (net voorbij
Overstock), Brugge, tot 12.15 uur.

Meebrengen: verrekijker, telescoop, vogelgids.
Info: NP Brugge en Mergus: Frank De Scheemaeker: 0473/91.84.36.

Op deze dag worden in heel Europa al de
watervogels geteld.
Zondag 14 januari: grote grazers
in het Duinbos
Afspraak om 14 uur aan de hoek Zwarte
Kiezel/Nieuwe Rijksweg, De Haan.
Info: Ludo Nelen: lnelen@skynet.be.
Rondleiding in het uitbreidingsgebied van
De Zandpanne.
Zondag 14 januari: De kleiputten
van Wenduine als winterverblijf
Afspraak om 14 uur aan de parking van het Kerkhof, Uitkerksestraat 1, Wenduine, tot 17 uur.
Meebrengen: verrekijker, laarzen bij regenweer. Honden niet toegelaten.
Info: NP Blankenberge: uitkerksepolder@
natuurpunt.be.
Zondag 14 januari: winterse aanspoelsels op het strand
Afspraak om 14 uur aan Surfers Paradise,
Zeedijk Knokke-Zoute.
Meebrengen: warme, winddichte kledij, stevige 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 20 januari: maaien in
de Cathille
Afspraak om 9 uur aan de kerk van Stalhille.
Info: NP Jabbeke: Johan Brutyn:
050/39.69.98 of dina.casier@gmail.com.
Zaterdag 20 januari: werkdag in
de Vaanders
Afspraak om 9 uur, tot 12 uur aan de Veldschuur aan nieuwe fietstunnel, kruising Vijverstraat/Maria-Aaltersteenweg, Sint-joris.
Info: NP Beernem: Rony Vanhoudenhove:
0475/ 55.81.19 of natuurpuntbeernem@
gmail.com.

UW LEGAAT VOOR

NATUURPUNT?
U bent welkom op een gratis en vrijblijvende lezing
door Dirk Vercoutter over het belang van een testament.
Het testament is iets waar niemand graag aan denkt. Toch is het
interessant om een te schrijven, want bij het ontbreken ervan zal
uw erfenis, verdeeld worden volgens de Wet, zonder rekening te
houden met wat u belangrijk vindt. Tijdens dit infomoment wordt
het nieuwe erfrecht toegelicht en komt u te weten hoe u fors kunt
besparen op erfbelasting.
Tijdens de middag bieden we u een sobere lunch aan, gevolgd door
een rondleiding in en rond de 17de eeuwse Sint-Godelieveabdij. Dit uitzonderlijk goed bewaarde oude slotklooster en tuin op
11.000 m2 is beperkt toegankelijk maar wordt speciaal voor deze
gelegenheid opengesteld. Dirk Vercoutter is onze gids.
De plaatsen zijn beperkt. U kan gerust nog iemand meenemen.
Graag inschrijven via Joost Verbeke:
joost.verbeke@natuurpunt of O477-20 47 27.

PROGRAMMA
18 JANUARI 2018
Godelieveabdij,
Boeveriestraat 45, Brugge
10u: onthaal en koffie
10u30: projecten Natuurpunt
Brugs Ommeland
11u: infomoment en vragen
12u: sobere lunch
12u45 - 14u: vrijblijvende
rondleiding in De Godelieveabdij en tuinen
Er is een ruime parking voorzien
in de nabijheid onder het Zand.

Dirk Vercoutter, deskundige
in testamenten en legaten,
en stadsgids in Brugge.

Meer informatie of een persoonlijk gesprek?
Joost Verbeke, contactpersoon schenkingen en legaten
0477-20 47 27 • joost.verbeke@natuurpunt.be
www.natuurpunt.be/legaten
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Als het weer het toelaat plannen we de
verdere bebossing van het geboortebosperceel. Bij zeer koud weer kiezen we voor
exotenbestrijding en schuift het planten op
naar 17 februari.
Zondag 21 januari: vriezeganzen
en andere wintergasten in Damme
Afspraak om 14.30 uur aan het infokantoor
van Visit Damme, Huyse De Grote Sterre
(Jacob van Maerlantstraat 3, Damme).
Deelname: 7 euro, gratus voor kinderen <
12 jaar. I.s.m. toerisme Damme. Rond 16.30
uur wordt een drankje aangeboden.
Meebrengen: stevige schoenen en verrekijker.
Info: NP Damme, Toerisme Damme: www.
natuurpuntdamme.be of www.visitdamme.
be/winterwandelingen.
Zondag 21 januari: mandalla’s op
het strand
Afspraak om 14 uur aan Anemos beachclub, Zeedijk, Duinbergen.
Info: NP Knokke-Heist: Marleen Scevenels:
0473/59.96.04.
Meebrengen: warme, winddichte kledij,
waterdichte schoenen en verrekijker.
Mandalla’s maken met aanspoelsels, en ondertussen kijken welke rariteiten moeder
natuur op het strand achterlaat.
Zondag 21 januari: bomen (h)erkennen in de winter
Afspraak om 10 uur aan het nieuw natuurgebied Smisjesbos van Natuurpunt, Stuivenbergstraat 1, Loppem.
Info: NP Zedelgem: Erwin Derous en Greta
Aelter: 0470 80 25 65 of info@natuurpuntzedelgem.be.
21 januari: doe-cursus vogels
Zie pg. 33.
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Zondag 21 januari: werkdag in de
Gulke Putten

Zondag 28 januari: overwinteraars in de Baai van Heist

Afspraak om 9 uur aan Centrale B, Predikherenstraat 35A, Wingene.
Meebrengen: werkhandschoenen, waterdichte schoenen.
Info: NP Gulke Putten: christine.verscheure@scarlet.be, wvandewiele@telenet.be
of 0477/99.39.11. Inschrijven aub..

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

Halve dag licht werk, met daarna nieuwjaarsreceptie met verslag van de werking in
2017, bij warme drank en borrel van Eckhart. Gezinnen met kinderen zijn welkom;
we zorgen voor aangepast werk en warme
drank.
Donderdag 25 januari: Ark-avond
Meer info onder Kalender.
Zaterdag 27 januari: ledenfeest
en AV NP Zedelgem
Meer info onder Kalender.
Zondag 28 januari: het Grote Vogelweekend
Doorlopend van 10 tot 17 uur in het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder. We beloeren
onze voederplanken. Je hoort er alles over
voederen, nestkastjes en nog veel meer. We
geven tips en advies.
Je kunt deelnemen aan drie korte wandelingen (+/- 1 uur) rond het bezoekerscentrum:
om 11, 14 en 15 uur. Aan de wandelaars
wordt een gratis potje heerlijke verse soep
aangeboden door Hostellerie Hof Ter Doest
(zolang de voorraad strekt).
Meebrengen: verrekijker, laarzen bij regen.
Info: NP Blankenberge, VOC Oostende en
Mergus: uitkerksepolder@natuurpunt.be.

We hopen op sneeuwgors, ijsgors, rotgans
en andere overwinteraars aan onze kust
Zondag 28 januari: open-kijkhutvoormiddag in Damme
Afspraak tussen 10 en 11.30 uur aan de ingang
van het gebied, Dammesteenweg, Damme.
Volg de pijlen en wandel door naar de kijkhut,
gidsen vertellen je wat er te zien is.
Info: NP Damme: Rudy Deplae: rudy.deplae@telenet.be.
Sinds de ingrijpende herinrichtingswerken
van VLM en in het kader van een Life-project, zijn meer plas-dras toestanden gecreëerd, waardoor de vogelrijkdom indrukwekkend is toegenomen.
Zondag 28 januari: uilenfietstocht in de Assebroekse Meersen
Afspraak om 14 uur aan de parking van
Steenbrugge, Baron Ruzettelaan, Assebroek, tot 17 uur.
Meebrengen: verrekijker, goede fiets.
Info: NP Brugge: Wim Jans: 0498/29.61.26
of wjans266@gmail.com. Maximum 20
deelnemers: inschrijven!
We fietsen van Steenbrugge naar Ver-Assebroek langs de oude trambedding, we hebben kans op ransuil, steenuil en velduil.

februari
Zaterdag 3 februari: beheerwerken in de Stadswallen van Damme
Zie 6 januari.
Zaterdag 3 februari: Algemene
vergadering NP Brugge
zie pg. 38.
Zondag 4 februari: stootvogeltelling (Dudzele, Koolkerke, Oostkerke en Lapscheure)
Afspraak om 8.45 uur aan de randparking,
Havenstraat, L. Coiseaukaai (net voorbij
Overstock), Brugge, tot 12.15 uur.
Meebrengen: warme kledij, telescoop, verrekijker.
Info: NP Brugge en Mergus: Nicholas Endriatis en Frank De Scheemaeker:
0473/91.84.36.
De jaarlijkse midwinterroofvogeltelling (2
tot 5 februari) wordt afgesloten met de excursie. Je kunt altijd op een verrassing stoten. We carpoolen.
Zondag 4 februari: overleven in
het winterse duin (de Sashul)

Zaterdag 3 februari: paddenoverzet in de Vallei van de Kerkebeek
en Mouwbeek
Afspraak om 9 uur aan het wachtbekken,
Pierlapont 111, Loppem-Zedelgem.
Meebrengen: laarzen, werkhandschoenen,
spade, pikhouweel, hak (als je dat hebt).
Info: NP Zedelgem: Chris Werbrouck en
Noël Vervaecke: 0473/98.59.01 of chris.
werbrouck@skynet.be.
Elk jaar worden er langs onze Vlaamse
wegen talloze amfibieën verkeersslachtoffer tijdens hun trek naar de paaiplaatsen.
Reeds vele jaren loopt er een actie van
paddenoverzet aan het bufferbekken Pierlapont in Loppem. Dit jaar nemen we ook
de Mouwbekestraat aan. Alle hulp is welkom.
Zaterdag 10 februari: Algemene
vergadering NP Oostkamp
Meer info onder Kalender.
Zondag 11 februari:
voor Valentijn

vogelen

Afspraak om 9 uur, tot 17 uur aan de Oostparking van de kerk, Sint-Elooistraat, Zedelgem.
Meebrengen: picknick.
Info: NP Zedelgem: Kris Lesage: doeveren@telenet.be of 0486/25.25.30.

Afspraak om 14 uur aan het kleine vuurtorentje, einde Zeedijk (nr 64), Heist.
Info: NP Knokke-Heist: Norbert Pauwaert:
0473/59.96.04.
Meebrengen: warme, winddichte kledij,
laarzen en verrekijker.

Laagdrempelige ornithologische uitstap
naar de IJzervallei, Blankaart en omgeving.

Zondag 4 februari: speuren naar
velduilen in de Uitkerkse Polder

Afspraak om 14 uur aan het Oosthoekplein,
Knokke-Zoute.
Info: NP Knokke-Heist: Peter Strubbe:
0473/59.96.04.
Meebrengen: warme, winddichte kledij,
waterdichte schoenen en verrekijker.

Afspraak om 16 uur in het bezoekerscentrum, tot 19 uur.
Meebrengen: verrekijker.
Info: NP Blankenberge: uitkerksepolder@
natuurpunt.be.
Vrijdag 9 februari: 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 Damme van 25 februari.
Info: www.nfbo.be.
Zaterdag 10 februari: zaag- en
kapwerk in Leiemeersen-Noord

Zondag 11 februari: pré-Valentijnwandeling in de Zwinduinen
en Polders

Vrijdag 16 februari: ervaringen
met huiszwaluwen en nieuwjaarsdrink NP Beernem
Meer info onder Kalender.
Zaterdag 16 februari: 2000 jaar
kustbescherming en nieuwjaarsdrink NP De Haan
Meer info onder Kalender.

Zondag 18 februari: Damme vanuit de lucht: toer van de stadswallen en beklimming van de toren
Zie 21 januari.
Zondag 18 februari: binnenduingebied Knokke-Zoute
Afspraak om 14 uur aan het Oosthoekplein,
Knokke-Zoute.
Info: Stefaan Brinckman: 0473/59.96.04.
Meebrengen: warme, winddichte kledij,
waterdichte schoenen en verrekijker.
Op verkenning in de overgang tussen duin
en polder, met een blik op de toekomst.
Zondag 18 februari: speuren naar
velduilen in de Uitkerkse Polder
Zie 4 februari.
Zondag 18 februari: watervogeltelling in de achterhaven van
Zeebrugge
De voorlaatste telling van het seizoen met
nog veel kans op leuke wintergasten.
Zie 14 januari.
Zondag 18 februari: werkdag in
de Gulke Putten
Zie 21 januari.
Woensdag 21 februari: landschapswandeling in Ryckevelde
Afspraak van 14 tot 17 uur aan Ryckevelde,
aan de nieuwe parking langs de Holleweg,
bereikbaar langs de Maalse steenweg, Sijsele.
Meebrengen: stevige wandelschoenen,
loep, verrekijker.
Info: NP Brugge: Eric Hermy: 050/35.96.53
of eric.hermy@telenet.be.
Eric kent het gebied uitstekend en kan ook
de historische achtergrond van het landschap toelichten.
Donderdag 22 februari: Ark-avond
Meer info onder Kalender.
Zaterdag 24 februari: werkdag in
de Vaanders
Zie 20 januari.
Werkdag rond hout : knotten bomen en bestrijding exoten. Het eventuele brandhout wordt
verdeeld onder de aanwezige vrijwilligers.

Meer info onder Kalender.
De Spille 2018-1 29

Zaterdag 24 februari: leven
op de strandhoofden		
Afspraak om 14 uur aan de ingang van het
Wielingenbad,Graaf Jansdijk, 18, Wenduine.
Meebrengen: laarzen.
Info: Ludo Nelen: lnelen@skynet.be.
Strandwandeling op zoek naar strandvondsten en zeeleven.
Zondag 25 februari: foto-excursie
naar Damme
Afspraak om 8 uur, randparking Damme-Zuid.
Info: www.nfbo.be. Niet-leden dienen zich
aan te melden via de website.
We rekenen op wat vrieskou met een fijn
laagje sneeuw, zodat we schitterende landschapsfoto’s kunnen maken. Er is natuurlijk
veel meer te fotograferen, denk maar aan de
stadswallen of de Onze-Lieve-Vrouwekerk.
Zondag 25 februari: open-kijkhut-voormiddag in Damme
Zie 28 januari.
Zondag 25 februari: daar gaan de
laatste vriezeganzen
Afspraak om 14 uur aan de oude grenspost
in Sint-Anna-Ter-Muide, Nederland.
Meebrengen: warme, winddichte kledij,
waterdichte schoenen en verrekijker.
Info: NP Knokke-Heist: Luc van Rillaer en
Dirk Vantorre: 050/62.35.69.
Op verkenning in De Sint-Donaaspolder.

maart

Zaterdag 3 maart: beheerwerken
in de Stadswallen van Damme
Zie 6 januari.
Zondag 4 maart: roofvogels spotten
in de Uitkerkse Polder
Afspraak om 14 uur aan het bezoekerscentrum, tot 17 uur.
Meebrengen: verrekijker.
Info: NP Blankenberge: uitkerksepolder@
natuurpunt.be.

Info: NP Knokke-Heist: Stefaan Brinckman:
0473/59.96.04.
Meebrengen: warme, winddichte kledij,
laarzen en verrekijker.
Vroege lente of late winterprik?
Zondag 4 maart: landschapswandeling in de Assebroekse Meersen
Afspraak om 14 uur aan de kerk van VerAssebroek, Pastoor Verhaegheplein, Assebroek, tot 17 uur.
Meebrengen: laarzen, verrekijker, loep.
Info: NP Brugge: Eric Hermy: 050/35.96.53
of eric.hermy@telenet.be.
De Assebroekse Meersen worden omgevormd zodat natuurwaarden nog meer
kans krijgen. Ook historisch heeft het gebied grote waarde.
Vrijdag 9 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 Het Leen in Eeklo op 25 maart.
Info: www.nfbo.be
Zaterdag 10 maart: werkdag in
de Warandeputten (Oostkamp)
Meer info onder Kalender.
Zondag 11 maart: overwinteraars in de Baai van Heist
Afspraak om 14 uur aan het kleine vuurtorentje, einde Zeedijk (nr 64), Heist.
Info: NP Knokke-Heist: Anne Coppens en
Jeff De Groote: 050/53.92.39.
Meebrengen: warme,winddichte kledij,
waterdichte schoenen en verrekijker.
…of wordt het hier al te warm onder hun
drie tenen?
Zondag 11 maart: natuur tussen
winter en lente in de Kijkuit
Afspraak om 14 uur aan de ingang van De
Kijkuit, Koninklijke Baan, De Haan.
Info: Ludo Nelen: lnelen@skynet.be.
Excursie in het oudste natuurreservaat van
onze kust.

Zondag 4 maart: lenteprikkels in
de Zwinduinen en Polders

Zondag 11 maart: toer van de
‘stukken’ in Damme

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

Afspraak om 14uur aan de molen in Damme. Tot 17 uur.
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Meebrengen: laarzen of stevige schoenen,
want het wordt een lange wandeling door
moeilijk terrein. Een verrekijker is nuttig.
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 uitgevoerd. Grachten zijn gekuist en
laantjes zijn uitgediept, waardoor er meer
dras- en plastoestanden ontstaan zijn. Er
wordt aandacht gegeven aan de noodzakelijke waterpeilbeheersing.
Zaterdag 17 maart: werknamiddag in de Uitkerkse Polder
Afspraak om 14 uur aan het bezoekerscentrum, tot 17 uur.
Meebrengen: werkkledij en laarzen
Info: NP Blankenberge: uitkerksepolder@
natuurpunt.be.
Zaterdag 17 maart: nieuwjaarsdrink NP Jabbeke
Meer info onder Kalender.
Zondag 18 maart: lente in het bos
Afspraak om 14 uur aan het Oosthoekplein,
Knokke-Zoute.
Info: NP Knokke-Heist: Dirk Vantorre en Luc
Van Rillaer: 050/62.35.69.
Meebrengen: verrekijker en loep.
Vroege bloeiers in het duinbos.
Zondag 18 maart: werkdag in de
Gulke Putten
Zie 18 februari.
Zondag 19 maart: watervogeltelling in de achterhaven van Zeebrugge
We verwachten de eerste lentevogels,
blauwborst, zomertaling.
Zie 14 januari.
Woensdag 21 maart: landschapswandeling in de Assebroekse
Meersen
Zie 4 maart.
Donderdag 22 maart: Ark-avond
Meer info onder Kalender.

Zaterdag 24 maart: werkdag in
de Vaanders
Zie 20 januari.
Werkdag rond hout: knotten bomen en bestrijding exoten. Het eventuele brandhout
wordt verdeeld onder de aanwezige vrijwilligers.
Zondag 25 maart: welkom nieuwe
leden van Natuurpunt Zedelgem
Afspraak om 10 uur aan de boomgaard achter het kasteel van Hoogveld. Je kunt parkeren op de carpoolparking aan de Ruddervoordestraat, Zedelgem, nabij afrit E403.
Info: NP Zedelgem: info@natuurpuntzedelgem.be of www.natuurpungzedelgem.be.
Zondag 25 maart: klimaatwandeling op het strand
Afspraak om 10 uur aan de hoek Gadeynehelling/Zeedijk, Blankenberge, tot 12.30 uur.

Meebrengen: laarzen, loepje en verrekijker.
Info: NP Blankenberge: uitkerksepolder@
natuurpunt.be.
Zondag 25 maart: laat je verrassen door een strand met onbekend natuurschoon
Afspraak om 13.30 uur aan de hoek Baron
de Maerelaan/Zeedijk (aan het St Georgesdaymonument), Zeebrugge.
Info: NP Knokke-Heist: Alfred Anthierens:
0494/17.31.93.
Meebrengen: verrekijker en eventueel
loep.

mogelijk zijn de eerste bloeiende bloemen
te fotograferen. Andere onderwerpen voor
aan natuurfotografie te doen zijn onuitputtelijk. Neem maar een extra kaartje mee!
Afspraak om 8 uur op de ruime parking van
Het Leen, Gentsesteenweg 80, Eeklo.
Inschrijven voor niet-leden verplicht via
“Contact” op www.nfbo.be
Info: www.nfbo.be.
Zondag 25 maart: open-kijkhutvoormiddag in Damme
Zie 28 januari.

Over bulldozerkreeftjes, kniksprietgarnaaltjes, paardenanemonen en purperslakken.
Zondag 25 maart: foto-excursie
naar het Leen in Eeklo
Het provinciaal domein is een groot boscomplex met niet minder dan 36 km wandelwegen. In het arboretum aldaar zal het hopelijk
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april
Maandag 2 april: eeuwen menselijke invloed op de Zwinstreek
Afspraak om 14 uur aan het Oosthoekplein,
Knokke-Zoute.
Meebrengen: verrekijker en loep.
Info: NP Knoke-Heist: Luc Lierman:
050/61.19.56.
Zaterdag 7 april: beheerwerken
in de Stadswallen van Damme
Zie 6 januari.
Zaterdag 7 april: werkdag in de
Rode Dopheide

Jeugdwerking

Afspraak om 9 uur aan de ingang van de
waterwinning(groene poort), Boekhoutestraat, Snellegem (Doornstraat over de E40
richting Snellegem, voor de boerderij rechts
inslaan, Boekhoutstraat, ingang 50 meter verderop). We werken van 9.15 uur tot 12 uur en
van 13 uur tot 17 uur. Iedereen krijgt tussendoor ook een drankje en iets te eten.

Meebrengen: picknick, werk- (+ regen) kledij en handschoenen.
Info: NP Brugge: Stefaan Verplancke:
050/38.21.50 of verplancke-de.neve@skynet.be of Karim Neirynck: 050/67.59.29 of
karim.neirynck@gmail.com.
Zondag 8 april: op zoek naar de
blauwborst in de Uitkerkse Polder
		
Afspraak om 6 uur aan het bezoekerscentrum, tot 9 uur.
Meebrengen: verrekijker.
Bezoekerscentrum open na de excursie:
breng zelf je ontbijtpicknick mee!
Info: NP Blankenberge en NBO: www.natuurpuntbrugsommeland.be.
Zondag 8 april: lente in Park 58
Afspraak om 14 uur aan de ingang van Park
58, Elisabethlaan (recht tegenover de Lentelaan, aan de pergola), Duinbergen.
Meebrengen:
verrekijker
en
loep.
Info: NP Knokke-Heist: Chantal Jacobs:
050/61.42.10.

JNM Brugge: je beestigste jeugdbeweging
JNM is een jeugdbeweging voor iedereen van 7 tot 26 jaar. Iedereen met interesse in natuur en milieu is welkom, ongeacht
je voorkennis. Naast activiteiten voor lagere of middelbare school, hebben we ook activiteiten voor jongeren (16 tot 26).
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 er natuurlijk wel rekening mee houden dat je komt!
Zaterdag 13 januari: bezoek aan het VOC
Van 7 tot 26 jaar.

Zaterdag 3 februari: pieptocht
Van 7 tot 12 jaar.

Zaterdag 20 januari: gezelschapspelletjes
Van 12 tot 26 jaar.

Zaterdag 10 februari: zeelandtocht

Zaterdag 3 februari: escape room en gezelschapspelletjes
Vanaf 15 jaar.

Zaterdag 24 februari: met de ini’s naar zee
Van 12 tot 16 jaar.

Blankenberge:

Nature for Kids, Kids for Nature
Zondag 28 januari: tuinvogels herkennen en verwennen
Zondag 18 maart: Uitkerkse Polder: internationele luchthaven
voor vogels
Afspraak om 14 uur aan het bezoekerscentrum UItkerkse Polder,
Kuiperscheeweg 20, Blankenberge, tot 16 uur. Voor kinderen van
8-15 jaar. inschrijven aub.
Meebrengen: verrekijker.
Info: NP Blankenberge: uitkerksepolder@natuurpunt.be.
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Zaterdag 17 maart: bezoek aan de Plantentuin van Meise
Van 11 tot 26 jaar.
Zaterdag 24 maart: spaghettifestijn
Alle leeftijden.
Vooraf inschrijven of meer informatie via
brugge@jnm.be

Knokke-Heist:
Zaterdag 27 januari: braakballen pluizen
Afspraak om 14 uur aan het boshuisje van het Generaal
Willemspark.
Info: Ellij Clijncke: 00311/117.39.29.49.
De ouders mogen mee met een kustgids. Na het zoeken van leuke strandvondsten kunnen ze hun inspiratie gebruiken om een
mandala te maken.

