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Zondag 1 oktober: de Sashul als 
tankstation voor trekvogels

Afspraak om 14 uur aan Zeedijk 64 (kleine 
vuurtorentje), Heist.
Info: NP Knokke-Heist: Norbert Pauwaert: 
0473/59.96.04.

Zien we doortrekkers? 

Zondag 1 oktober: Internationale 
vogelkijkdag

Afspraak om 14 uur aan het bezoekerscen-
trum Uitkerkse Polder, tot 17 uur. Honden 
niet toegelaten.
Meebrengen: verrekijker, laarzen bij regen-
weer.
Info: NP Blankenberge: uitkerksepolder@
natuurpunt.be.

Vrijdag 6 oktober: ledenvergade-
ring N.FBO

Afspraak om 20 uur in ons clublokaal in het 
kasteel van Beisbroek, Zeeweg 96, Brugge. 
Voor leden en deelnemers aan de uitstap in 
Beisbroek van 15 oktober. 
Info N.FBO: www.nfbo.be.

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

Afspraak om 9 uur aan de ingang van het reser-
vaat, Dammesteenweg, Damme, tot 16.30 uur. 
Meebrengen: werkhandschoenen, stevige 
schoenen en een lunchpakket. 
Info: NP Damme: Rudy Deplae: rudy.de-
plae@telenet.be.

Zaterdag 7 oktober: hooidag in 
Leiemeersen-Noord

 
Afspraak om 9.30 uur, tot 17 uur, ter plaat-
se. Fiets of wandel vanaf Moerbrugge rich-
ting Beernem 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: NP Oostkamp: 0476/50.50.11 of www.
valleivandezuidleie.be.

Weekend 7 en 8 oktober: werk-
weekend in Park 58 

Afspraak om 10 uur aan het Kwelmpad, 
Duinbergen.
Meebrengen: werkhandschoenen, lunch-
pakket als je de ganse dag komt. Natuur-
punt zorgt voor een drankje. 
Info: NP Knokke-Heist: Chantal Jacobs: 
050/61.42.10.

Zondag 8 oktober: paddenstoe-
len in Kampveld

Afspraak om 9.30 uur aan Dorpsplein, 
Waardamme.
Info: BMW: Jef Dekempe: jefdkaom@hot-
mail.com.

Zondag 8 oktober: feest Schob-
bejakshoogte

Zie pg. 25.

Zondag 8 oktober: paardenwerk 
in het Maskobos

zie pg. 46

Zaterdag 14 oktober: kruien op 
het strand van Duinbergen

Afspraak om 14 uur aan Surfclub Anemos, 
Heist.
Info: NP Knokke-Heist: Omer Rappé: 
050/41.24.17.

Zaterdag 14 oktober: Nacht van 
de Duisternis in Damme

Afspraak om 20 uur in Lapscheure. 
Info: NP Damme: Guido De Laender: guido.
de.laender@telenet.be of toerisme@dam-
me.be of www.natuurpuntdamme.be.

Met thema’s als dag/nacht, sterrenhemel, 
probleem van lichtpollutie, IS, nachtelijke 
geluiden, geschiedkundig belang van Zee-
dijk en veel meer nodigen we je graag uit. Er 
is een versnapering voorzien op het einde. 

Zaterdag 14 oktober: werkwan-
deling in de Vaanders

Afspraak om 9 uur, tot 12 uur aan de Veld-
schuur aan Spooroverweg Maria-Aalter-

oktober
 

Excursies voor het grote publiek 
  
 

Thema-excursie 
  

Wetenschappelijke excursie 
   
 

Sportieve wandeltocht 
  
  

Werkdag 

Film- of dia-avond, lezing, 
tentoonstelling  
   

Daguitstap 
 

Fietstocht 

Foto-excursie 
Inschrijven verplicht 

 
  

  
 

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
De activiteiten zijn vaak gratis, maar soms 
wordt aan niet-Natuurpunt-leden wel een 
kleine bijdrage gevraagd. Je vraagt dit best 

aan je gids.

Kalender
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steenweg in Sint-Joris.
Info: NP Beernem: Rony Vanhoudenhove:  
0475/ 55.81.19 of natuurpuntbeernem@
gmail.com.

We combineren een wandeling/verkenning 
van het gebied met kleine beheerwerken: 
we verwijderen exoten, openhouden van 
wandelpad en opruimen van zaken die er 
niet thuis horen. 

Zaterdag 14 oktober: Nacht van 
de Duisternis 

Afspraak om 19 uur, tot 21.30 uur aan Hop-
percentrum, Merkemveld 15, Zedelgem.
Meebrengen: laarzen en zaklamp.
Info: NP Zedelgem en Velt Groot Zedel-
gem: Maarten Goessaert: 0477/56.80.64 of 
maarten@natuurpuntzedelgem.be.

We nemen je mee op een spannende wan-
deling waarbij al je zintuigen op scherp zul-
len moeten staan. We sluiten de avond af 
met een kampvuur.

Zondag 15 oktober: infowande-
ling in Doeveren

Afspraak om 10 uur, tot 12.30 uur, aan de 
ingang van Doeveren, Sijslostraat (naast de 
brug), Zedelgem.
Info: NP Zedelgem: Kris Lesage: doeveren@ 
telenet.be of 0486/25.25.30.

In het zesde jaar na de ingrijpende natuur-
inrichtingswerken van 2011 willen we met 
alle geïnteresseerden nagaan hoe de habi-
tats in Doeveren zijn geëvolueerd.

Zondag 15 oktober: Week van 
het Bos: paddenstoelenwande-
ling in Ryckevelde

Afspraak om 14 uur aan het kasteel van 
Ryckevelde, Sijsele.
Info: NP Damme: Daniël Janssens: daniel.
janssens@fulladsl.be.

Zondag 15 oktober: foto-excursie 
in Beisbroek

Afspraak om 8 uur aan de ingang van het 
kasteel Beisbroek, Zeeweg, Brugge.
Inschrijven verplicht via “Contact” op www.
nfbo.be. Zie pg. 13. 

Zondag 15 oktober: najaar in de 
duinen

Afspraak om 14 uur aan het Oosthoekplein, 
Knokke-Zoute.
Info: NP Knokke-Heist: Stefaan Brinckman: 
0473/59.96.04.

Zondag 15 oktober: watervo-
geltelling in de achterhaven van 
Zeebrugge

Afspraak om 8.45 uur aan de randparking, 
L. Coiseaukaai, Brugge, tot 12.15 uur.
Meebrengen: verrekijker, telescoop, vogelgids. 
Info: NP Brugge en Mergus: Frank De Schee-
maeker: 0473/91.84.36.

We starten het nieuwe seizoen. In oktober 
kun je al mooie waarnemingen doen.

Zondag 15 oktober: paddenstoe-
lenwandeling

Afspraak om 14 uur aan de parking van 
Beisbroek, Diksmuidse Heerweg, Sint-An-
dries, tot 16 uur.
Meebrengen: stevig schoeisel, loep.
Info: NP Brugge, NBO en Brugse Mycologi-
sche Werkgroep: Wim Jans: 0498/29.61.26.

Oktober= paddenstoelenmaand. Dankzij de 
verschillende biotopen in Beisbroek is er 
een rijke variatie aan paddenstoelen.

Zondag 15 oktober: werkdag in 
Gulke Putten

Afspraak om 9 uur, tot 12.30 uur aan Cen-
trale B, Predikherenstraat 35A, Wingene.  
Info: NP Gulke Putten ; christine.verscheu-
re@scarlet.be: graag inschrijven.

Wij zorgen voor materiaal en zinvol werk ; 
tijdens de pauze verwennen we de deelne-
mers met een drankje. Gezinnen met kin-
deren zeer welkom. We sluiten af met een 
traktatie voor de noeste werkers.

Zaterdag 21 oktober: werkna-
middag

Afspraak om 14 uur aan het bezoekerscen-
trum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, 
Blankenberge, tot 17 uur.
Meebrengen: werkkledij, laarzen.
Info: NP Blankenberge: uitkerksepolder@
natuurpunt.be.

Zondag 22 oktober: paddenstoe-
len in het Blinckaertduinbos

Afspraak om 14 uur aan het Oosthoekplein, 
Knokke-Zoute.
Info: NP Knokke-Heist: Dirk Vantorre: 
050/51.95.04.

Zondag 22 oktober: The Eagle 
Huntress

Zie pg. 32.

Zondag 22 oktober: de polder 
historisch bekeken

Afspraak om 14 uur aan het bezoekerscen-
trum Uitkerkse Polder, tot 17 uur. Honden 
niet toegelaten.
Meebrengen: verrekijker, laarzen bij regenweer. 
Info: NP Blankenberge: uitkerksepolder@
natuurpunt.be.

Zondag 22 oktober: open-kijk-
hut-voormiddag in Damme

Afspraak tussen 10 en 11.30 uur aan de in-
gang van het reservaat, Dammesteenweg, 
Damme. Wandel door naar de kijkhut, waar 
de gidsen je vertellen wat er kan geobser-
veerd worden.
Info: NP Damme: Rudy Deplae: rudy.de-
plae@skynet.be.

Zondag 22 oktober: paddenstoe-
len in de Maskobossen

Afspraak om 9.30 uur aan Aartrijksesteen-
weg 91, Jabbeke.
Info: BMW: Erwin Derous: erwin.derous@
gmail.com.

Zondag 22 oktober: paddenstoe-
lenwandeling in Gulke Putten en 
boekenverkoop

Afspraak om 9.30 uur aan Centrale B, Pre-
dikherenstraat 35A, Wingene. 
Info: NP Gulke Putten: christine.verscheu-
re@scarlet.be. Zie pg. 44.

Kijken, proeven en genieten van kleur en 
wondere vormen. Ook cultuurhistorische as-
pecten komen aan bod.

Donderdag 26 oktober: Ark-avond

Zie pg. 17.

Vrijdag 27 oktober: Dirk Draulans

Zie pg. 19.

Zaterdag 28 oktober: werkdag in 
Zevenkerken

Afspraak om 9 uur, Diksmuidse Heerweg 
647, Sint-Andries, tot 17 uur. 
Meebrengen: picknick, werk- en regenkle-
dij, handschoenen. Natuurpunt zorgt voor 
een hapje en een drankje tussendoor.
Info: NP Brugge: Stefaan Verplancke: ver-
plancke-de.neve@skynet.be.
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Weekend 28 en 29 oktober: beheer-
werken in de Sint-Donaaspolder 

Afspraak om 10 uur aan de ingang, Rode 
Ossenstraat, Westkapelle.
Meebrengen: werkhandschoenen en lunchpak-
ket. Natuurpunt zorgt voor een drankje.
Info: NP Knokke-Heist: Luc Van Rillaer: 
050/62.35.69.
Maaien, maaisel afvoeren,haagjes aanplanten.

Zondag 29 oktober: strandwan-
deling aan de Vosseslag       

Afspraak om 14 uur aan tramhalte Vosse-
slag, De Haan-Vosseslag.
Info: NP De Haan: Heide Knobl: 
0474/08.88.56.

Vrijdag 3 november: ledenverga-
dering 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 Tillegembos van 19 november. 
Info: N.FBO: www.nfbo.be.

Zaterdag 4 november: maai- en 
hakhoutbeheer Gevaerts-Noord

 
Afspraak om 9.30 uur, tot 17 uur, ter plaatse: 
jaagpad 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 een lunch mee.
Info: NP Oostkamp: 0476/50.50.11 of www.
valleivandezuidleie.be.

Zaterdag 4 november:  beheer-
werken in de Stadswallen in 
Damme

Zie 7 oktober.

Zondag 5 november: padden-
stoelen in de Fonteintjes

Afspraak om 9.30 uur aan de ingang, Kust-
laan 268, Zeebrugge.
Info: BMW: Yan Verschueren: yan.verschue-
ren@scarlet.be.

Zondag 5 november: klimaat-
wandeling

Afspraak om 10 uur aan de hoek Gadeyne-
helling/Zeedijk Blankenberge, tot 12u30.
Meebrengen: verrekijker, loepje, laarzen. 

Info: NP Blankenberge: uitkerksepolder@
natuurpunt.be.

Zondag 5 november: wandeling 
in de Assebroekse Meersen

Afspraak om 14 uur aan de kerk van Ver-
Assebroek, Pastoor Verhaegheplein, Asse-
broek, tot 16.30 uur.
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 aantrekkingskracht 
uit op verschillende soorten vogels. In de 
schemering kun je ook de ransuil zien jagen.

Zondag 5 november: op stap in 
de Oosthoekduintjes

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

Zaterdag 11 november: late herfst 
of vroege winter in de Zwindui-
nen en Polder

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

Zondag 12 november: zonnen of 
rillen in de Baai van Heist

Afspraak om 14 uur aan Zeedijk 64 (kleine 
vuurtorentje), Heist.
Meebrengen: stevige stapschoenen, war-
me kledij.
Info: NP Knokke-Heist: Anne Coppens en 
Jeff De Groote: 050/53.92.39.

Zaterdag 18 november: aalschol-
vertelling

In november tellen vaste medewerkers de aal-
scholvers op hun slaapplaats. Heb je zin om mee 
te werken? Neem contact op met Wim Jans: 
0498/29.61.26 of jans-pillen@village.uunet.be.

Weekend 18 en 19 november: 
Dag van de Natuur

Zie pg. 23.

Zondag 19 november: watervo-
geltelling

Afspraak om 8.45 uur aan de randparking, 

L. Coiseaukaai, Brugge, tot 12.15 uur.
Meebrengen: verrekijker, telescoop, vogelgids. 
Info: NP Brugge en Mergus: Frank De Schee-
maeker: 0473/91.84.36.

Zondag 19 november: Angry Inuk

Zie pg. 33.

Zondag 19 november: foto-ex-
cursie in het Tillegembos

Afspraak om 8 uur op de parking in de Til-
legemstraat, Brugge.
Inschrijven verplicht via “Contact” op www.
nfbo.be 

Het Tillegembos (114 ha) grenst aan de 
Brugse agglomeratie en is het oudste pro-
vinciedomein van West-Vlaanderen. Naald 
- en loofbossen wisselen er elkaar af. In 
bepaalde domeingedeelten wordt aan na-
tuurontwikkeling gedaan: droge en natte 
heide en bloemrijke hooilanden. Tillegem 
heeft ook cultuurhistorisch een en ander te 
bieden: een prachtig kasteel met een for-
mele tuin, een neogotische domeinhoeve 
met een rosmolen.
 

Zondag 19 november: voorberei-
ding van de winter in de duinen

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

Donderdag 23 november: Ark-
avond: 

Zie pg. 16

Vrijdag 24 november: schapen 
beheren de hei

Zie pg. 47.

Zaterdag 25 november: toen de 
dieren nog spraken

Zie pg. 49.

Zondag 26 november: Neptunus 
struint in de branding 

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

november
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BEERNEM
Zaterdag 18 oktober: werkdag in de Vaanders

Afspraak om 14 uur ter hoogte van Vijverstraat 3, tot 17 uur.
Meebrengen: werkhandschoenen, laarzen, eventueel handzaagje 
of spade.
Info: NP Beernem, Rony Van Houdenhove: natuurpuntbeernem@
gmail.com of 0475/55.81.19.

Samen met de Stekker(tje)s gaan we o.a. wilgen knotten en de 
wilgentakken op een ander perceel weer planten.

BLANKENBERGE:
Zondag 19 november: handen uit de mouwen!

Afspraak om 14 uur aan het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, 
tot 17 uur.
Meebrengen: werkkledij, laarzen. 

Info: NP Blankenberge: uitkerksepolder@natuurpunt.
be. 

BRUGGE:
Zaterdag 18 november: werkdag in het Rode Dophei-
dereservaat

Afspraak om 9 uur aan de parking van Beisbroek langs de Diks-
muidse Heirweg, Sint-Andries. Daar worden de deelnemers ver-
deeld over Beisbroek en de Rode Dopheidereservaat, tot 17 uur 
met een lunchpauze.
Meebrengen: picknick, werk- (+ regen) kledij en handschoenen. 
Natuurpunt zorgt voor een hapje en een drankje.
Info: NP Brugge, natuurcentrum Beisbroek: Stefaan Verplancke, 
050/38.21.50 of verplancke-de.neve@skynet.be, Karim Neiryn-
ck: 050/67.59.29 of karim.neirynck@gmail.com, Hilde De Nolf: 
050/32.90.18, 050/39.09.75 of hilde.denolf@brugge.be.
Net als vorig jaar werken we samen met het stadsbestuur om de 
heidegebieden te beheren zodat we ze in stand kunnen houden.

DAMME:
Zaterdag 18 november: beheerwerken in Damme

Afspraak aan de ingang van het reservaat in de Dammesteenweg. 
Tussen 9 en 17 uur is iedereen welkom om knotbomen te knotten 
en/of doorgeschoten wilgen en elzen kort te zetten. 
Meebrengen: werkhandschoenen en laarzen of hoge schoenen. 
Wij zorgen voor het nodige alaam en voor een drankje en een 
toetje tussendoor.

Wie de hele dag komt meehelpen, kan ‘s middags genieten van 
een barbecue.
Info: NP Damme: Rudy Deplae: rudy.deplae@telenet.be. Inschrij-
ven aub!

DE HAAN:
Zaterdag 18 november: werkdag in de Kijkuit

Afspraak om 13.30 uur aan de ingang Koninklijke Baan,  De Haan.
Info: NP De Haan: Marc Janssens: marc.janssens4@pandora.be.

GULKE PUTTEN:
Zondag 19 november: werkdag in bos en heide

Afspraak om 9 uur, tot 12.30 uur aan Centrale, B, Predikheren-
straat 35A, Wingene. Later aansluiten kan ook.
Info: NP Gulke Putten: christine.verscheure@scarlet.be; wvande-
wiele@telenet.be.

Samen maken we het gebied klaar voor de winter. Wij zorgen 
voor materiaal en zinvol werk aangepast aan de tijd van ‘t jaar. Je 
ontmoet medemensen die net als jij van natuur houden en actief 
willen meehelpen. 
Gezinnen met kinderen zeer welkom. 
Warme drank en borrel zorgen mee voor de sfeer.  

Dag van de NatuurKom planten, knotten, snoeien, 
    

 maaien, kappen... voor de 
   natuur in jouw buurt.
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Zondag 26 november: Zijn ze te-
rug de ‘vriezeganzen’?

Afspraak om 9 uur aan het bezoekerscen-
trum Uitkerkse Polder, tot  12 uur. Honden 
niet toegelaten.
Meebrengen: verrekijker. 
Info: NP Blankenberge: uitkerksepolder@
natuurpunt.be.

Zondag 26 november: aanplant 
geboortebos

Afspraak om 10.30 uur, tot 12 uur aan de 
Veldschuur aan Spooroverweg Maria-Aal-
tersteenweg, Sint-Joris.
Info: NP Beernem: Rony Vanhoudenhove:  
0475/ 55.81.19 of natuurpuntbeernem@
gmail.com.

Samen met de gemeente Beernem en de 
Gezinsbond planten we in het Beernemse 
gedeelte van de Vaanders een geboorte-
bos aan. Op hetzelfde moment zullen, aan 
de overzijde van de dreef, de Aalterse zus-
terverenigingen een Aalters geboortebos 
aanplanten. Wordt het een wedloop of een 
verbroedering? 

Zondag 26 november: open-kijk-
hut-voormiddag in Damme

Zie 22 oktober.

Vrijdag 1 december: foto-avond

Afspraak om 20 uur, tot 22 uur aan OC 
Braambeier, Loppemsestraat, Zedelgem. 
Info: NP Zedelgem: wim.devriendt@tele-
net.be.

Traditiegetrouw laat Natuurpunt Zedelgem 
haar beste natuurfotografen hun beste beel-
den tonen. Steeds verrassend en verruimend. 
Thema: www.natuurpuntzedelgem.be.

Vrijdag 1 december: ledenverga-
dering 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 Bredene Duinen van 17 december. 
Info: N.FBO: www.nfbo.be.

Zaterdag 2 december: beheer-
werken in de Stadswallen in 
Damme

Zie 7 oktober.

Zondag 3 december: Vogelfesti-
val Damme

Zie pg.  38.

Zondag 3 december: winterwan-
deling in de Zwinduinen en Polders

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

Zaterdag 9 december: zaag- en 
kapwerk in de Leiemeersen

 
Afspraak om 9.30 uur, tot 17 uur, ter plaat-
se: jaagpad 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: 0476/50.50.11 of www.
valleivandezuidleie.be.

Zondag 10 december: lezing en 
microscopie

Afspraak om 9.30 uur aan het Kasteel van 
Beisbroek, Zeeweg 92, Brugge.
Info: BMW: Charlotte Pieters: mycolotje@
yahoo.com.

Zondag 10 december: historisch 
permanente poldergraslanden      

Afspraak om 14 uur aan de parking aan de 
kerk, Vlissegem. 
Meebrengen: verrekijker.
Info: NP De Haan: Marc Janssens: 
059/23.46.96.

Wandeling door de winterse polders, op zoek 
naar arctische ganzensoorten en  roofvogels.

Zondag 10 december: vroege 
winter in de Sashul

Afspraak om 14 uur aan Zeedijk 64 (kleine 
vuurtorentje), Heist.
Meebrengen: laarzen, warme kledij.
Info: NP Knokke-Heist: Stefaan Brinckman: 
0473/59.96.04.

Zaterdag 16 december: werkdag 
in de Vaanders

Zie 14 oktober.

Hout: knotten van wilgen en bestrijding van 
exoten. Het eventuele brandhout wordt 
verdeeld onder de aanwezige vrijwilligers.

Zondag 17 december: zonnen of 
rillen in de Baai van Heist

Afspraak om 14 uur aan Zeedijk 64 (kleine 
vuurtorentje), Heist.
Info: NP Knokke-Heist: Omer Rappé: 
050/51.24.17.

Zondag 17 december: maak ken-
nis met onze wintergasten

Afspraak om 9 uur aan het bezoekerscen-
trum Uitkerkse Polder, tot 12 uur. Honden 
niet toegelaten.
Meebrengen: verrekijker. 
Info: NP Blankenberge: uitkerksepolder@
natuurpunt.be.

Zondag 17 december: foto-excur-
sie naar Bredene Duinen

Afspraak om 8 uur aan de Koninklijke baan, 
strandpost 6 (Koerslaan), Bredene. Info: 
N.FBO: Inschrijven verplicht via “Contact” 
op www.nfbo.be

Bredene heeft geen wandeldijk en dat 
maakt deze kustgemeente bijzonder. Hoge 
duinen beschermen achtergelegen gron-
den en geven toegang tot een mooi en uit-
gestrekt strand dat er in deze periode van 
het jaar veelal verlaten bij ligt. 

Zondag 17 december: watervo-
geltelling in de achterhaven van 
Zeebrugge

Zie 19 november.

Zaterdag 6 januari: beheerwer-
ken in de Stadswallen in Damme

Zie 7 oktober.

Zaterdag 13 januari: aalschol-
vertelling

Zie 18 november.

Zaterdag 13 januari: zaag- en 
kapwerk in de Leiemeersen

 
Zie 9 december.

december

januari


