Excursies voor het grote publiek

Afspraak van 9.30 tot 17.30 uur ter plaatse
(fiets of wandel de verkeersvrije kanaalberm op de rechteroever van het kanaal af
tot je ons tegenkomt, vanuit Moerbrugge
richting Beernem).
Meebrengen: werkhandschoenen en
lunch. Natuurpunt zorgt voor werkmateriaal, drank, warme soep en versnaperingen.
Meer info: NP Oostkamp: 0476/50.50.11
of wwvalleivandezuidleie.be.

Wetenschappelijke excursie
		
Sportieve wandeltocht
		
		
Werkdag

Film- of dia-avond, lezing
		

De zeer waardevolle kanaalberm krijgt
een maaibeurt om de bloemenrijkdom
te behouden en ontwikkelen. Samen harken we het maaisel bijeen, zodat het kan
worden afgevoerd. Kom mee genieten van
prachtige herfstmomenten in een uniek
landschap. Wie slaagt er in om de illustere
bramensprinkhaan te spotten?

Daguitstap

Fietstocht

Foto-excursie
Inschrijven verplicht
van

oktober

Zaterdag 5 oktober: hooidag in
Leiemeersen-Noord

Thema-excursie
		

In het kader
Vlindertelling

Kalender

de

Grote

		

ek!
d
t
n
O
Enkele van onze activiteiten
zijn gratis voor
Natuurpuntleden, maar
betalend voor niet-leden.
Vraag dit even aan de gids!

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

Zaterdag 5 oktober: beheerwerken in de Stadswallen van Damme
Afspraak om 9 uur aan de ingang van het
natuurgebied, Dammesteenweg 3, Damme, tot 16.30 uur.
Meebrengen: werkhandschoenen, stevige
schoenen en lunchpakket.
Info: NP Damme: Rudy Deplae:
rudy.deplae@telenet.be.
Zaterdag 5 oktober: werkdag in
het Rode Dopheidegebied, kant
Snellegem
Afspraak om 9 uur, aan de ingang van
het waterwinningsgebied (groene poort),
Boekhoutestraat, Snellegem. We werken
van 9.15 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.
Iedereen krijgt tussendoor ook een drankje
en iets te eten.
Meebrengen: picknick, werk- (+ regen-)kleding en handschoenen.
Info: NP Brugge: Stefaan Verplancke:
verplancke-de.neve@skynet.be of 050/38.21.50
of Karim Neirynck:
karim.neirynck@gmail.com of 050/67.59.29.

We verwijderen dit jaar opnieuw omheiningen van pas gekochte percelen bos (langs de
Boekhoutestraat) . Na de recente kapping /
dunning van bomen (lees omvormingsbeheer naar streekeigen bos) kunnen we ook
enkele tuinhuizen en afval verwijderen.
Daarnaast vergroten we de plagstrook van
verleden jaar (enkel langs de E40) met het
oog op eventuele kieming van heide. Ten
slotte pakken we ook exoten (zoals Amerikaanse vogelkers) en bramen aan.
Zondag 6 oktober: najaarstrek in
De Sashul
Afspraak om 14 uur aan het kleine vuurtorentje, Zeedijk (thv nr 64), Heist.
Info: NP Knokke-Heist: Norbert Pauwaert:
0473/59.96.04.
Zondag 6 oktober: heidebeheer
in de Gulke Putten
Afspraak om 9 uur aan Centrale B, Predikherenstraat 35A, Wingene, tot 12.30 uur.
Meebrengen: aangepaste kleding, eventueel
werkhandschoenen en stevige schoenen.
Info: christine.verscheure@scarlet.be of
0477/99.39.11.
We hebben vele handen nodig om de laatste zomermaaiwerken op te ruimen. We
zorgen voor goed materiaal, sfeer, een pittige borrel en veel zinvol werk. Gezinnen met
kinderen zeer welkom. We vragen om vooraf aan te melden met hoeveel personen je
komt, zodat we ons kunnen voorbereiden.
Zondag 6 oktober: trektellen
langs de kust
Afspraak om 8 uur aan de randparking,
Havenstraat, L. Coiseaukaai, Brugge, tot 12
uur. We carpoolen.
Meebrengen: verrekijker, eventueel telescoop, aangepaste kledij.
Info: NP Brugge: Paul D’hoore:
0496/53.29.28.
De vogeltrek is een fantastisch fenomeen
en we willen iedereen laten kennismaken
met dit geweldige gebeuren.

Dinsdag 8 oktober: mythes en
feiten over Antartica
Zie pg. 50.
Woensdag 9 oktober: herfst in
het Blinckaertduinbos

luiden … Er is een versnapering voorzien op
het einde.

Info: NP Brugge en Mergus: Frank De
Scheemaeker: 0473/91.84.36.

Zondag 13 oktober: paddenstoelenwandeling in Ryckevelde

Dit is de eerste telling van het nieuwe seizoen. Het wintert nog niet, maar er zijn
zeker leuke soorten waar te nemen en we
zetten onze lange waarnemingsreeks met
succes voort.

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

Afspraak om 14 uur aan de parking halverwege de Holleweg (hoofdweg naar kasteel
Ryckevelde), op de grens van Sijsele en
Brugge. Tot 16.30 uur.
Info: NP Damme: Daniël Janssens:
daniel.janssens@fulladsl.be.

Woensdag 9 oktober 2019: ledenvergadering N.FBO

Zondag 13 oktober: herfst in de
duinen

Afspraak om 20 uur in ons clublokaal in het
kasteel van Beisbroek, Zeeweg 96, Brugge.
Voor leden en deelnemers aan de activiteit
in Beisbroek van 20 oktober.
Info via “Contact” op www.nfbo.be.

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

Zaterdag 12 oktober: Nacht van
de Duisternis in Damme
Afspraak om 20 uur aan de kruising van de
Leopoldsvaart-Oost en de Hoornstraat in
Den Hoorn.
Info: NP Damme: Guido De Laender:
guido.de.laender@telenet.be of
Stad Damme: www.natuurpuntdamme.be
of toerisme@damme.be.
Naar jaarlijkse gewoonte doet stad Damme
beroep op de gidsen en medewerkers van
Natuurpunt Damme om de Nacht van de
Duisternis te organiseren, met als thema's:
dag/nacht, sterrenhemel, maansikkel, probleem van lichtpollutie, ISS, nachtelijke ge-

Zondag 13 oktober: verkenning
van de Zedelgemse Serengeti
Afspraak van 10 tot 12 uur aan de hoofdingang van Doeveren (Sijslostraat Waardamme, voor de brug over de E403 rechts,
richting Ruddervoorde).
Info: NP Zedelgem: 0486/25.25.30 of
doeveren@natuurpuntzedelgem.be.
Zondag 13 oktober: watervogeltelling in de achterhaven van
Zeebrugge
Afspraak van 8.45 tot 12.15 uur aan de randparking, Havenstraat, L. Coiseaukaai, Brugge.
Meebrengen: verrekijker, telescoop, vogelgids.

Zondag 13 oktober: paddenstoelenwandeling in Beisbroek
Afspraak van 14 tot 16 uur aan parking Beisbroek, Diksmuidse Heerweg, Sint-Andries.
Meebrengen: stevige schoenen, loep.
Info: NP Brugge, NBO en Brugse Mycologische Werkgroep: Wim Jans: 0498/29.61.26.
Zondag 13 oktober: trage wegen
in Oostkamp
Afspraak om 9.45 uur aan het Moerbruggeplein in Moerbrugge (Oostkamp).
Meebrengen: laarzen en warme kledij.
Info: NP Oostkamp: Liesbeth.gellinck@telenet.be of 0493/09.87.47.
Trage wegen zijn soms smal en hobbelig!
Zaterdag 19 oktober: Nacht van
de Duisternis in het Plaisiersbos
Afspraak om 19 uur aan de hoek van de
Bergenstraat met de Bosdreef, Veldegem.
Meebrengen: zaklamp, laarzen, regenkledij.
Info: NP Zedelgem: Ann Van Poucke: jmb2@telenet.be, 050/84.01.26 of
0470/80.25.65.

Vakantiewoning van Belgen
voor liefhebbers van vogels
en natuur in Spanje
Tussen Sevilla en de Atlantische Oceaan ligt
de vakantiewoning van Belgische natuur- en
vogelliefhebbers. Met een tuin die grenst aan
het Nationaal Park Coto Doñana spot je er de
meest fotogenieke vogels, bomen en beestjes.
info: Nicholas Endriatis (Mergus)

www.casadellince.be
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We maken een avondwandeling in het
bos. Tijdens deze tocht in het duister zullen vooral de kinderen zintuigen gebruiken
die ze anders niet zoveel aanspreken in de
natuur. We eindigen we in een lichtkring,
waar we genieten van een hapje en een
drankje.
Zaterdag 19 oktober: werknamiddag in de Vaanders
Afspraak om 14 uur aan de veldschuur aan
nieuwe fietstunnel (kruising Vijverstraat/
Maria-Aaltersteenweg/Vaandersweg), Aalter, tot 17 uur.
Meebrengen: handschoenen.
Info: NP Beernem: Rony Van Houdenhove: natuurpuntbeernem@gmail.com of
0475/55.80.19.
Gevarieerde beheerwerken: we verkennen
al werkend en wandelend het gebied.
Zaterdag 19 oktober: werknamiddag in de Uitkerkse Polder
Afspraak om 14 uur aan het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20,
Blankenberge, tot 17 uur.
Meebrengen: werkkledij, laarzen.
Gratis drankje achteraf in de cafetaria.
Info: NP Blankenberge:
uitkerksepolder@natuurpunt.be.
Zondag 20 oktober 2019: natuurfotografie in Beisbroek.
Afspraak vanaf 8 uur aan de ingang van het
kasteel Beisbroek, Zeeweg, Brugge.
Info: NFBO: www.nfbo.be. Inschrijven verplicht via “Contact.

Zondag 20 oktober: paddenstoelenwandeling in het Maskobos
Afspraak om 10 uur aan het kerkhof van
Jabbeke (Aartrijksesteenweg 91), tot 12
uur.
Info: Paul Jacobs: jacobs.p@hotmail.com
of 0468/16.83.29.
In de herfst steken ze weer de kop, in alle
kleuren, geuren en formaten. Paul Jacobs
laat ons kennis maken met het rijk der
zwammen. We sluiten af met een culinair
champignonsoepje.
Zondag 20 oktober: paddenstoelenwandeling in de Gulke Putten
Afspraak om 9.30 uur aan Centrale B, Predikherenstraat 35A, Wingene, tot 12.30 uur.
Info: christine.verscheure@scarlet.be of
0477/99.39.11.
Tijd voor onze jaarlijkse beleving met Mieke
Verbeken en gespecialiseerde gidsen. Het
natuurgebied Gulke Putten is rijk aan soorten paddenstoelen, en voor bepaalde groepen zelfs een absolute top in Vlaanderen.
Tijdens deze wandeling raak je in de ban van
een geheimzinnige en verrassende wereld.
Na de paddenstoelenwandeling is er een
aperitiefje, en start de boekenverkoop ten
voordele van ons project. Picknick is mogelijk. Gezinnen met kinderen welkom.
Zondag 20 oktober: historische
wandeling in de Uitkerkse Polder
Afspraak om 14 uur aan het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20,
Blankenberge, tot 17 uur. Honden niet toe-

gelaten.
Meebrengen: verrekijker, laarzen.
Info: Natuurpunt Blankenberge:
uitkerksepolder@natuurpunt.be.
Dinsdag 22 oktober: voordracht
exoten (Bram D'hondt)
Afspraak om 19 uur in Beisbroek, Zeeweg
96, Brugge.
Info: NP Zedelgem: erwin.derous@brugge.be.
Invasieve exoten zijn dieren, planten en
micro-organismen die door menselijk
handelen in een nieuw gebied terechtkomen en die door vestiging schade kunnen
veroorzaken. Een exoot die zich massaal
verbreidt in zijn nieuwe omgeving en een
sterke negatieve invloed uitoefent op de
biodiversiteit heet een invasieve soort.
Soorten als Japanse duizendknoop, Amerikaanse vogelkers en watercrassula staan
zeker op de agenda van Bram.
Donderdag 24 oktober: Ark-avond:
Frederik Willemyns: een contrastrijk tweeluik Canada/India
Zie pg. 21.
Zaterdag 26 oktober: beheerwerken in de Sint-Donaaspolder
Afspraak om 10 uur aan het aan de ingang,
Rode Ossenstraat, Westkapelle.
Meebrengen: werkhandschoenen en
eventueel lunchpakket. Natuurpunt zorgt
voor een drankje.
Info: NP Knokke-Heist: Luc Van Rillaer:
050/62.35.69.

Lokale, verse en gezonde biogroenten
bij jou op de markt
en in je groentepakket!
Zeer ruim aanbod eigen kweek!
Markten: za Brugge, zo Gent, ma Maldegem
Groentepakketten verschillende afhaalpunten in het Brugse en Meetjesland

Christel De Schepper en Jarno Claeys
Stokhovestraat 32 - 8020 Oostkamp
0486/230 989 - www.tambrozijn.be
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Zaterdag 26 oktober: strandwandeling aan de Vosseslag

Zondag 27 oktober: 0pen-kijkhutvoormiddag in Damme

Afspraak om 15 uur aan tramhalte Vosseslag, De Haan.
Meebrengen: laarzen en verrekijker.
Info: NP De Haan: Heide Knobl:
0474/08.88.56 of
natuur.dehaan@gmail.com.

Afspraak tussen 10 uur en 11.30 uur aan
de ingang van het natuurgebied, Dammesteenweg 3, 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.

Zaterdag 26 oktober werkdag in
Zevenkerke
Afspraak om 9 uur aan de Diksmuide Heerweg 647, inrijden en parkeren op de parking
op het einde van de inrit, tot 16 uur.
Meebrengen: werkhandschoenen en picknick, we voorzien een hapje en een drankje.
Info: NP Brugge:
Karim Neirynck: 050/67.59.29 of
karim.neirynck@gmail.com of Stefaan Verplancke: 050/38.21.50 of
verplancke-de.neve@skynet.be.
Op deze werkdag gaan we bramen maaien,
opslag verwijderen en eventueel wat plaggen. Tussen het werk genieten we vooral
van het uniek heidegebiedje in Zevenkerken en zoals steeds is iedereen welkom, al
was het maar voor een uurtje of om gewoon eens te komen supporteren.
Zondag 27 oktober: uitwaaien in
het Binnenduingebied
Afspraak om 14 uur aan het Oosthoekplein, Knokke-Zoute.
Info: NP Knokke-Heist: Stefaan Brinckman:
0473/59.96.04.

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.

november

Zaterdag 2 november: beheerwerken in de Stadswallen van Damme
Zie 5 oktober.
Zondag 3 november: landschapswandeling in de Lage
Moeren in Meetkerke
Afspraak om 13.30 uur aan Structo, Steenkaai 107, Brugge, tot 17 uur
Meebrengen: verrekijker, stevige wandelschoenen of laarzen.
Info: NP Brugge: Wim Jans: 0498/29.61.26.
De Lage Moeren zijn een stiltegebied en de variatie in het landschap vormt een ideaal decor
om tot rust te komen. De eendekooi in Meetkerke is één van de culturele hoogtepunten.

Marktverkoop:
woe en za: Knokke
vrij: Biomarkt Gent
zon: Veemarkt Brugge
Thuisverkoop:
woe en za: 14u-18u
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Zondag 3 november: beheerwerken in de Sint-Donaaspolder
Zie 26 oktober.
Zondag 3 november: klimaatwandeling op het strand
Afspraak om 10 uur op de hoek van de Gadeynehelling met de Zeedijk, Blankenberge, tot 12.30 uur.
Meebrengen: laarzen, loepje, verrekijker.
Info: Natuurpunt Blankenberge:
uitkerksepolder@natuurpunt.be.
Zaterdag 9 november: maai- en
hakhoutbeheer in Gevaerts-Noord
(Beernem)
Afspraak van 9.30 tot 17 uur aan de ingang
van Gevaerts-Noord, rechteroever van het
kanaal Gent-Brugge net stroomopwaarts
van de keersluis.
Meebrengen: werkhandschoenen en laarzen (en/of stevige schoenen). Natuurpunt
zorgt voor drank en versnaperingen. Breng
zelf eventueel lunch mee.
Meer info: NP Oostkamp: 0476/50.50.11
of www.valleivandezuidleie.be.
Zondag 10 november: op zoek
naar tsakkers in de Sashul
Afspraak om 14 uur aan het Kleine Vuurtorentje, Zeedijk (thv nr 64), Heist.
Info: NP Knokke-Heist: Norbert Pauwaert:
0473/59.96.04.

Woensdag 13 november: ledenvergadering N.FBO

Zondag 17 november: foto-excursie naar Bulskampveld

Zie 9 oktober.
Voor leden en deelnemers aan de uitstap
naar Bulskampveld op 17 november.

Afspraak om 8 uur op de parking Drie Koningen, Bulskampveld, Beernem.
Info: www.nfbo.be. Inschrijven verplicht
via “Contact”.

Zaterdag 16 november: werkdag
in De Zandpanne
Afspraak om 13.30 uur aan de ingang van
De Zandpanne, Driftweg/Wenduinsesteenweg, De Haan.
Meebrengen: werkhandschoenen.
Info: NP De Haan:
natuur.dehaan@gmail.com.
Zaterdag 16 november: aalscholvertelling
Traditioneel worden de aalscholvers op
hun slaapplaats geteld in deze maand. Het
tellen gebeurt door vaste medewerkers.
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 17 november: zonnen of
rillen in de Baai van Heist
Afspraak om 14 uur aan het Kleine Vuurtorentje, Zeedijk (thv nr 64), Heist.
Meebrengen: stevige stapschoenen, warme kledij.
Info: NP Knokke-Heist: Anne Coppens en
Jeff De Groote: 050/53.92.39.

Specialiteit
Minibussen 8 + 1
Onbeperkt aantal km

Zondag 17 november: watervogeltelling in de achterhaven van
Zeebrugge
Zie 13 oktober.
De meeste wintervogels zijn toegekomen, dus
leuke waarnemingen zijn niet uitgesloten.
Vrijdag 22 november: fotoreportage “Natuur van bie oes” van
Erwin Derous
Aanvang om 20 uur in zaal Swaenenburg in
Stalhille, Cathilleweg 44, tot 22 uur.
Deelname: 5 euro (incl. hapje bij de drank).
Info: Katrien Larnout: 0472/20.50.56 of
katrienlarnout@hotmail.com.
“Vaak ga ik op stap in bossen, parken en natuurgebieden in mijn omgeving, vooral de
streek rond Brugge. Nooit vergeet ik mijn
fototoestel, want hiermee probeer ik de
schoonheid van de natuur op te slaan en te
bewaren. Mag ik jullie meenemen naar de
nachtvlinders in onze tuin, bosanemonen in
het park van Loppem, de grutto in de Uitkerkse Polders, orchideeën in de Leiemeersen, zonnedauw in Vloethemveld, kikkers
in het Plaisiersbos, visdiefjes in Oostende,
heidevelden rond Brugge en nog zoveel
meer?” (Erwin Derous, fotograaf)

Zaterdag en zondag 23 en 24 november: Dag van de Natuur
Zie pg. 25.
Zondag 24 november: late herfst
of vroege winter in de Zwinduinen
Afspraak om 14 uur aan het Oosthoekplein, Knokke-Zoute.
Meebrengen: laarzen, warme kledij.
Info: NP Knokke-Heist: Stefaan Brinckman:
0473/59.96.04.
Zondag 24 november: Open-kijkhutvoormiddag in Damme
Zie 27 oktober.
Donderdag
28
november:
Ark-avond:
Peter
Watthy:
Noord-Spanje
Zie pg. 19.

december
Zondag 1 december: excursie in
de Assebroekse Meersen

Afspraak om 14 uur aan de picknickzone
achter Het Leenhof (kruising Kerkdreef en
Kerklaan), Assebroek, tot 16.30 uur.
Meebrengen: laarzen, verrekijker.
Info NP Brugge: Eric Hermy: 050/66.01.98
of eric.hermy@proximus.be.

Volksdans Voor 30-plussers

0478/326797

Welkom in het nieuWe seizoen!
19.15 uur tot 21.15 uur
poc st-Willibrord

WWW.tanats.be/horabrugge

info:

piet.kindt@telenet.be

helly: 050/31.51.85.
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Zondag 1 december: vroegwinter in de duinen
Afspraak om 14 uur aan het kleine vuurtorentje, Zeedijk (thv nr 64), Heist.
Info: NP Knokke-Heist: Norbert Pauwaert:
0473/59.96.04.
Zondag 1 december: feestwandeling 25 jaar bezoekerscentrum
en einde Europees LIFE-project
Afspraak om 14 uur aan het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20,
Blankenberge, tot 16.30 uur.
Meebrengen: verrekijker, wandelschoenen
of laarzen.
Info: NP Blankenberge:
uitkerksepolder@natuurpunt.be.
Woensdag 4 december 2019: ledenvergadering N.FBO
Zie 9 oktober.
Voor leden en deelnemers aan de uitstap
naar de IJzermonding, Nieuwpoort van 15
december.
Zaterdag 7 december: beheerwerken in de Stadswallen van Damme
Zie 5 oktober.
Zaterdag 7 december: werkdag
in de Warandeputten
Afspraak om 9.30 uur, tot 17 uur aan de
wandelpaden in de ‘Grote Warandeputten’, d.i. de zone tussen kanaal en Rivierstraat, Oostkamp.
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Meebrengen: werkhandschoenen en bij
nat weer laarzen. Natuurpunt zorgt voor
drank en versnaperingen; breng zelf eventueel lunch mee.
Info: NP Oostkamp: 0476/50.50.11 of
www.valleivandezuidleie.be.

scoop.
Info: Natuurpunt Blankenberge:
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

We doen aan hakhoutbeheer en verwijderen opslag van wilgen en bramen. We
zorgen dat het gebied er weer picobello
bij ligt om de vele honderden bezoekers te
ontvangen.

Afspraak om 19.30 uur in LDC De Braambeier, Loppemsestraat 14A, Zedelgem.
Info: NP Zedelgem: 0478/64.22.46 of
erwin.derous@gmail.com.

Zondag 8 december: overwinteren in het duin
Afspraak om 14 uur aan het Oosthoekplein, Knokke-Zoute.
Meebrengen: laarzen, warme kledij.
Info: NP Knokke-Heist: Stefaan Brinckman:
0473/59.96.04.
Zondag 8 december: ganzenkijkdag in Damme
Afspraak op de markt van Damme voor
een ganzenwandeling om 10 uur en 14 uur
en voor een fietstocht om 14.30 uur.
Meebrengen: verrekijker of telescoop.
Info: NP Damme, Rudy Deplae:
rudy.deplae@telenet.be.
Zondag 8 december: fietstocht
op zoek naar de wilde ganzen
Afspraak om 14 uur aan het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20,
Blankenberge, tot 16.30 uur. Honden niet
toegelaten.
Meebrengen: fiets, verrekijker of tele-

Zaterdag 14 december: diaavond

Natuurbeelden door de lens van Peter
Watthy, Erwin Derous en Rony Jacobs.
Zaterdag 14 december: werkvoormiddag in de Vaanders
Zie 19 oktober.
Werkdag rond hout: bestrijding exoten
(o.a. Amerikaanse vogelkers), dunning
bospercelen voor meer biodiversiteit, vrijmaken dreven,.... Het aanwezige brandhout wordt verdeeld onder da aanwezige
vrijwilligers.
Zondag 15 december: historisch
permanente graslanden
Afspraak om 14 uur aan de parking van de
kerk van Vlissegem.
Meebrengen: laarzen en verrekijker.
Info: NP De Haan: Marc Janssens:
059/23.46.96 of 0495/70.44.22 of
natuur.dehaan@gmail.com.
Wandeling door de winterse polders, op
zoek naar arctische ganzensoorten en
roofvogels.

Zondag 15 december: foto-excursie naar Niewpoort
Afspraak om 8 uur op het einde van de Halvemaanstraat in Nieuwpoort.
Info: www.nfbo.be. Inschrijven verplicht
via “Contact”.
Ter hoogte van Nieuwpoort mondt de IJzer
rechtstreeks uit in zee. Waar zout en zoet
water elkaar ontmoeten, ontwikkelde zich
een bijzondere biotoop met slikken, schorren, duinen, strand en polders. We gaan de
natuurpracht van de IJzermonding veelvuldig fotograferen.
Zondag 15 december: watervogeltelling in de achterhaven van
Zeebrugge
Zie 13 oktober.
Hopelijk wintert het echt, zodat we eens
nog een echt veel wintergasten krijgen.
Zondag 15 december: neptunus
struint in de branding
Afspraak om 14 uur aan het Surfers Paradise, Knokke-Zoute.
Meebrengen: stevige stapschoenen, war-

me kledij.
Info: NP Knokke-Heist: Omer Rappé:
050/51.24.17.
Zondag 22 december: aperitief-openkijkhutdag aan Roksemput (De Hoge Dijken)
Afspraak om 10 uur op de parking, Oude
Brugseweg 239, 8460 Oudenburg, tot 14
uur.
Info: Geert Backers: 0476/45.40.89 of
geert.backers@telenet.be.
Veel vogels stoppen tijdens de trek in De
Hoge Dijken om even op krachten te komen. Duizenden overwinteren er. Vooral
voor eenden als smienten, wintertalingen
en slobeenden is het een belangrijk overwinteringsgebied. Vanaf 10 uur tot 14 uur
staan gidsen paraat in de nieuwe kijkhut.
Telescoop en verrekijker brengen de vogelpracht dichterbij. We zullen ons verwarmen aan een winters aperitiefje.
Zondag 22 december: maak kennis met onze wintergasten

20, Blankenberge, tot 12 uur. Honden niet
toegelaten.
Meebrengen: verrekijker.
Info: Natuurpunt Blankenberge:
uitkerksepolder@natuurpunt.be.
Zondag 29 december: tussen 2
feesten uitwaaien in de Zwinduinen en Polders
Afspraak om 14 uur aan het Oosthoekplein, Knokke-Zoute.
Meebrengen: laarzen, warme kledij.
Info: NP Knokke-Heist: Stefaan Brinckman:
0473/59.96.04.

januari
Zaterdag 4 januari: beheerwerken in de Stadswallen van Damme
Zie 5 oktober.

Afspraak om 9 uur aan het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg

Astridlaan 168A , 8310 ASSEBROEK
Schiierende prijs/kwaliteit en service in één huis.

0471 98 07 45
www.nicotec.be

Elektrische fiets TOULOUSE
> damesfiets, alu frame met lage opstap
> Shimano 6 versnellingen (derailleur)
> Shengyi 36V / 250W-motor
> 13 Ah / 468 Wh-baaerij
> autonomie tot 120 km.
> kleur: donkergrijs

Verkoopprijs: € 999,-
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