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Zaterdag 4 juli: beheerwerken in 
de Stadswallen van Damme

Afspraak om 9 uur aan de ingang van het 
gebied, Dammesteenweg 3, Damme, tot 
16.30 uur. 
Meebrengen: werkhandschoenen, stevig 
schoeisel en lunchpakket.
Info: NP Damme: Rudy Deplae: 
rudy.deplae@telenet.be.

Zaterdag 4 juli: hooidag in de 
Leiemeersen

Afspraak doorlopend van 9 tot 18 uur aan 
de ingang van het gebied, stroomopwaarts 
van Moerbruggebrug: volg  het jaagpad 
op de linkeroever van kanaal Gent-Brugge 
richting Beernem.
Meebrengen:  stevige schoenen of laar-
zen en eigen picknick voor ’s middags. NP 
Oostkamp verwent je met taart en drank 
en zorgt voor het nodige werkmateriaal.
Info: NP Oostkamp: 0476/50.50.11 of 
www.valleivandezuidleie.be.

Lekker gezellig maaisel bijeen harken in 
een uniek laagveenmoeras? Bijzondere 
planten en dieren van zeer nabij ontdek-
ken? Andere vrijwilligers met een passie 
voor natuur ontmoeten? Bijleren over na-
tuurbeheer in de praktijk? Of gewoon uw 
zintuigen verwennen? Dat kan tijdens de 
jaarlijkse hooidagen in onze bloedmooie 
Leiemeersen.

Waarom hooien? Zonder maaibeheer 
zouden de Leiemeersen snel hun bloe-
menpracht verliezen. De aanwezige soor-
tencombinatie en uitbundige bloei van 
talrijke zeldzame of bedreigde planten-
soorten maakt dit laagveenmoeras uniek 
in de Benelux. Alleen met jouw hulp kan 
deze parel behouden blijven.

Dinsdag 7 juli: op stap met Greta

Afspraak om 19.30 uur aan de Stuivenberg-
straat 2, Brugge,  tot 21 uur.
Info: NP Zedelgem: Greta Aelter: 
greta@natuurpuntzedelgem.be 
of 0474/80.25.65.

Greta neemt ons mee naar het Magdale-
nagoed-Smisjesbos. We zoeken naar die-
rensporen, de eerste paddenstoelen en de 
laatste bomen langs de bospaden.

Woensdag 8 juli: strandvond-
sten tussen eb en vloed

Afspraak om 10 uur aan de hoek van de 
Gadeynehelling met de Zeedijk, Blanken-
berge, tot 12 uur. 
Meebrengen: loepje.
Info: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Woensdag 8 juli: Mergus' zomer-
avond wandeling Maldegemveld

Afspraak om 18.50 uur aan randparking 
Boogschutterslaan (achter Studiohall), 
Brugge of 19.30 uur aan ANB-parking, 
Drongengoedweg ,Ursel (300m ten westen 
van taverne ‘Het Jagershof’. Zie ook: http://
www.natuurpuntmaldegemknesselare.be
Info: vogelwerkgroep Mergus: 
marc.de.ceuninck@skynet.be.
  

Donderdag 9 juli: sfeervolle 
avondwandeling in de Uitkerkse 
Polder

Afspraak om 19 uur aan het bezoekerscen-
trum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, 
Blankenberge, tot 21 uur.
Meebrengen: verrekijker, loepje.
Info: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Donderdag 9 juli: zomerwande-
ling in Damme

Afspraak om 10 uur op de Markt van Dam-
me, tot ongeveer 12.30 uur.
Meebrengen: stevig schoeisel. 
Deelname: 3 euro per volwassen persoon 
voor niet-leden van Natuurpunt.
Info: NP Damme: Guido De Laender: 
guido.de.laender@telenet.be.

Op deze wandeling verkennen we de leu-
ke plekjes van het deel van de Stadswallen 
dat alleen onder begeleiding van een gids 
toegankelijk is. 

juli
Kalender

 

Excursies voor het grote publiek 
  
 

Thema-excursie 
  

Wetenschappelijke excursie 
   
 

Sportieve wandeltocht 
  
  

Werkdag 

Film- of dia-avond, lezing 
   

Daguitstap 
 

Fietstocht 

Foto-excursie 
Inschrijven verplicht  
  

In het kader van de Grote 
Vlindertelling 

Activiteit van Vogelwerkgroep 

Mergus 
  
 

Ontdek!

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 Natuur-

punt Brugs Ommeland: www.natuurpunt-
brugsommeland.be. 

Carpooling vergoeding = 
0,06 euro/kilometer

Door de maatregelen vragen we geïnteresseerden 
om in te schrijven via de activiteitenkalender:

www.natuurpunt.be/activiteiten/zoeken
of contact op  te nemen met de 

contactpersoon die bij de 
activiteit vermeld staat.

! We volgen de actuele 
coronamaatregelen !
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Zaterdag 11 juli: hooidag in de 
Leiemeersen

Zie zaterdag 4 juli.

Zaterdag 11 juli: zilte planten-
wandeling in Ter Doest

Afspraak om 14.30 uur aan de kerk van Lis-
sewege, Willem van Saeftingestraat, Lisse-
wege, tot 17 uur.
Meebrengen: laarzen of stevige schoenen, 
plantengids, verrekijker.
Info: NP Brugge en NBO: Geert De Clercq: 
0478/36.51.94.

In het historische landschap van de polders 
rond Lissewege ligt een natuurgebied dat een 
aantal zeer bijzondere natuurwaarden omvat, 
gebonden aan zoute ondergrond. Dankzij een 
aantal ingrepen ontstonden specifieke om-
standigheden die planten eigen aan de kust 
en kustpolders de kans gaf zich te ontwikke-
len. We bezoeken uiteraard de monumentale 
schuur van Ter Doest, een uniek bouwwerk 
dat 800 jaar geleden gebouwd werd.

Zondag 12 juli: safari in Brugge 

Zie pg. 32.

Zondag 12 juli: vlinders in de 
omgeving van Vloethemveld

Afspraak om 14 uur aan de nieuwe parking 
van Vloethemveld, Diksmuidse Heirweg, 
Zedelgem.
Info: NP Jabbeke: Geert Backers: 
0476/54.40.89 of 
geert.backers@telenet.be.

Vlindergids Geert Backers dwarrelt met 
ons mee.

Woensdag 15 juli: ontdek De 
Fonteintjes

Afspraak om 10 uur aan de ingang van het 
natuurgebied, t.h.v. tramhalte Duinse Pol-
ders, Blankenberge, tot 12 uur.
Meebrengen: loepje.
Info: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

15, 16 en 17 juli: kustsafari

Zie pg. 32.

Zaterdag 18 juli: wandeling in 
Gevaerts-Noord

Afspraak van 14 tot 16 uur aan de ingang 
van Gevaerts-Noord, thv Gevaerts-Noord 
11, Beernem.
Meebrengen: stevige stapschoenen, verre-
kijker.
info:  NP Oostkamp: Hugo Boden: 
0478/56.46.86 of boden.h@skynet.be.

Zaterdag 18 juli: vlinderwande-
ling in de Miseriebocht

Afspraak om 14 uur aan de hoek van de Vaart-
Zuid/Smissestraat, Sint-Joris, tot 16.30 uur. 
Info: NP Beernem: Filip Jonckheere: 
f.jonckheere@skynet.be.

We bekijken een vlindervriendelijk natuur-
beheer als inspiratie voor wat je in je eigen 
tuin kan doen.

Zondag 19 juli: vlinderwandeling 
in de tuin van Chris Ghyselen

Afspraak om 10 uur, tot 12 uur aan de Tin-
houtstraat 36, Oostveld-Oedelem. 
Info: NP Beernem: Filip Jonckheere: 
f.jonckheere@skynet.be.

We bezoeken een tuin met vlinderlokkende 
planten en  een vlindervriendelijke inrichting 
en beheer, als inspiratie voor de eigen tuin.

Zondag 19 juli: vlinderexcursie in 
Ryckevelde

Afspraak om 14 uur, nieuwe parking langs 
de Holleweg, tot ongeveer 17 uur.
Meebrengen: eventueel vlindernet, insec-
tenpotjes, stevige wandelschoenen.
Info: NP Brugge: Wim Jans 0498/29.61.26.

Ryckevelde bezit verschillende biotopen, 
er is dus kans op 12 verschillende vlinder-
soorten. Ook geschikt voor kinderen.

Dinsdag 21 juli: natuurhistori-
sche wandeling in Zeebrugge

Afspraak om 9 uur aan het Saint-Georges 
Daymonument, op het kruispunt van de zee-
dijk en de Baron De Maerelaan, tot 12 uur.
Meebrengen: stevig schoeisel, evt. verrekijker.
Info: NP Brugge: Franky Bauwens: 
0486/87.13.02.

Op deze wandeling komt het ontstaan van 
Zeebrugge aan bod, alsook de kustveilig-
heid, het belang van embryonale duinen, 

de bedreiging zoals door het machinaal rei-
nigen van het strand en boeiende info over 
het leven op het strand.

Woensdag 22 juli: ontdek De 
Fonteintjes

Afspraak om 10 uur aan de ingang van het 
natuurgebied, t.h.v. tramhalte Duinse Pol-
ders, Blankenberge, tot 12 uur.
Meebrengen: loepje.
Info: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Woensdag 22 juli: zomeravond-
fietstocht Weiden ’t Pompje

Afspraak om 17.30 uur aan de  Kalsijde-
weg, Stalhille.
Meebrengen: fiets.
Info: vogelwerkgroep Mergus: 
marc.nollet4@telenet.be.

Donderdag 23 juli: strandvond-
sten tussen eb en vloed

Afspraak om 10 uur aan de hoek van de 
Gadeynehelling met de Zeedijk, Blanken-
berge, tot 12 uur. 
Meebrengen: loepje.
Info: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.  

Zondag 26 juli: Safari in Brugge 

Zie pg. 32.

Zondag 26 juli: op zoek naar dag-
vlinders

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

Woensdag 29 juli: sfeervolle 
avondwandeling in de Uitkerkse 
Polder

Afspraak om 19 uur aan het bezoekerscen-
trum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, 
Blankenberge, tot 21 uur.
Meebrengen: verrekijker, loepje.
Info: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Donderdag 30 juli: ontdek De 
Fonteintjes

Zie 22 juli.

! We volgen de actuele coronamaatregelen !
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Zaterdag 1 augustus: beheer-
werken in de Stadswallen van 
Damme

Zie 4 juli.

Zondag 2 augustus: Galloway-wan-
deling in Heideveld-Bornebeek

Afspraak om 14.30 uur op de parking het 
Aanwijs, kruising Reigerlostraat-Heirweg, 
Beernem, tot 16.30.
Info: NP Beernem: Luc Vanpaemel: 
luc.vanpaemel@skynet.be.

We zoeken de kudde op en geven alle uit-
leg over het waarom van koeien in het bos.

Woensdag 5 augustus: ontdek 
de Uitkerkse Polder

Afspraak om 10 uur aan het bezoekerscen-
trum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, 
Blankenberge, tot 12 uur. 
Meebrengen: loepje, verrekijker.
Info: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.  

Woensdag 5 augustus: zomer-
avondautotocht naar Sophiapol-
der en omgeving

Afspraak om 18.45 uur aan randparking L. 
Coiseaukaai Brugge of om 19 uur aan de 
parking aan de grensovergang St.-Anna ter 
Muiden (NL).
Info: vogelwerkgroep Mergus: 
anseeuw.stefaan@hotmail.com.

Donderdag 6 augustus: strand-
vondsten tussen eb en vloed

Afspraak om 10 uur aan de hoek van de 
Gadeynehelling met de Zeedijk, Blanken-
berge, tot 12 uur. 
Meebrengen: loepje.
Info: Natuurpunt Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.  

Zaterdag 8 augustus: zilte plan-
tenwandeling in Ter Doest

Zie 11 juli. 
Info: Wim Jans: 0498/29.61.26 of
wjans566@gmail.com.

Zondag 9 augustus: safari in 
Brugge 

Zie pg. 32.
  

Zaterdag 9 augustus: bijen- en 
hommelwandeling in de Waran-
deputten 

Afspraak om 14 uur aan parking Warande-
putten,  Westdijk, Moerbrugge, tot 16.30 
uur.  
Meebrengen:  stevige stapschoenen, ver-
rekijker, evt. fototoestel.
Info: NP Oostkamp: Hugo Boden: 
0478/56.46.86 of boden.h@skynet.be.
Inschrijven verplicht.

Uitgestelde activiteit in kader van de ‘Week 
van de Bij’ omtrent kennismaking met de 
soorten bijen en hommels, hun levenswij-
ze en link met bepaalde planten, begeleid 
door Tim De Blanck van Aculea, de bijen-
werkgroep van Natuurpunt.

12, 13 en 14 augustus: kustsafari

Zie pg. 32.

Donderdag 13 augustus: zomer-
wandeling in de Stadswallen van 
Damme

Zie 9 juli.

augustus
! We volgen de actuele coronamaatregelen !
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Donderdag 13 augustus: sfeer-
volle avondwandeling in de Uit-
kerkse Polder

Afspraak om 19 uur aan het bezoekerscen-
trum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, 
Blankenberge, tot 21 uur.
Meebrengen: verrekijker, loepje.
Info: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Zaterdag 15 augustus: fietstocht 
doorheen het Beverhoutsveld

Afspraak om 14 uur  aan de parking Waran-
deputten, Westdijk, Moerbrugge tot 16 uur.
Meebrengen:  fiets en evt. verrekijker.
Info: NP Oostkamp: Romain Deloof:  
050/82.57.70.

Zaterdag 22 augustus: 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.

In elk jaargetijde kom je in de Assebroekse 
Meersen voor een verrassing te staan.

Zondag 23 augustus: safari in 
Brugge 

Zie pg. 32.

Vrijdag  28 augustus: vleermui-
zen en andere nachtdieren in 
Zorgvliet

Afspraak van 21 aan parking Zorgvliet, Kor-
tijksesteenweg (thv huisnr. 512), Rudder-
voorde, tot 23 uur.
Meebrengen: stevige stapschoenen, ge-
paste kledij, zaklamp.
Info: NP Oostkamp: Bob Vandendriessche: 
0477/75.74.91. 

Een avondwandeling in het gemeentelijk 
domein Zorgvliet met aandacht voor na-
tuur, vleermuizen en andere nachtdieren. 
Gezinnen met kinderen zijn welkom.

Zaterdag 29 augustus opendeur 
in Gulke Putten

Zie pg 41. 

Donderdag 3 september: wan-
deling rond Vloethemveld

Afspraak om 19 uur aan de parking langs 
Diksmuidse Heirweg 6, Zedelgem, tot 22 uur.
Info: NP Zedelgem: Erwin Derous: 
erwin@natuurpuntzedelgem.be 
of 0478/64.22.46.

We volgen de gele wandelroute van 8 km 
rond Vloethemveld, met een ommetje 
naar de  waterhut. We leren meer over 
diersporen en het avondleven van dieren.

Zaterdag 5 september: uilen-
braakballen pluizen

Afspraak om 20 uur aan het bezoekerscen-
trum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, 
Blankenberge, tot 23 uur.
Meebrengen: laarzen bij regenweer.
Honden niet toegelaten.
Info: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Zaterdag 5 september: beheer-
werken in de Stadswallen van 
Damme

Zie 4 juli.

Zaterdag 5 september: genieten 
tussen duin en polder

Afspraak om 19  uur aan het Oosthoek-
plein, Knokke-Zoute.
Info: NP Knokke-Heist: Stefaan Brinckman: 
0473/59.96.04.

Zaterdag 5 september: Vleermui-
zenhappening in Gulke Putten

Zie hierboven.

Zondag 6 september: safari in 
Brugge 

Zie pg. 32.

Zondag 6 september: beheer-
werkdag in De Fonteintjes

Afspraak om 10 uur aan de ingang van het 
natuurgebied, zie Natuurpuntvlag langs 
Kustlaan in Blankenberge (gratis parkeren). 
We gaan aan de slag in het Bosfonteintje, 
tot 16u. Alle hulp welkom, ook voor één of 
een paar uur!

september
! We volgen de actuele coronamaatregelen !
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Meebrengen: werkkledij, laarzen, picknick.
Gratis drankje en versnapering na de werk-
dag.
Info: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Zondag 6 september: cultuurmarkt

Tussen 10 uur en 12 uur.
Info: Cultuurraad Knokke-Heist.

Zondag 6 september: eerste te-
kenen van herfst in de Sashul

Afspraak om 14 uur aan het kleine vuurto-
rentje, einde Zeedijk (thv nr 64), Heist.
Info: NP Knokke-Heist: Norbert Pauwaert: 
0473/59.96.04.

Woensdag 9 september: leden-
vergadering 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 Vloethemveld van 20 september. 
Info: N.FBO: www.nfbo.be.

Zaterdag 12 september: werkdag 
in de kleiputten van Wenduine

Afspraak om 10 uur aan de picknickplaats 
in de Uitkerksestraat, t.h.v. de kijkwand aan 
de kleiputten van Wenduine, tot 17 uur. Alle 
hulp welkom, ook voor één of een paar uur!
Meebrengen: werkkledij, laarzen, picknick.
Gratis drankje en versnapering na de werkdag.
Info: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.  

Zaterdag 12 september: werk-
voormiddag in de Vaanders

Afspraak om 9 uur aan de Veldschuur aan 
nieuwe fietstunnel (kruising Vijverstraat/
Maria-Aaltersteenweg/Vaanders-weg), 
Beernem/Aalter, tot 12 uur.
Meebrengen: handschoenen.
Info: NP Beernem: Rony Van Houdenhove: 
0475/55.81.19 of 
natuurpuntbeernem@gmail.com.

Gevarieerde beheerwerken: we verkennen al 
werkend en wandelend het gebied. 

Zondag 13 september: de na-
tuurontwikkeling rond Stalhille 

Afspraak om 13.30 uur aan de Scheepsda-
lebrug, kant Steenkaai, tot ongeveer 18 uur.
Meebrengen: goede fiets, verrekijker.

Info: NP Brugge: Wim Jans: 0498/29.61.26.

We fietsen langs de Oostendse vaart tot 
aan het pompje, een schitterend natuur-
gebied en keren over de schorreweiden en 
Stalhille naar Brugge terug. Kans op veel 
verschillende soorten vogels.

Zondag 13 september: vogels op 
trek in de kleiputten van Wenduine

Afspraak om 14 uur op de parking van de 
begraafplaats, Uitkerksestraat 1, Wendui-
ne, tot 17 uur.
Meebrengen: verrekijker of telescoop.
Honden niet toegelaten.
Info: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be. 

Zondag 13 september: de dui-
nen in herfsttooi

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

Zaterdag 19 september: deelna-
me aan World  Cleanup  Day

Afspraak om 9 uur (vrije deelname tot 17 
u) aan parking Warandeputten, Westdijk, 
Moerbrugge
Info: NP Oostkamp: Hugo Boden: 
0478/56.46.86 of boden.h@skynet.be.

We gaan op jacht naar zwerfvuil in onze na-
tuurgebieden en langs het verbindend jaag-
pad langs beide zijden van het kanaal  Gent 
– Brugge. Als je niet kan deelnemen aan de 
hooidag in de Leiemeersen op dezelfde dag 
ben je hier ook meer dan welkom.

Zaterdag 19 september: hooidag 
in de Leiemeersen gevolgd door 
barbecue

Zie zaterdag 4 juli.

Vanaf 17 uur tot 20 uur is er een gratis bar-
becue voor al  onze vrijwilligers in basis-
school ‘De Vaart ‘ Patersonstraat of in open-
lucht. Inschrijven bij ibens.s@skynet.be met 
vermelding van aantal volwassenen, kinde-
ren en eventuele voorkeur voor vegetarisch.

Zaterdag 19 september: bijzon-
dere fauna in de marina 

Afspraak om 10 uur aan Omooikaai 1, Zee-
brugge.

Meebrengen: kledij die tegen een stootje 
kan, potjes en loep. Ook geschikt voor kin-
deren!
Info: NP Knokke-Heist en de Strandwerk-
groep Natuurpunt: Stefaan Brinckman: 
0473/59.96.04.

Zondag 20 september: foto-ex-
cursie naar Vloethemveld

Afspraak om 8 uur  op de grote parking aan 
de Diksmuidse Heerweg, Brugge.
Info: N.FBO. Inschrijven via “Contact” op 
www.nfbo.be.

Zondag 20 september: bos- en 
bessenwandeling

Afspraak om 14 uur aan tramhalte ‘Konij-
nenpad’, Nieuwe Rijksweg N34, De Haan.
Meebrengen: goede stapschoenen.
Info: NP De Haan: Hilde Goossens: 
0494/54.62.14 of
natuur.dehaan@gmail.com.

Zondag 20 september: land-
schapskenmerken en natuurpa-
rels overbruggen 7 eeuwen ge-
schiedenis

Afspraak om 14 uur aan het Oosthoek-
plein, Knokke-Zoute.
Info: NP Knokke-Heist: Luc Lierman: 
050/61.19.56.

Zaterdag 26 september: fietsen 
op de nieuwe Zwindijk

Afspraak om 14 uur aan het Oosthoek-
plein, Knokke-Zoute. 
Info : Johny Vanacker en Johan Beyne: 
0473/59.96.04.

Zaterdag 26 september: werk-
dag in de Rode dopheide, kant 
Snellegem

Afspraak om 9 uur aan de ingang van 
de waterwinning(groene poort), Boek-
houtestraat te Snellegem. Je bereikt de 
Boekhoutestraat door de Doornstraat te 
nemen, over de E40 richting Snellegem, 
voor de boerderij rechts inslaan(Boekhou-
testraat) en 50 meter verder vind je de in-
gang, tot 16 uur, er is middagpauze van 12 
tot 13 uur. 
Meebrengen: picknick, werk- (+ regen-) 
kledij en handschoenen.
Info NP Brugge: Stefaan Verplancke: 
050/38.21.50 of 
verplancke-de.neve@skynet.be of Karim 

! We volgen de actuele coronamaatregelen !
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Neirynck: 050/67.59.29 of 
karim.neirynck@gmail.com.

Zondag 27 september: 
open-kijkhut-voormiddag in 
Damme

Afspraak tussen 10 uur en 11.30 uur aan 
de ingang van het natuurgebied, Dam-
mesteenweg 3, Damme. Volg de pijlen en 
wandel door naar de kijkhut, waar de gid-
sen je vertellen 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-pro-
ject, zijn meer plas-dras toestanden gecre-
eerd waardoor de vogelrijkdom indruk-
wekkend is toegenomen.

Zondag 27 september: op ver-
kenning in de Sint-Donaaspolder

Afspraak om 14 uur aan de parking aan 
de oude grenspost, Sint-Anne Ter Muyden 
(tgo het benzinestation).
Info: NP Knokke-Heist: Luc van Rillaer: 
050/62.35.69.

Zaterdag 3 oktober: beheerwer-
ken in de Stadswallen van Damme

Zie 4 juli.

Weekend 3 en 4 oktober: 
werk-weekend in Park 58

Afspraak om 10 uur  aan het Kwelmpad, 
Knokke-Heist.
Meebrengen: werkhandschoenen noodza-
kelijk, lunchpakket voor wie de ganse dag 
komt is nuttig (voor een natje zorgen wij).
Info: NP Knokke-Heist: Chantal Jacobs: 
050/61.42.10.

oktober

Cursussen
Libellen: 22 augustus

Datum: 22 augustus van 9.30 tot 16.30 uur. 
Plaats: natuurcentrum Beisbroek, Zeeweg 96, Sint-Michiels.
Lesgever: Wim Jans, NP CVN, Natuurcentrum Beisbroek, NBO, 
Stad Brugge en NP Brugge.
Info en inschrijven: natuur@brugge.be of 050/32.90.17.
Deelname: 15 euro voor leden Natuurpunt, 20 euro voor niet-le-
den. 
Betalen: vooraf op rekening BE10 7775 9578 6204 van Natuurpunt 
Brugge. Bij de mededeling geef je jouw naam en die van de cursus.

In de voormiddag wordt er theorie  gegeven en in de namiddag 
gaan we op zoek naar libellen.
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VOLG EEN OPLEIDING  
NATUURMANAGEMENT  
IN  BLENDED LEREN.

Surf naar Inverde.be/Natuurmanagement-Blended  
en word #TRAINED BY INVERDE

• Leer online, waar en wanneer je wil
• In groep, met persoonlijke begeleiding 
• Aangevuld met live webinars
• En drie boeiende excursies in Vlaamse topnatuur.

Natuurgids Oostende: vanaf 3 oktober

Datum: op zaterdagvoormiddag van 9 tot 12 uur vanaf 3 okto-
ber 2020 tem 30 oktober 2021.
Plaats: Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren Oostende
Nieuwpoortsesteenweg 642, Oostende.
Info:
https://www.natuurpunt.be/agenda/cursus-natuurgids-oostende-41962

Lieveheersbeestje - Danny Claysier


