
KALENDER

tu B e h e e r d a g e n 

Zaterdag 3 juli: beheerwerkdag 
in Damme

Afspraak aan het bezoekerscentrum De 
Pulse, Dammesteenweg 2, Damme. Er 
wordt gewerkt van 9 tot 16.30 uur. 
Meebrengen: werkhandschoenen, stevig 
schoeisel of laarzen, lunchpakket.
Info en inschrijven: NP Damme: raadpleeg 
steeds de website www.natuurpuntdamme.
be. Verplichte inschrijving op: 
stadswallenvandamme@natuurpunt.be.

Natuurpunt Damme beheert bijna 300 ha 
natuurgebied. Het overgrote deel daarvan 
zijn weiden die weinig onderhoud vragen. De 
reservaatpercelen die op de Stadswallen van 
Damme liggen eisen wat meer aandacht op. 
Rasters herstellen en wandelpaden maaien, 
zijn maar enkele van de vele zaken die op ge-
regelde tijdstippen moeten gebeuren.

Zaterdag 10 juli: hooidag in de 
Leiemeersen 

Afspraak van 9 tot 18 uur ter plaatse; in-
gang van het gebied zo’n 500m stroom-
opwaarts van Moerbruggebrug langs 
het kanaal Gent-Brugge in Oostkamp 
(volg het jaagpad richting Beernem). 
Meebrengen: laarzen bij vochtig weer, pick-
nick. Natuurpunt Oostkamp verwent je met 
taart en drank en zorgt voor werkmateriaal.
Info en inschrijven: NP Oostkamp: 
https://valleivandezuidleie.be. 
 
Lekker gezellig maaisel bijeen harken in een 
uniek laagveenmoeras? Bijzondere planten 
en dieren van zeer nabij ontdekken? Ande-
re vrijwilligers met een passie voor natuur 
ontmoeten? Bijleren over natuurbeheer in 
de praktijk? Of gewoon de zintuigen ver-
wennen?

Zaterdag 17 juli: hooidag in de 
Leiemeersen 

Zie zaterdag 10 juli.

Zaterdag 7 augustus: beheer-
werkdag in Damme

Zie zaterdag 3 juli.

Zondag 8 augustus: beheer-
werkdag in Gulke Putten

Aspraak vanaf  9 uur tot de middag in Win-
gene, Predikherenstraat 35A (rij het paad-
je).
Info en inschrijven: NP Gulke Putten: Chris-
tine Verscheure: 0477/99.39.11 of 
christine.verscheure@gmail.com.

Wie ziet het zitten om ons deze zomer te 
helpen met het weghalen van hooi of het 
vrijmaken van de wandelpaden? 
Iedereen welkom, in het bijzonder gezin-
nen met kinderen. Tijdens het werken is 
een pauze is voorzien met een (goden)
drankje. Breng gerust je vrienden mee om 
te proeven van werk in de natuur.

Zondag 15 augustus: beheer-
werkdag in Gulke Putten

Zie 8 augustus.

Zondag 26 september: werk-
weekend in Park 58 

Afspraak om  10 uur aan het Kwelmpad, 
Heist.
Meebrengen: werkhandschoenen, lunch-
pakket voor wie de hele dag komt (voor 
een natje zorgt Natuurpunt).
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: con-
servator Chantal Jacobs: 050/61.42.10.

Zaterdag 4 september:  beheer-
werkdag in Damme

Zie zaterdag 3 juli.

Zondag 5 september: beheer-
werkdag in De Fonteintjes

Afspraak om 10 uur aan de ingang van het 
natuurgebied, zie Natuurpuntvlag langs 
Kustlaan Blankenberge (gratis parkeren). 
We gaan aan de slag in het Bosfonteintje, 
tot 16 uur. Alle hulp welkom, ook voor één 
of een paar uur!
Meebrengen: werkkledij, laarzen, picknick.
Gratis drankje en versnapering na de werk-
dag.
Info: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.  

Zaterdag 11 september: beheer-
werkdag in de kleiputten van 
Wenduine

Afspraak om 10 uur aan de picknickplaats 
in de Uitkerksestraat in Wenduine, 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 18 september: hooidag 
in de Leiemeersen, met barbe-
cue

Zie zaterdag 10 juli.

Vanaf 17.30 tot 20 uur is er een gratis 
barbecue voor al onze vrijwilligers in ba-
sisschool ‘De Vaart ‘ Patersonstraat of in 
openlucht.
Inschrijven verplicht bij ibens.s@skynet.be 
met vermelding van aantal volwassenen, 
kinderen en eventuele voorkeur voor ve-
getarisch.


