KALENDER
Excursies voor het grote publiek

Thema-excursie
		
Wetenschappelijke excursie
		
Langere wandeltocht
		
		
Werkdag

Film- of dia-avond, lezing
		
Daguitstap

Fietstocht

Foto-excursie
Inschrijven verplicht
		
Paddenstoelenwandeling

Schemer- of avondwandeling

Activiteit

van

Vogelwerkgroep

Mergus
Algemene Vergadering

ONVERWACHTE WIJZIGINGEN
in het programma worden op
onze website gemeld. Ga daarom
geregeld een kijkje nemen op de
activiteitenpagina van Natuurpunt
Brugs Ommeland & Middenkust:
www.natuurpuntbrugsommeland.be.
Deelname:
Enkele van onze activiteiten zijn
gratis voor Natuurpuntleden, maar
betalend voor niet-leden. Vraag dit
even aan de gids om zeker te zijn.
Coronamaatregelen
We volgen de actuele coronamaatregelen.
Inschrijven:
Inschrijven is verplicht. We vragen
geïnteresseerden om in te schrijven
via de activiteitenkalender:
www.natuurpunt.be/activiteiten/zoeken
of contact op te nemen met de
contactpersoon vermeld bij de
activiteit.

tu

Activiteiten

oktober
Zaterdag 2 oktober: wandeling
op zoek naar sporen van het
Zwin in Damme
Afspraak van 14 tot 16.30 uur aan
bezoekerscentrum De Pulse, Dammesteenweg 2, Damme. 		
Deelname: gratis voor Natuurpuntleden,
niet-leden betalen 3 euro (of 6 euro per gezin).
Info en inschrijven: NP Damme:
stadswallenvandamme@natuurpunt.be.

Zaterdag 9 oktober: Nacht van
de Duisternis in Damme
Afspraak om 20 uur aan de kerk van Oostkerke, tot 22.15 uur.
Meebrengen: mondmasker, eventueel zaklamp, verrekijker en een app om sterrenbeelden te herkennen.
Info en inschrijven: NP Damme:
stadswallenvandamme@natuurpunt.be
en milieudienst@damme.be.

We gaan op zoek naar sporen in de stad
van de vroegere Zwinhaven. We staan
stil bij het leven en werken in die tijd en
bij de stille getuigen van toen. De unieke
geschiedenis van Damme heeft ook een
impact gehad op het landschap en op hoe
de natuur die er zich ontwikkelde. De natte zilte polders zijn er van cruciaal belang
voor mens en dier.

Naar jaarlijkse gewoonte doet stad Damme beroep op de gidsen en medewerkers
van Natuurpunt Damme om de Nacht van
de Duisternis te organiseren. Dit keer loopt
de wandeling deels langs de Krinkeldijk en
de Damse Vaart en door de verdwenen
havenstad Monnikerede. Andere thema’s
zullen zijn: dag/nacht, sterrenhemel, lichtpollutie en nachtelijke geluiden. Er is een
kleine versnapering voorzien onderweg.
Meer info: www.natuurpuntdamme.be of
toerisme@damme.be.

Zondag 3 oktober: paddenstoelenwandeling in Ryckevelde

Weekend 9 en 10 oktober: Feest
in ’t Bos

Afspraak om 14 uur op de parking links van
de dreef naar het kasteel van Ryckevelde, op de grens van Sijsele en Brugge, tot
16.30 uur.
Deelname: gratis voor Natuurpuntleden,
niet-leden betalen 3 euro (of 6 euro per gezin).
Info en inschrijven: NP Damme:
stadswallenvandamme@natuurpunt.be.
Het hangt van de tijd van het jaar en de weersomstandigheden af of er veel paddenstoelen
te vinden zullen zijn. In ieder geval is het de
moeite waard om ze nader te bekijken. Ze etaleren een ongelooflijke rijkdom aan soorten,
kleuren, geuren en vormen. Hun rol is cruciaal
voor een gezond ecosysteem.
Zondag 3 oktober: vroeg najaar
in de Sint-Donaaspolder
Afspraak om 14 uur oude grenspost SintAnna-ter Muiden.
Deelname: gratis voor Natuurpuntleden,
niet-leden betalen 2.5 euro (of 5 euro
per gezin).
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Stefaan
Brinckman en Dirk Vantorre: 0473/59. 96.04.

Zie pg. 21.
Zondag 10 oktober: paddenstoelenwandeling in Beisbroek
Afspraak om 14 uur aan het natuurcentrum van Beisbroek, Zeeweg 96, Sint-Michiels, tot 16 uur. Belangrijk: gebruik de
randparkings en kom te voet naar het natuurcentrum of kom met de fiets.
Meebrengen: stevig schoeisel, vergrootglas.
Info: NP Brugge en natuurcentrum Beisbroek en NPBOM: Wim Jans 0498/29.61.26.
Oktober is de paddenstoelenmaand en
Beisbroek met zijn verschillende biotopen
heeft veel te bieden.
Zondag 10 oktober: de Sashul
als tankstation voor trekvogels
Afspraak om 14 uur Kleine Vuurtorentje
einde Zeedijk-Heist (huisnr 64).
Deelname: gratis voor Natuurpuntleden,
niet-leden betalen 2.5 euro (of 5 euro per
gezin).
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Norbert Pauwaert: 0473/59.96.04.
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Zondag 10 oktober: culinaire
herfstwandeling door het Nieuwenhovebos in Oostkamp
Afspraak om 10 uur op de parking aan het
einde van de Nieuwenhovelaan, tot 12 uur.
Info en inschrijven: NP Oostkamp:
Hugo Boden: boden.h@skynet.be
of
0478/56.46.86. Inschrijven door overmaken
van 5 euro per persoon op rekening
BE65 1460 5732 3196 van NP Oostkamp.
Heerlijk proeven van wat het bos ons te
bieden heeft in de herfst.
Zondag 17 oktober: historische
wandeling in de Uitkerkse Polder
Afspraak om 14 uur aan het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg
20, Blankenberge, tot 17 uur. Honden niet
toegelaten.
Meebrengen: laarzen, verrekijker.
Info en inschrijven: NP Blankenberge:
uitkerksepolder@natuurpunt.be.
Zondag 17 oktober: foto-excursie naar Groenhove, Torhout
Afspraak om 8 uur aan de ingang van het
Diocesaan Dienstenhuis Groenhove, Bosdreef 5, Torhout.
Info en inschrijven: via “contact” op
www.nfbo.be.
We bezoeken ’s morgens vroeg het wandelbos van het Diocesaan Dienstenhuis
Groenhove waar we op zoek gaan naar
paddenstoelen. Aan de overzijde van de
Bosdreef wandelen we dan later langs de
nieuw aangelegde waterplassen.
Zondag 17 oktober: 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 en inschrijven: NP Brugge en Mergus:
Frank De Scheemaeker: 0473/91.84.36.
We beginnen weer aan een volgend seizoen, het zoveelste in een lange reeks.
Ook niet-tellers zijn van harte welkom
voor deze boeiende waarnemingen.
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Zondag 24 oktober: open kijkhutnamiddag in Damme
Afspraak tussen 14 en 16.30 uur aan bezoekerscentrum De Pulse, Dammesteenweg 2, Damme. Je kunt je fiets stallen aan
het bezoekerscentrum of de auto parkeren aan de Damse Vaart. Wandel naar de
kijkhut in het anders niet toegankelijk reservaat. Gidsen geven de nodige toelichtingen.
Deelname: gratis voor natuurpuntleden,
niet-leden betalen 3 euro (of 6 euro per gezin).
Info en inschrijven: NP Damme:
stadswallenvandamme@natuurpunt.be.
Sinds de ingrijpende herinrichtingswerken
van VLM in het kader van een Life-project,
zijn meer plas-drastoestanden gecreëerd,
waardoor de vogelrijkdom indrukwekkend
is toegenomen.
Zondag 17 oktober: paddenstoelen zoeken in het Blinckaertduinbos
Afspraak om 14 uur aan het Oosthoekplein, Knokke-Zoute.
Deelname: gratis voor Natuurpuntleden,
niet-leden betalen 2.5 euro (of 5 euro per
gezin).
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Dirk
Vantorre: 050/51.95.04.
Zondag 17 oktober: door de
knieën voor de schoonheid van
paddenstoelen
Afspraak om 10 uur op de parking van
Vloethemveld, Diksmuidse Heirweg, Zedelgem, tot ongeveer 12 uur.
Meebrengen: stevige wandelschoenen .
Info en inschrijven: NP Jabbeke: Paul Jacobs: 0468/16.83.29 of
jacobs.p@hotmail.com.
In de herfst steken ze weer de kop op, in
alle kleuren, geuren en formaten. Laat je
onderdompelen in het rijk der zwammen
in het Vloethemveld. We sluiten af met
een culinair champignonsoepje.
Vrijdag 22 oktober: spaghetti-avond tvv NP Damme
Zie pg. 36.

Zondag 24 oktober: paddenstoelenwandeling in de Gulke
Putten
Afspraak om 9.30 uur in Centrale B, Predikherenstraat 35A, Wingene, tot 12.30
uur. Gratis voor leden van Natuurpunt.
Info en inschrijven: NP Gulke Putten:
christine.verscheure@gmail.com
of
477/99.39.11. Inschrijven via
www.natuurpunt.be/activiteiten/zoeken.
Het natuurgebied Gulke Putten is zeer rijk
aan soorten paddenstoelen en voor bepaalde groepen zelfs een absolute top in
Vlaanderen. Tijdens deze wandeling met
Mieke Verbeken en andere specialisten als
gids raak je in de ban van een geheimzinnige wereld en ben je getuige van de grote
biodiversiteit van het gebied. Gezinnen
met kinderen zijn zeer welkom.
Zondag 24 oktober: boekenverkoop in de Gulke Putten
Afspraak om 12.30 uur, in Centrale B, Predikherenstraat 35A, Wingene, tot 15 uur.
Na de paddenstoelenwandeling (zie hierboven) is er tijd voor een aperitiefje en wie
wil picknicken kan dat ook. Dan ben je zeker op tijd voor onze boekenverkoop, die
start om 12.30 uur, met een nieuw aanbod
van zowel tijdschriften en vulgariserend en
speciale natuurboeken, ten voordele van
ons project (tot 15 uur). Alles moet weg.
Zondag 24 oktober: herfst in De
Kijkuit
Afspraak om 10 uur aan het Zeepreventorium, Koninklijke baan 5, De Haan. Honden niet toegelaten.
Info en inschrijven: NP De Haan:
www.natuurpunt.be/activiteiten/zoeken.
Zondag 31 oktober: herfstwandeling in Hoogveld
Afspraak om 14 uur tot 17 uur aan de carpoolparking nabij afrit E403, Veldegem.
Info: en inschrijven: NP Zedelgem: Paul
Verplancke: 0476/63.62.74. Inschrijven via
www.natuurpuntzedelgem.be.
Zondag 31 oktober: wandeling
in de Zwinduinen en Polders
Afspraak om 14 uur aan het Oosthoekplein, Knokke-Zoute.
Deelname: gratis voor Natuurpuntleden,

Dit jaar vieren we ons tweejaarlijks Feest in ‘t Bos in Doeveren samen met de 20ste verjaardag van Natuurpunt. Dat gebeurt op
spectaculaire wijze met een speciaal ingerichte container waar heel wat te beleven is: je maakt er kennis met onze natuurgebieden en hun bewoners, je leert de natuur beter kennen, je bekijkt de omgeving door een professionele telescoop, je prikkelt
je zintuigen op het blote voetenpad ...
tu

doorlopend zoektocht voor kinderen tu themawandelingen tu
tu vertelmomenten tu volksspelen tu demo pottenbakken tu
tu infostand dierensporen tu infostand Vogelwerkgroep tu
tu doorlopend hapjes en drankjes te koop tu
PROGRAMMA

Zaterdag 9 oktober 2021

Zondag 10 oktober 2021

10 uur 		
11 uur 		
12 uur 		
14 uur 		
		
		
14.30 uur
15 uur		
15.30 uur
16 uur		
17 uur		
19 uur		

7 uur		
9 uur 		
		
10 uur		
11 uur		
		
12 uur		
14 uur		
		
14.30 uur
15 uur		
		
15.30 uur

laatste bloemen en eerste vruchten in Doeveren
kennismaking met ObsIdentify
aperitief met een streepje muziek
doorlopend kindergrime
infowandeling Doeveren
nestkastjes maken met Patrick en co tot 17 u.
bomenwandeling
kennismaking met bosbaden
paddenstoelenwandeling voor jong en oud
kennismaking met ObsIdentify
klein optreden in de tent
avondwandeling over nachtleven in Doeveren

vroege ochtendwandeling op zoek naar de ree
ontbijt in het bos (10 euro, 6 euro voor kinderen
van 4-12 jaar): inschrijven via de website
paddenstoelen voor jong en oud
kennismaking met ObsIdentify
kennismaking met bushcraft (kinderen) tot 16 u.
aperitief in de feestweide
vertelmoment met Kris Kowlier
nestkastjes maken met Patrick en co tot 17 u.
sporentocht voor jong en oud
infowandeling Doeveren
vertelmoment met Kris Kowlier
kennismaking met ObsIdentify

Meer info en inschrijving voor het ontbijt: www.natuurpuntzedelgem.be
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niet-leden betalen 2.5 euro (of 5 euro per
gezin).
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Stefaan Brinckman: 0473/59.96.04.
Zondag 31 oktober: 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 en inschrijven: NP Blankenberge:
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

We rekenen op mooi licht om de prachtige
dreven te fotograferen in Tillegembos. Samen met het kasteel zelf en de ruime omgeving ervan zullen we veel impulsen krijgen
om zeker daar schitterende foto’s te maken.
Kom gerust meewandelen, tot slot hebben
de meeste onder ons nu allen een fototoestel in de zak in de vorm van een GSM!
Zondag 14 november: op zoek
naar overwinterende roofvogels

november

Afspraak om 14 uur aan het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg
20, Blankenberge, tot 17 uur.
Meebrengen: stevige stapschoenen, verrekijker.
Info en inschrijven: NP Blankenberge:
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Donderdag 11 november: late
herfst of vroege winter in de
Zwinduinen en Polder

Zondag 14 november: watervogeltelling in de achterhaven van
Zeebrugge

Afspraak om 14 uur aan het Oosthoekplein, Knokke-Zoute.
Deelname: gratis voor Natuurpuntleden,
niet-leden betalen 2.5 euro (of 5 euro per
gezin).
Meebrengen: laarzen, warme kledij.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Stefaan Brinckman: 0473/59.96.04.

Afspraak om 8.45 uur randparking, Havenstraat, L. Coiseaukaai (net voorbij
Overstock), Brugge, tot 12.15 uur.
Meebrengen: verrekijker, telescoop, vogelgids.
Info en inschrijven: NP Brugge en Mergus:
Frank De Scheemaeker: 0473/91.84.36.

Zondag 14 november: excursie
rond dijken en kanalen
Afspraak om 14 uur aan bezoekerscentrum De Pulse, Dammesteenweg, Damme,
tot 16.30 uur.
Meebrengen: verrekijker en stevige schoenen.
Deelname: gratis voor Natuurpuntleden,
niet-leden betalen 3 euro (of 6 euro per gezin).
Info en inschrijven: NP Damme:
stadswallenvandamme@natuurpunt.be.
De schoonheid van het Damse landschap
wordt mede bepaald door de dijken en de
kanalen met de soms imposante bomenrijen. Wandel mee langs het Napoleonkanaal
naar de Stinker en de Blinker en kom onder
meer te weten waaraan deze kanalen hun
naam hebben te danken.
Zondag 14 november: foto-excursie naar Tillegembos
Afspraak om 8 uur op de parking van Tillegembos, Tillegemstraat, Brugge.
Info en inschrijven: via “Contact” op
www.nfbo.be.
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Het seizoen komt nu goed op gang, de
eerste wintergasten zijn toegekomen. Ook
niet-tellers kunnen dus heel wat beleven.
Zondag 14 november: de Sashul
als tankstation voor trekvogels
Afspraak om 14 uur aan het Kleine Vuurtorentje einde Zeedijk-Heist (huisnr 64).
Deelname: gratis voor Natuurpuntleden,
niet-leden betalen 2.5 euro (of 5 euro per gezin).
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Norbert Pauwaert: 0473/59.96.04.
Vrijdag 19 november: beestenboel bis (Dirk Draulans)
Zie pg. 25.
Zaterdag 20 november: vernatting en watermonitoring in de
stadswallen van Damme
Afspraak om 14 uur aan bezoekerscentrum De Pulse, Dammesteenweg 2, Damme, tot 16.30 uur.
Deelname: gratis voor Naturpuntleden,
niet-leden betalen 3 euro (of 6 euro per gezin).
Info en inschrijven: NP Damme:
stadswallenvandamme@natuurpunt.be.

Wat leert de jarenlange opvolging van de
waterpeilen over het te voeren waterbeheer in de stadswallen en de Romboutswervepolder?
Zaterdag 20 november: 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 en inschrijven: NP Brugge: Eric Hermy: 0476/27.72.69 of
eric.hermy@proximus.be.
In elk seizoen zijn de Assebroekse Meersen boeiend.
Zondag 21 november: strandwandeling naar de Zwingeul
Afspraak om 14 uur aan Surfers Paradise
Knokke-Zoute.
Meebrengen: stevige stapschoenen, warme kledij.
Deelname: gratis voor Natuurpuntleden,
niet-leden betalen 2.5 euro (of 5 euro per
gezin).
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist:
Omer Rappé: 050/51.24.17.
Zondag 28 november: open
kijkhutnamiddag in Damme
Zie zondag 24 oktober.
Zondag 28 november: winterwandeling in de Zwinduinen en
Polders
Afspraak om 14 uur aan het Oosthoekplein, Knokke-Zoute.
Meebrengen: laarzen, warme kledij.
Deelname: gratis voor Natuurpuntleden,
niet-leden betalen 2.5 euro (of 5 euro per
gezin).
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Stefaan Brinckman: 0473/59.96.04.
Zondag 28 november: wintergasten op de Keignaert
Afspraak van 14 tot 16 uur op de parking
Egellaan, Oostende.
Meebrengen: verrekijker, wandelschoenen.
Info en inschrijven: NP Middenkust: Stéphane Venmans:
np.middenkust@gmail.com.

Dirk Draulans: beestenboel bis
Elke week beschrijft Dirk Draulans in zijn rubriek ‘Beestenboel’ in Knack een dier uit onze
Vlaamse leefomgeving. Hij probeert er telkens een verhaaltje van te maken, met wat relevantie om het functioneren van de mens beter te begrijpen. Hij toont aan dat de evolutie
van het leven veel verschillende patronen uitgedokterd heeft, onder meer voor voortplanting en migratie, en dat ons systeem niet noodzakelijk het meest efficiënte is, hoewel we tot
dusver geweldig goed geboerd hebben. Maar bepaalde diersoorten zijn beter gewapend
om het naar evolutionaire normen veel langer uit te zingen dan de mens.

19
november

Na het afgelasten van de voorstelling in 2020
is het gelukt om ‘Beestenboel’ opnieuw te
programmeren.

‘Beestenboel’ presenteert op humoristische
wijze beesten variërend van onzichtbare
mijten die in je wenkbrauwen leven tot een
eenzame Groenlandse walvis uit het hoge
noorden die aan onze kust terechtkwam.
De voordracht passeert langs soorten waarvan het mannetje als een speldenkop in het
lichaam van een vrouwtje leeft of waarvan
de jongen als ze bijna groot zijn hun moeder
opeten. Ook als je wilt weten wie de slimste
vogel ter wereld is of wat het lelijkste dier
op aarde is, moet je ‘Beestenboel’ zien.

Op vrijdag 19 november 2021 komt Dirk
Draulans naar het Cultureel Centrum De Valkaart in Oostkamp (20 uur) met de humorvolle voorstelling ‘Beestenboel ‘ omtrent de
verwonderende levenswijze en fratsen van
dieren uit onze nabije leefomgeving.
Kaarten: ADD: 12 euro / VVK: 10 euro.
Kaarten in VVK te bekomen na betaling op
BE65 1460 5732 3196 van NP Oostkamp
met vermelding Beestenboel en aantal.
De kaarten liggen op de avond zelf ter beschikking bij de ingang van de theaterzaal.
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december
Donderdag 2 december: lezing
en debatavond over bermbeheer
Zie pg. 23.
Zaterdag 4 december: aanplant
geboortebos in Hoogveld
Afspraak in de voormiddag op de carpoolparking nabij afrit E403, Veldegem.
Info en inschrijven: NP Zedelgem:
info@natuurpuntzedelgem.be.
Zondag 5 december: fietstocht:
op zoek naar vriezeganzen
Afspraak om 14 uur aan het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg
20, Blankenberge, tot 16.30 uur. Honden
niet toegelaten.
Meebrengen: fiets, verrekijker of telescoop.
Info en inschrijven: NP Blankenberge:
uitkerksepolder@natuurpunt.be.
Zondag 5 december: zonnen of
rillen in de Baai van Heist
Afspraak om 14 uur aan het Kleine Vuurtorentje einde Zeedijk-Heist (huisnr 64).
Deelname: gratis voor Natuurpuntleden,
niet-leden betalen 2.5 euro (of 5 euro per
gezin).
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist:
Omer Rappé: 050/51.24.17.
Dinsdag 7 december: lezing
over bloemetjes en bijtjes

Zondag 12 december: maak
kennis met de gasten uit het
Hoge Noorden

Zondag 19 december: maak
kennis met vriezeganzen en
andere wintergasten

Afspraak aan bezoekerscentrum De Pulse,
Dammesteenweg 2, Damme.
Deelname: gratis voor Natuurpuntleden,
niet-leden betalen 3 euro (of 6 euro per
gezin).
Info en inschrijven: NP Damme:
stadswallenvandamme@natuurpunt.be.

Afspraak om 9 uur aan het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg
20, Blankenberge, tot 12 uur. Honden niet
toegelaten.
Meebrengen: verrekijker.
Info en inschrijven: NP Blankenberge:
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Om 14 uur en om 15.30 uur geven we een
presentatie over de vriezeganzen die in de
winter de poldergraslanden rond Damme
opzoeken. Maak kennis met de kleine rietgans, de kolgans en de grauwe gans, die
met hun V-formaties de lucht sieren en de
stilte breken met hun gehak. Verder verneem je alles over hun veldkenmerken,
trekroutes, gedrag, bedreigingen, evoluties, … Met deze wijsheid kun je daarna op
eigen houtje naar enkele observatieplaatsen in de buurt.

Zondag 19 december: watervogeltelling in de achterhaven van
Zeebrugge

Zaterdag 18 december: vriezeganzenwandeling in Vlissegem
Afspraak om 14 uur aan de parking aan
de kerk van Vlissegem, Dorpstraat, Vlissegem.
Info en inschrijven: NP De Haan: www.natuurpunt.be/activiteiten/zoeken.
Op stap door de polder, op zoek naar wintergasten, onder begeleiding van een ervaren gids.
Zondag 19 december: foto-excursie naar de duinen en het
strand van Bredene

Zondag 12 december: vroege
winter in de Sashul

Afspraak om 8 uur aan het begin van de
toegangsweg naar strandpost 6, rechtover de Koerslaan in Bredene. Parkeren kan
langs de Koninklijke baan.
Info en inschrijven: via “Contact” op www.
nfbo.be.

Afspraak om 14 uur aan het Kleine vuurtorentje einde Zeedijk-Heist (huisnr 64).
Meebrengen: laarzen, warme kledij.
Deelname: gratis voor Natuurpuntleden,
niet-leden betalen 2.5 euro (of 5 euro per
gezin).
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Norbert Pauwaert: 0473/59.96.04.

We weten allen dat Bredene de enige kustgemeente is waar geen hoogbouw uitkijkt
over onze Noordzee. De duinenrij is zeker
een bezoek waard in de laatste maand van
het jaar. Het mag al wat sneeuwen van
ons, maar ook zonder kunnen we mooie
landschapsfoto’s maken, zowel in de duinen als op het strand. Een uitdaging?

Zie pg. 22.
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Afspraak om 8.45 uur randparking, Havenstraat, L. Coiseaukaai (net voorbij
Overstock), Brugge, tot 12.15 uur.
Meebrengen: verrekijker, telescoop, vogelgids .
Info en inschrijven: NP Brugge en Mergus:
Frank De Scheemaeker: 0473/91.84.36.
Het zou nu volop moeten winteren en
wellicht krijgen we leuke soorten voor de
telescoop.
Zondag 19 december: wandeling
in de Zwinduinen en Polders
Afspraak om 14 uur aan het Oosthoekplein, Knokke-Zoute.
Deelname: gratis voor Natuurpuntleden,
niet-leden betalen 2.5 euro (of 5 euro per
gezin).
Meebrengen: laarzen, warme kledij.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heis:: Stefaan Brinckman: 0473/59.96.04.
Zondag 26 december: open kijkhutnamiddag in Damme
Zie zondag 24 oktober.

januari

Zondag 9 januari: maak kennis met de gasten uit het Hoge
Noorden
Zie 12 december.
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Lezing en debat:
bermen en dreven ecologisch beheren
Een (succes)verhaal voor ons allemaal.
Een bron van inspiratie voor iedereen die begaan en/of betrokken is bij de inrichting en het beheer van
onze bermen en dreven. Een goed bermbeleid geeft biodiversiteit!

Voor deze lezing en debatavond geven we de teugels aan moderator Hans De Vliegher (voormalig
directeur van ‘t Laar -jeugdhulp). We laten drie experten aan het woord:
Arnout Zwaenepoel

Ruben De Coninck

Johan Broidioi

Expert natuur, bos, landschap en groen bij
de West-Vlaamse Intercommunale. Auteur van ondermeer ‘Werk aan de berm’.

Drevenmanager bij
Regionaal Landschap Houtland & Polders

Bestuurslid Natuurpunt Middenkust
Sinds jaar en dag is Johan actief bij Natuurpunt Middenkust.

Dat bermen een belangrijke schakel zijn
voor onze biodiversiteit weten we al lang.
Maar zijn onze bermen bloemrijk en gezond? Hoe krijgen fauna en flora een kans?
Wat zijn de spelregels? Waar loopt het
mis? Hoe ziet de ideale berm eruit? Wat
is een bermbeheerplan? Arnout inventariseert al meer dan 20 jaar bermen en heeft
een klare kijk op de huidige toestand.

Dreven beheren en onderhouden, het is
een hele uitdaging. Op welke haalbare en
veilige manier kunnen we onze dreven
in stand houden? Hoe beheren we met
aandacht voor biodiversiteit en klimaatverandering? Hoe ontwerpen we nieuwe
dreven? Welke boomsoorten kiezen we?
Ruben is een gedreven specialist die ons
een antwoord geeft op al deze vragen.

Naast vlinderteller, vogelteller, plantenspecialist, natuurgids en conservator
is Johan een onderhandelaar bij het
aankopen van natuurgebieden aan de
kust en laat hij zijn stem horen in elk
beleidsdossier, ook wat betreft bermbeheer. Johan laat ons voorbeelden zien van
goed bermbeheer, maar confronteert ons
ook met problemen en knelpunten bij het
Bermbesluit.

Cultuurzaal in SPC Hof ter Straeten

Info en inschrijven voor 30 november:

Hof van Straeten 2

natuurpuntjabbeke@gmail.com

8490 Varsenare

GRATIS!

2 december 2021 - 20 tot 22 uur
Bjienwerkgroep
Jabbeke
De Spille 2021-4

21

Joeri Cortens: van de bloemetjes en de bijtjes
7
december

Waarom hebben hortensia's zo weinig bijen op bezoek en zijn klokjesbloemen wel
populair bij het zoemende volkje? Om te weten te komen welke (tuin-)planten interessant zijn voor bijen en hommels, moeten we in hun liefdesleven duiken. De
romance tussen bloemen en bijen is er één die al miljoenen jaren teruggaat. Het is
een vruchtbare affaire met vele nakomelingen, van schuchtere muurbloempjes tot
pronkerige stokrozen, elk met hun eigen specifieke minnaars.
Het verhaal van de bloemetjes en de bijtjes is ongemeen spannend en tijdens
deze lezing zal Joeri Cortens het meteen
ook vertalen naar bruikbare tips voor een
bijvriendelijke tuin.
Datum: 7 december van 19.30 tot 22 uur.
Plaats: Ontmoetingscentrum De Boeie,

Katelijnestraat 140
8000 Brugge
Tel. 050 33 23 40
www.huyzeparrent.be

Natuurvlees
van boer tot bord
Elkedag
dag
open
van
8u tot
tot 13u00
13u
Elke
open
van
7u30
en 14u00
14u tottot18u.
en van
18u30.
Maandag
tot18u00.
18u30.
Zaterdag open
open tot
Gesloten
op en
Gesloten
op zondag
woensdag
en zondag.
woensdagmiddag
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Kerkstraat 35, Oostende.
Deelname: 5 euro voor Natuurpuntleden
en 8 euro voor niet-leden.
Info: christine.petras@telenet.be.
Inschrijven: https://www.natuurpunt.be/
agenda/lezing-van-de-bloemetjes-en-debijtjes-oostende-46940

