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tu B e h e e r d a g e n 
Zaterdag 2 april: beheerwerk-
dag in Damme

Afspraak aan bezoekerscentrum ‘De Pulse’, 
Dammesteenweg 2 in Damme. Er wordt 
gewerkt van 9 tot 16.30 uur. Meebrengen: 
werkhandschoenen, stevig schoeisel of 
laarzen en lunchpakket.
Info en stand van zaken i.v.m. coronamaat-
regelen, raadpleeg steeds de website www.
natuurpuntdamme.be . Verplichte inschrij-
ving op: stadswallenvandamme@natuur-
punt.be.

Natuurpunt Damme beheert bijna 300 ha 
natuurgebied. Het overgrote deel daarvan 
zijn weiden die weinig onderhoud vragen. 
De reservaatpercelen die op de Stadswal-
len van Damme liggen, eisen toch wat meer 
aandacht op. Rasters herstellen, wandel-

paden maaien en opslag verwijderen, zijn 
maar enkele van de vele zaken die in het 
reservaat op geregelde tijdstippen moeten 
gebeuren.

Zondag 10 april: beheerwerken 
in Doeveren

Afspraak om 9 uur in Doeveren, tot ong. 12 
uur.
Info en inschrijven: NP Zedelgem: Bram 
D’hondt – 0472 36 34 84 of bram@natuur-
puntzedelgem.be
Meebrengen: warme kledij, laarzen, werk-
handschoenen.

Zaterdag 7 mei: beheerwerkdag 
in Damme

Zie zaterdag 2 april

Zondag 8 mei: beheerwerken in 
Doeveren

Zie 10 april.

Zaterdag 4 juni: beheerwerkdag 
in Damme

Zie zaterdag 2 april.

Zaterdag 2 juli: beheerwerkdag 
in Damme

Zie zaterdag 2 april.

! We volgen de actuele coronamaatregelen !

tu J e u g d w e r k i n g

De lente en zomer staan voor de deur na een lange regenachtige 
herfst en winter. Maar ook tijdens deze regenachtige dagen waren 
we heel actief en zijn we bijvoorbeeld gaan helpen in het natuur-
gebiedje in Ter Doest bij Reinhardt. In de volgende Spille kan je er 
meer over lezen. Maar nu staan wij klaar met een heleboel leuke 
activiteiten en een supertof zomerkamp! Hier kan je een kort over-
zichtje vinden van wat we zullen doen. Geïnteresseerd voor jullie 
kinderen? Neem gerust contact met JNM Brugge via de site www.
jnm.be/brugge.

4 april - 7 april: Ini: 
Iets veel belovend voor de ini’.

17 april: Chocowat? Willy Wonka op z’n gat! 
Hou je van chocolade en dan nog eens fairtrade ook? Dan is dit 
zeker iets voor jou!

24 april: dessert walk-in
Iedereen heeft wel al eens van een spaghetti-avond gehoord, maar 
een dessert walk in is het nieuwe probeersel. Iedereen is welkom 
om een dessert te komen eten aan democratische prijzen.

1 mei: Regionale inidag:
Ini’s van heel België, vrienden van overal!

3 juli  - 9 juli: Dükizot
kamp voor piepers en ini’s

JNM? je beestige jeugdbeweging

Zondag 8 mei: veilig werken met ‘vuur en mes’

Heb je altijd al eens willen weten hoe je zelf een vuurtje maakt?  
Je leert alles om met een paar simpele vonken succesvol een 
vuurtje te maken. 
Om de middag compleet te maken, mag je oefenen met onze 
messen. Je leert hoe je veilig een wandel- of toverstok maakt. 
Neem zeker je eigen mes mee, maar je mag er ook eentje van 
ons lenen. Vergeet je mama of papa niet, want zij zullen het ook 
fantastisch vinden! 

Afspraak aan bezoekerscentrum De Pulse, Dammesteenweg 2 in 
Damme van 14 tot 16.30 uur. Gratis voor Natuurpunters, niet-le-
den betalen 3 euro per persoon of 6 euro per gezin. Deze activiteit 
is bedoeld voor kinderen, maar de ouders zijn ook welkom. 
Info en inschrijven: NP Damme: www.natuurpuntdamme.be en 
stadswallenvandamme@natuurpunt.be.

Damme: kinderactiviteiten


