
De Spille 2022-4    21 

Zaterdag 8 oktober: strand- en 
duinenwandeling

Afspraak om 14 uur aan Surfclub Icarus, 
Zeedijk 50, Zeebrugge, tot 16 uur.
Meebrengen: stevige schoenen, loep, 
eventueel verrekijker.
Info en inschrijven: NP Brugge: 
franky_bauwens@hotmail.com  of  
0486/87.13.02.

We ontdekken het leven in de zone tussen 
water en land, waar embryonale duinen 
zich vormen en leer het verschil tussen 
helmgras en biestarwe gras en nog veel 
meer over het leven in dit bijzonder milieu.

Zaterdag 8 oktober: eeuwen 
menselijke invloed op de 
Zwinstreek 

Afspraak om 14 uur, Oosthoekplein, Knok-
ke-Zoute.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Luc 
Lierman: 050/61.19.56.

We bezoeken de Oosthoekduintjes, Kleyne 
Vlakte, Zwinduinen en Groenpleinduinen.

Zaterdag 8 oktober: Nacht van 
de Duisternis in Damme

Afspraak om 20 uur op de parking van de 
Golf, Doornstraat, Sijsele, tot 22.15 uur.
Meebrengen: stevig schoeisel, verrekijker, 
eventueel zaklamp en een app om ster-
renbeelden te herkennen. 
Info en inschrijven: NP Damme: 
www.natuurpuntdamme.be. 
Verplicht inschrijven (tot 5 oktober) bij 
milieudienst@damme.be. 

Naar jaarlijkse gewoonte doet stad Dam-
me beroep op de gidsen en medewerkers 
van NP Damme om de “Nacht van de 
Duisternis” te organiseren. We wandelen 
langs de Golf, Brieversweg, Sarepta en 
Doornstraat in Sijsele. Thema’s zullen zijn: 
dag/nacht, sterrenhemel, ISS, lichtpollutie 
en nachtelijke geluiden. We voorzien een 
kleine versnapering onderweg.

Zondag 9 oktober: wandeling 
De Sashul

Afspraak om 14 uur aan het Kleine Vuurto-
rentje einde Zeedijk-Heist (nr 64).
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Nor-
bert Pauwaert: 0473/59.96.04.

Zondag 9 oktober: strandlabo

Afspraak om 13.30 uur op de Zeedijk tus-
sen De Saedeleer- en Gadeynehelling, 
Blankenberge, tot 16.30 uur.
Meebrengen: laarzen.
Info en inschrijven: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Zondag 16 oktober: padden-
stoelen in Vloethemveld

Afspraak om 14 uur op parking 2 van 
Vloethemveld (naast POV), Diksmuidse 
Heirweg 6, Zedelgem, tot ong. 17 uur.
Info en inschrijven: NP Zedelgem: Erwin 
Derous: 0478/64.22.46 of 
erwin@natuurpuntzedelgem.be. Gids: Ro-
ger Muylle. Inschrijven via 
www.natuurpuntzedelgem.be. 

Vloethemveld is een uniek gebied dat deel 
uitmaakt van Zandig Vlaanderen West, 
een Natura 2000-gebied. Het bevat o.a. 
natte graslanden, zuurminnende bossen 
en naaldhout. Er is dan ook meestal een 
grote variatie aan paddenstoelen te vin-
den.

Zondag 16 oktober: padden-
stoelenwandeling in het Mas-
kobos 

Afspraak van 10  tot 12 uur op de parking 
van de begraafplaats langs de Aartrijkse-
steenweg, Jabbeke. We genieten van een 
heerlijk champignonsoepje achteraf. 
Info: NP Jabbeke: Paul Jacobs: 
jacobs.p@hotmail.com.

Zondag 16 oktober: wandeling 
de Baai van Heist

Afspraak om 10 uur aan het Kleine Vuurto-
rentje, einde Zeedijk-Heist (nr 64).
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: 
Christine Petras: 0473/59.96.04.
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Excursies voor het grote publiek 
  
 

Thema-excursie 
  

Wetenschappelijke excursie 
   
 

Langere wandeltocht 
  
  

Werkdag 

Film- of dia-avond, lezing 
   

Daguitstap 
 

Fietstocht 

Foto-excursie 
Inschrijven verplicht  
  

Vlinderthema

Schemer- of avondwandeling

Activiteit van Vogelwerkgroep 

Mergus

Algemene Vergadering  

Thema Paddenstoelen
 

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. 
Activiteiten in het kader van de 
Week van de Zee zijn gratis.

Coronamaatregelen
We volgen de actuele coronamaat-
regelen.

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.

K A L E N D E R
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Zondag 16 oktober: de polder 
historisch bekeken

Afspraak om 14 uur aan het bezoekerscen-
trum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 
20, Blankenberge, tot 17 uur. Honden niet 
toegelaten.
Meebrengen: laarzen, verrekijker.
Info en inschrijven: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Zondag 16 oktober: foto-excur-
sie naar Ryckevelde, Brugge

Afspraak om 8 uur op de parking van Ryc-
kevelde langs de Holleweg, Brugge.
Info en inschrijven: verplicht via “Contact” 
op www.nfbo.be. 

In Ryckevelde sieren beuk, eik en verschil-
lende naaldbomen het landschap. Naast 
het bos zelf vind je er ook het kasteelpark 
Ryckevelde, het militair domein en het 
natuurreservaat Schobbejakshoogte. Af-
wisseling troef dus in dit 180 hectare grote 
domein.

Zondag 16 oktober: watervo-
geltelling in de achterhaven van 
Zeebrugge

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

Het is de start van het nieuwe seizoen, ie-
dereen is welkom, ook als je geen ervaring 
hebt. De winter is nog niet echt op gang 
maar toch kun je op deze telling leuke 
waarnemingen doen.

Zondag 16 oktober: padden-
stoelenwandeling in Beisbroek

Afspraak om 14 uur aan het natuurcen-
trum van Beisbroek, Zeeweg 96, Sint-Mi-
chiels, tot ongeveer 16 uur. Belangrijk: ge-
bruik de randparkings en kom te voet naar 
het natuurcentrum of kom met de fiets.
Meebrengen: stevig schoeisel, vergroot-
glas.
Info en inschrijven: NP Brugge, natuurcen-
trum Beisbroek en NPBOM: Wim Jans: 
0498/29.61.26.

Oktober is de paddenstoelenmaand en 
Beisbroek met zijn verschillende biotopen 
heeft veel te bieden.

Zondag 16 oktober: padden-
stoelenwandeling in Ryckevelde

Afspraak om 14 uur op de parking links 
van de dreef naar het kasteel van Ryc-
kevelde, op de grens van Sijsele en Brug-
ge, tot 16.30 uur.  Gratis voor leden van 
Natuurpunt, niet-leden betalen 3 euro per 
persoon of 6 euro per gezin.
Info en inschrijven: NP Damme: 
www.natuurpuntdamme.be. Verplichte 
inschrijving op 
stadswallenvandamme@natuurpunt.be.

Het hangt van de tijd van het jaar en de 
weersomstandigheden af of er veel pad-
denstoelen te vinden zullen zijn. In ieder 
geval zijn ze de moeite waard om nader 
bekeken te worden. Ze etaleren een on-
gelooflijke rijkdom aan soorten, kleuren, 
geuren en vormen. Hun rol is cruciaal voor 
een gezond ecosysteem. 

Zondag 23 oktober: film “Silen-
ce of the tides”

Zie pg. 25.

Zondag 23 oktober: paddenstoe-
lenwandeling in de Gulke Putten 

Afspraak om 9.30 uur, aan Centrale B, Pre-
dikherenstraat 35A, Wingene, tot 12.30 uur.
Info en inschrijven:   NP Gulke Putten:
christine.verscheure@gmail.com of 
0477/99.39.11. Verplicht inschrijven.

Het natuurgebied Gulke Putten is zeer rijk 
aan soorten paddenstoelen, en voor be-
paalde 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 geheimzinni-
ge wereld. We eindigen met een aperitief-
je, gevolgd door onze jaarlijkse boeken-
verkoop. Picknick ter plaatse is mogelijk. 
Gezinnen met kinderen zeer welkom.  Gra-
tis voor leden van Natuurpunt.

Zondag 23 oktober: boekenver-
koop in de Gulke Putten 

Afspraak vanaf 12.30 uur aan Centrale B, 
Predikherenstraat 35A, Wingene.  

We hebben dit jaar een nieuw aanbod 
o.a. van zowel tijdschriften, vulgariserend 
en speciale natuurboeken. Er zijn deze 
keer ook terug heel oude tijdschriften en 
nalatenschappen van diverse natuurlief-
hebbers o.a. ook nog boeken van Herman 

Stieperaere), verkoop  ten voordele van 
ons project (tot 15 uur). 
Spotprijzen. Alles moet weg.

Zondag 23 oktober: kuieren 
langs de Watermolenvijver

Afspraak om 10 uur op de parking van de 
Abdij van Zevenkerke, tot 12 uur.
Info en inschrijven: NP Zedelgem: 
www.natuurpuntzedelgem.be. Gids: Mi-
chel Van Langenhove: 
michel.van.langenhove@telenet.be.

In de 16de eeuw werd op deze plaats een 
watermolen gebouwd, zonder veel succes 
echter vanwege het geringe verval van de 
beek. De molen is actief gebleven tot be-
gin de 19de eeuw. Het gebied rond de vij-
ver, die later werd aangelegd, is te bezoe-
ken en herbergt een mooi stukje natuur.

Zondag 23 oktober: Natuur, cul-
tuur en gezondheid: een perfec-
te symbiose in Damme 

Zie pg. 23.

Zondag 23 oktober: herfst in de 
Zwinduinen en Polder

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

Donderdag 27 oktober: Ar-
kavond

Zie pg. 27.

Vrijdag 28 oktober:  Begijn Le 
Bleu met KIJK! – een nieuwe 
voorstelling

Zie pg. 31.

Vrijdag 28 oktober: spaghet-
ti-avond t.v.v. Expeditie Natuur-
punt ‘De Damse Zevenster’ 

Afspraak om 19 uur aan het Broederkloos-
ter in Vivenkapelle. Zie pg 42.
Info en inschrijven: NP Damme: 
www.natuurpuntdamme.be. Verplichte 
inschrijving op 
stadswallenvandamme@natuurpunt.be. 

Reeds enkele jaren fietsen de vier kra-
nige mannen van ‘De Damse Zevenster’ 
zich  in juni gedurende twee dagen in het 
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Meer en meer is duidelijk dat de natuur en ons leefmilieu een belangrijke impact hebben op onze gezondheid. 
Recent onderzoek toont aan dat bijvoorbeeld pesticiden niet alleen nefast zijn voor plant en dier,

 maar ook voor alle noodzakelijke bacteriën in ons lichaam en daardoor mee aan de basis kunnen liggen
 van ziekten, zoals Parkinson. Daar tegenover staat dat een fikse wandeling in de natuur heilzaam 

kan werken. Daarom dit benefietprogramma van NP Damme i.s.m. Fonds Parkinson UGent.

• 11 uur:  Langere geleide wandeling in het natuurgebied De Stadswallen van Damme.  

   Start: De Pulse, Dammesteenweg 2, Damme.

• 11.30 uur:  Korte geleide wandeling in het natuurgebied Stadswallen van Damme (ook toegankelijk voor   

    rolstoelgebruikers). Start: De Pulse, Dammesteenweg 2, Damme.

• 13 uur:  Lunch in Gasthof Maerlant op de Markt van Damme 

   Menu: soep, natuurbrood met boerenham en kaas

• 15 uur:  Concert ‘Ode aan de Zwinstreek’ in de O.L.V.-Kerk van Damme 

   met inleiding door Prof. Santens en Prof. Meire. 

Deelname per persoon:

• 10 euro: wandeling 

• 35 euro: concert + drankje

• 70 euro: wandeling + lunch + concert + drankje 

Natuur, cultuur en gezondheid
een perfecte symbiose in Damme

23 
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2022

De opbrengsten van deze dag gaan inte-
graal naar 
• de uitbreiding van het natuurreservaat 

De Stadswallen van Damme 
• en het Fonds Parkinson UGent

Info op de website www.natuurpuntdamme.be. 

Verplichte inschrijving op stadswallenvandamme@natuurpunt.be 

of bij Boekhandel Raaklijn of Muziekhandel Rombaux (Brugge).
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zweet om geld in te zamelen voor de uit-
bouw van het bezoekerscentrum De Pul-
se in Damme. Doe ook jouw duit in het 
zakje en laat je culinair verwennen in een 
gezellige sfeer. 

Zaterdag 29 oktober: padden-
stoelenwandeling 

Afspraak om 10 uur aan Parking De Zwarte 
Kiezel, De Haan tot ongeveer 12 uur. 
Info en inschrijven: NP De Haan: www.Na-
tuurpunt.be/Activiteiten/zoeken (gratis).

Zondag 30 oktober: klimaat-
wandeling op het strand

Afspraak om 10 uur op de hoek van de Ga-
deynehelling met de Zeedijk, Blankenber-
ge, tot 12.30 uur. 
Meebrengen: laarzen, verrekijker.
Info en inschrijven: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Zondag 30 oktober: herfstwan-
deling met het gezin

Afspraak om 14 uur op de carpoolparking 
aan Hoogveld, kant Zedelgem, tot 16 uur.
Info: NP Zedelgem: Paul Verplancke: 
0476/63.62.74. Inschrijven via 
www.natuurpuntzedelgem.be.

Het is heerlijk wandelen in Hoogveld, waar 
de laatste jaren heel wat bomen zijn bij-
gekomen. We wandelen door bos en langs 
aanplantingen en leren ondertussen heel 
wat over de natuur.

Zondag 30 oktober: herfsttooi 
in het Blinckaertduinbos in vele 
kleuren

afspraak: 14 uur Oosthoekplein, Knok-
ke-Zoute.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Dirk 
Vantorre: 050/51.95.04

Dinsdag 1 november: wande-
ling in de Sint-Donaaspolder

Afspraak om 14 uur parking oude grens-
post St Anna ter Muyden (tgo benzinesta-
tion), Nederland.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: 
Stefaan Brinckman en Dirk Vantorre: 
0473/59.96.04.

 Vrijdag 11 november: wandeling 
in de Sashul: hoe komen de vogels 
de winter door?

Afspraak om 14 uur aan het Kleine Vuur-
torentje einde Zeedijk-Heist (nr 64), Heist.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Nor-
bert Pauwaert: 0473/59.96.04.

Zaterdag 12 en zondag 13 no-
vember: aanplant van een groot 
bos bij het Rode Dopheidere-
servaat in Brugge/Jabbeke. 

Zie pg. 29.

Zondag 13 november: wande-
ling langs dijken en kanalen

Afspraak aan bezoekerscentrum ‘De Pul-
se’, Dammesteenweg 2, Damme. Van 14 
tot 16.30 uur. Gratis voor leden van Na-
tuurpunt, niet-leden betalen 3 euro per 
persoon of 6 euro per gezin. 
Meebrengen: stevige schoenen en verrekij-
ker. 
Info en inschrijven: NP Damme: 
www.natuurpuntdamme.be. Verplichte 
inschrijving op 
stadswallenvandamme@natuurpunt.be.

De schoonheid van het Damse landschap 
wordt mee bepaald door de dijken en de 
kanalen met de begeleidende imposante 
bomenrijen. Wandel mee langs de Rom-
boutswervedijk naar de Versevaartdijk. Hoe 
zit het met de kruising van de Damse Vaart 
met het Leopoldkanaal en het Schipdonka-
naal? Voor welke vaarten gelden de namen 
Napoleonkanaal, Stinker en Blinker? 

Zondag 13 november: op zoek 
naar roofvogels

Afspraak om 14 uur aan het bezoekerscen-
trum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 
20, Blankenberge, tot 17 uur. 
Meebrengen: stevige stapschoenen, ver-
rekijker.
Info en inschrijven: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Zondag 13 november: watervo-
geltelling in de achterhaven van 
Zeebrugge

Zie 16 oktober.
De zomergasten zijn definitief vertrokken 
en dus komen de wintervogels toe. On-
danks de uitbreiding van de haven zijn er 
nog altijd leuke waarnemingen te doen.

Zondag 20 november: Film 
“Lynx”

Zie pg. 25.

Zondag 20 november: late 
herfst in de Zwinduinen en Pol-
der

Afspraak om 14 uur Oosthoekplein Knok-
ke-Zoute.
Meebrengen: laarzen, warme kledij.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Ste-
faan Brinckman tel : 0473/59.96.04.

Donderdag 24 november: Ar-
kavond

Zie pg. 27.

Vrijdag 25 november: Film-
avond “Reis mee door de na-
tuurparken in het Noordwesten 
van de Verenigde Staten” door 
Johan Sevenant 

Afspraak om 19 uur in zaal Swaenenburg, 
Cathilleweg 38, Stalhille. 
Info en inschrijven: NP Jabbeke: 
natuurpuntjabbeke@gmail.com.

Zaterdag 26 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 Her-
my: 0476/27.72.69 of 
eric.hermy@proximus.be.

In elk seizoen zijn de Assebroekse Meer-
sen boeiend, in de winter zijn het vooral 
de vogels die de aandacht trekken.

Zondag 27 november: strand-
wandeling naar de Zwinmonding

Afspraak om 14 uur  aan Surfers Paradise, 
Knokke-Zoute.
Meebrengen: stevige stapschoenen, war-
me kledij.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: 
Omer Rappé tel. 050/51.24.17.

Zondag 27 november: open 
kijkhutvoormiddag in Damme

Afspraak aan bezoekerscentrum ‘De Pul-
se’, Dammesteenweg 2, Damme. Doorlo-

november



Silence 
of the 
tides

"Silence of the Tides" is een intens cinematografisch portret 
waarin de continue 'ademhaling" van het Waddengebied cen-
traal staat. Het is een film die in- en uitademt met de getijden van 
het internationale werelderfgoed, één van de grootste aaneenge-
sloten wetlands ter wereld, terwijl het de breekbare relatie tussen 
mens en natuur verkent. 

Een hypnotiserende blik op de cycli en contrasten van de sei-
zoenen: leven en dood, storm en stilte, de massa en het indi-
vidu. Een poëtische overpeinzing zonder voice-overs of inter-
views tegen een overweldigend decor van lucht, water, wolken, 
wind, mist en voorturend veranderend licht. 

De Wadden is het grootste ononderbroken en meest geva-
rieerde intergetijdengebied van de wereld en is één van de 
laatst overgebleven grootschalige bij eb droogvallende eco-
systemen waar allerlei natuurlijke processen vrijelijk kunnen 
functioneren. Het is een broedplaats en overwinteringsgebied 
voor 10 tot 12 miljoen vogels per jaar. Het totale waddenge-
bied ligt tussen Noord-Nederland en het westen van Dene-
marken, zo'n 500 km lang en gemiddeld 20 kilometer breed. 
De 43 bewoonde en onbewoonde Waddeneilanden beslaan 
met elkaar ruim 1000 vierkante kilometer. 

In het hart van het Juragebergte, terwijl de winternevels 
verdwijnen, weerklinkt een vreemde roep door het bos. Het 
prachtige silhouet van een boreale lynx sluipt tussen beuken 
en dennenbomen. Hij ziet zijn vrouwtje en een kortstondig 
paar wordt gevormd.  Dit is het begin van het verhaal van een 
lynxfamilie. Hun leven gaat over op het ritme van de seizoenen 
met de geboorte van de jongen, het leren van jachttechnieken, 
de verovering van een territorium, maar ook de gevaren die 
hen te wachten staan. 

Een authentiek verhaal waar gemzen, slechtvalken, vossen en 
hermelijnen getuigen van het geheime leven van de grootste kat-
achtige van Europa. Een roofdier dat essentieel is voor het even-
wicht van het bos, zijn aanwezigheid blijft niettemin kwetsbaar 
in een omgeving die grotendeels door mensen wordt gemono-
poliseerd.

Als het uiterst zeldzaam is om deze discrete katachtige te 
ontmoeten, is het uitzonderlijk om zijn dagelijks leven in een 
natuurlijke omgeving te ontdekken. Laurent Geslin, een inter-
nationale gerenommeerde natuurfotograaf, koos zijn film om 
zijn passie voor lynxen en het Jura-bos te delen. 

Reservaties: 
Sofie Vandewalle:

natuurpuntfilm@outlook.be, 
0494/99.69.10 

 
Tickets: 

Voorverkoop: 8 euro
Aan de deur: 9 euro 

Afspraak:
Cinema Lumière

Sint-Jacobsstraat 36 B
8000 Brugge 
om 10.30 uur

Na de film kan je met een drankje nog 
wat bijpraten in café De Republiek, 

naast cinema Lumière. Reserveren, via 
website https://republiekbrugge.be/
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Onze selectie natuurfilms!

Ly n x

Documentaires in 2023 : 

“Onze natuur” 

en 

“La panthère des neiges”

20
november

2022
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pend van 10 tot 12 uur. Gratis voor leden 
van Natuurpunt, niet-leden betalen 3 euro 
per persoon of 6 euro per gezin. Fiets stal-
len aan het bezoekerscentrum of auto par-
keren aan de Damse Vaart-West.
Info en inschrijven: NP Damme: 
www.natuurpuntdamme.be. Verplichte 
inschrijving op 
stadswallenvandamme@natuurpunt.be. 

Sinds ingrijpende herinrichtingswerken van 
VLM in het kader van een Life-project zijn 
meer plas-drastoestanden gecreëerd waar-
door de vogelrijkdom indrukwekkend is 
toegenomen. Wandel naar de kijkhut in het 
anders niet toegankelijke reservaat. Gidsen 
geven  ter plaatse de nodige toelichtingen.

Zondag 27 november: winter-
gasten op de Keignaert 

 
Afspraak van 14 tot 16 uur op de parking 
Egellaan, Oostende.
Meebrengen: verrekijker, wandelschoenen.
Info: NP middenkust: Stéphane Venmans: 
np.middenkust@gmail.com. 

Zondag 27 november: fo-
to-excursie naar Zevenkerken, 
Sint-Andries

Afspraak om 8 uur op de parking van de site 
Zevenkerken, Zevenkerken 4, Sint-Andries.
Info en inschrijven: N.FBO: via “Contact” 
op www.nfbo.be.

De site van Zevenkerken is zeker een bezoek-
je waard. Je vindt er de Sint-Andriesabdij 
met bijhorende bossen (50 ha) en watermo-
lenvijver. Een mooi stukje natuur waar je on-
getwijfeld geniet bij het fotograferen.

Zaterdag 3 december: natuurbeel-
den door de lens van Erwin Der-
ous, Peter Watthy en Rony Jacobs

Afspraak om 19.30 uur in het Kamphuis 
Vloethemveld, tot 22 uur. 
Info: NP Zedelgem: Rony Jacobs: 
0498/92.18.80: www.natuurpuntzedel-
gem.be of
rony@natuurpuntzedelgem.be.

Zondag 4 december: wandeling 
in de Baai van Heist

Afspraak om 10 uur Kleine Vuurtorentje 
einde Zeedijk-Heist (nr 64), Heist.

Meebrengen: stevige stapschoenen, war-
me kledij.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: 
Omer Rappé tel. 050/51.24.17

Zondag 4 december: fietstocht 
op zoek naar vriezeganzen

Afspraak om 14 uur aan het bezoekerscen-
trum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 
20, Blankenberge, tot 16.30 uur. Honden 
niet toegelaten.
Meebrengen: fiets, verrekijker of tele-
scoop.
Info en inschrijven: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Vrijdag  9 december:  introduc-
tie op het herkennen van win-
tergasten 

Afspraak van 20 tot 22.30 uur in De Pulse, 
Dammesteenweg 2, Damme. 
Gratis voor leden van Natuurpunt, niet-le-
den betalen 3 euro per persoon of 6 euro 
per gezin. 
Info en inschrijven: NP Damme: 
www.natuurpuntdamme.be. 
Verplichte inschrijving op 
stadswallenvandamme@natuurpunt.be.

Reeds eeuwenlang komen elke winter op-
nieuw vriezeganzen  en eendachtigen de 
poldergraslanden rond Damme opzoeken. 
Aan de hand van een presentatie in de 
‘opgesmukte koestal’ van het bezoekers-
centrum maken we kennis met o.a. de 
kleine rietgans, de kolgans en de grauwe 
gans. Die kennen we van hun V-formaties 
in de lucht en hun onafgebroken ‘gegak’. 
We leren ook enkele typische eenden zo-
als de smient, slobeend, bergeend en de 
wintertaling herkennen. Van deze winter-
gasten leren we ook over hun trekroutes, 
gedragingen, bedreigingen, evoluties, … 
Voorkennis is niet vereist  maar kennis op-
steken, doe je zeker. Deze  binnenhuisac-
tiviteit is een prima voorbereiding op de 
excursie van 11 december. 

Zondag 11 december: op zoek 
naar wintergasten in Damme 

Afspraak van 9.30 tot 12.30 uur aan be-
zoekerscentrum ‘De Pulse’, Dammesteen-
weg 2, Damme. Gratis voor leden van Na-
tuurpunt, niet-leden betalen 3 euro per 
persoon of 6 euro per gezin. 
Meebrengen: warme kledij en stevig 
schoeisel, verrekijker (kan geleend wor-
den in bezoekerscentrum).

Info en inschrijven: NP Damme: 
www.natuurpuntdamme.be. 
Verplichte inschrijving op 
stadswallenvandamme@natuurpunt.be.

Om te ontsnappen aan de barre weers-
omstandigheden in het Hoge Noorden, 
leggen ganzen een reuzentrektocht af met 
eindbestemming de polders. De komende 
maanden zullen ze dicht bij ons van de 
rust en de graslanden genieten. De vege-
tariërs komen hier in de winter hun buikje 
rond eten. Als de lente in het land is, vlie-
gen ze weer richting poolcirkel om er te 
gaan broeden. Het is nu dus het uitgelezen 
moment om de talrijke vriezeganzen te 
spotten! Een enthousiaste gids zal je ook 
wijzen op nog andere wintergasten, zoals 
de eenden en de waadvogels. 

Zaterdag 17 december: vrieze-
ganzenwandeling/ Vlissegem

Afspraak om 10 uur aan de Parking aan de 
kerk van Vlissegem, Dorpstraat, Vlissegem.
Info en inschrijven: NP De Haan: (gratis)
www.Natuurpunt.be/Activiteiten/zoeken

Op stap door de polder, op zoek naar win-
tergasten onder begeleiding van een erva-
ren gids.

Zondag 11 december: wande-
ling in de Sashul: hoe komen de 
vogels de winter door?

afspraak om 14 uur aan het Kleine Vuurto-
rentje einde Zeedijk-Heist (nr 64).
Meebrengen: warme kledij, laarzen.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Nor-
bert Pauwaert:

Zondag 18 december: watervo-
geltelling in de achterhaven van 
Zeebrugge

Zie 16 oktober.
We zetten onze reeks onverdroten voort. 
Iedereen welkom, ook niet-tellers.

Zondag 18 december: wandeling 
in de Duinbossen van De Haan

Afspraak om 10 uur aan de Zwarte kiezel 
(tramhalte De Haan) of om 9.30 uur aan 
de Carpoolparking Jabbeke West aan de 
Lettenburgstraat. 
Info en inschrijven: 
natuurpuntjabbeke@gmail.com.

december



Een breachende bultrug voor het  Knokse strand, in één maand tijd zowel orka als belu-
ga die de Seine opzwemmen, er gebeurt wel wat met zeezoogdieren in onze contreien 
de laatste tijd …Vraag is natuurlijk wat er precies aan de hand is, en of dat het nieuwe 
normaal zal worden. Dé best geplaatste persoon en walvis-expert om dat uit de doeken 
te doen is marien bioloog Jan Haelters, verbonden aan het Koninklijk Belgisch Instituut  
voor Natuurwetenschappen. Jan wil met veel plezier zijn kennis en inzichten delen met 
het Ark – publiek, waaronder hij veel actieve waarnemers vermoedt…het enige probleem 
is dat zijn aanwezigheid bij het drukken van deze Spille nog niet kon bevestigd worden.
 
of Frederik Willemyns
In dat geval vonden we een andere klepper bereid om nog eens het beste van zichzelf te 
geven in een aantal zeer recente reisreportages. Frederik Willemyns zegt hier zelf over:
Reizen & fotograferen in tijden van een pandemie ?
Tenzij je de afgelopen twee jaar écht op een andere planeet verbleef, zal je ook niet ge-
spaard gebleven zijn van de nodige reisbeperkingen. Terwijl bijna de volledige wereld 
op slot was, vond ik toch hier en daar een opportuniteit om op trip te vertrekken. Afrika 
bleek hét uitverkoren continent te zijn en ik kon uitgebreid (én in alle rust!) tijd spenderen 
in Kenya, Tanzania, Namibië en Zuid-Afrika. Een trip in Spitsbergen zorgde dan weer voor 
een aangename afwisseling en brengt ons weer bij zeezoogdieren.

Jan Haelters:   
  Zeezoogdieren voor de Vlaamse kust

Benny Cottele:
  De wereld rond in 200 foto’s

Afspraak om 20 uur in Onze Ark, Sint-Michielslaan 35,  8200 Sint-Michiels (Brugge). 
Info en organisatie: NP Brugge: Patrick Keirsebilck: 0473/89.22.77.

Johan Verminnen zong ooit ‘ik wil de wereld zien’ … dit geldt zeker voor Natuurpunter 
en Merguslid Benny Cottele. Nu hij ‘een halve eeuw oud’ is, heeft hij al heel wat plaat-
sen op onze aardbol bezocht. Steeds is er een constante in al die bezoekjes: de natuur 
in al zijn facetten. 
Vanavond geen klassiek reisverhaal over een specifieke streek, maar een fotografische 
compilatie van al deze reizen, zowel in binnen- als buitenland. Hij start in ons eigen 
Belgenlandje en wie weet waar hij zal eindigen. Laat je verrassen door de (gekende en 
minder gekende) fauna en flora die onze wereld rijk is.

Na twee seizoenen van gecancelde lezingen en voorstellingen voor een beperkt publiek proberen we de draad op te nemen.

A r k - A v o n d e n

26
oktober

2022

24

november

2022
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Zondag 18 december: winter in 
de Zwinduinen en Polders

afspraak om 14 uur Oosthoekplein Knok-
ke-Zoute
handig: laarzen, warme kledij
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Ste-
faan Brinckman tel : 0473/59.96.04.

Zondag 18 december: foto-ex-
cursie naar Damme

Afspraak om 8 uur op de parking Damme 
Zuid, juist voor het binnen rijden van Dam-
me.

Info en inschrijven: N.FBO: verplicht via 
“Contact” op www.nfbo.be.

Onthaasting en kwaliteit van leven ko-
men in Damme op de eerste plaats. Laat 
de drukte achter je en geniet van de rust, 
de ruimte en de stilte in deze stad. Sta stil 
bij het prachtige uitgestrekte polderland-
schap en neem er de zuurstof met volle 
teugen in je op. Wellicht zien we de zon 
opkomen in een kil landschap …

Zondag 18 december: kennis-
maken met vriezeganzen en an-
dere wintergasten

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

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

Zaterdag 1 oktober: Stadswal-
len van Damme

Afspraak aan bezoekerscentrum ‘De Pul-
se’, Dammesteenweg 2, Damme. Er wordt 
gewerkt van 9 tot 16.30 uur. 
Meebrengen: werkhandschoenen, stevig 
schoeisel of laarzen, lunchpakket.
Info en inschrijven: 
www.natuurpuntdamme.be. Verplichte 
inschrijving op 
stadswallenvandamme@natuurpunt.be.

Natuurpunt Damme beheert bijna 300 ha 
natuurgebied. Het overgrote deel daar-
van zijn weiden die weinig onderhoud 
vragen. De reservaatpercelen die op de 
Stadswallen van Damme liggen eisen toch 
wat meer aandacht op. Rasters herstellen, 
wandelpaden maaien, wilgen knotten en 
opslag verwijderen, zijn maar enkele van 
de vele zaken die in het reservaat op gere-
gelde tijdstippen moeten gebeuren.

Weekend 1 en 2 oktober: Park 
58, Knokke

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

Zaterdag 8 oktober:  Leiemeer-
sen-Noord, Oostkamp

Afspraak om 9.30 uur tot 17 uur langs de 
verkeersvrije kanaalberm Moerbrugge rich-

ting Beernem (noordoever) vanaf de mon-
ding van de Geuzenbeek in kanaal.
Meebrengen: werkhandschoenen en 
lunch. Natuurpunt zorgt voor werkmateri-
aal, drank, warme soep en versnaperingen.
Info en inschrijven: NP Oostkamp: 
0476/50.50.11 of 
www.valleivandezuidleie.be.

De zeer waardevolle kanaalberm krijgt een 
maaibeurt om de bloemenrijkdom te be-
houden en ontwikkelen. De voorbije jaren 
zien we, dank zij het beheer van Natuur-
punt, een geleidelijke toename van zeldza-
me soorten, zoals rapunzelklokje, knautia, 
glad walstro en welriekende agrimonie.
Samen harken we het maaisel bijeen, zo-
dat het kan worden afgevoerd. Kom mee 
genieten van prachtige herfstmomenten in 
een uniek landschap.

Zondag 9 oktober: Doeveren, 
Zedelgem

Afspraak van 9 tot 12 uur. De startplaats 
wordt meegedeeld vóór de werken, via 
www.natuurpuntzedelgem.be. 

Zondag 9 oktober: de Gulke Put-
ten, Wingene

Afspraak om 9 uur, in Wingene, Predikhe-
renstraat 35A, ‘Centrale B’, tot 12.30 uur.
Meebrengen: eigen werkhandschoenen en 
drinkbeker zo lang corona heerst.
Info en inschrijven: NP Gulke Putten:
christine.verscheure@gmail.com  of 
0477/99.39.11.

Vele handen nodig om de laatste zomer-
maaiwerken op te ruimen en exoten te 
bestrijden. Wij zorgen voor alle materiaal, 
sfeer, warme drank, een pittige borrel en 
veel zinvol werk. 
Gezinnen met kinderen zeer welkom. 

Zaterdag 15 oktober: Zevenker-
ke, Brugge

Afspraak om 9 uur aan het kruispunt Diks-
muide Heerweg, Kezelbergstraat, tot 17 
uur, er is middagpauze van 12 tot 13 uur.
Meebrengen: picknick, werk- (+ regen-) kle-
dij en handschoenen.
Info en inschrijven: NP Brugge: Stefaan Ver-
plancke: 050/38.21.50 of 
verplancke-de.neve@skynet.be, of Karim 
Neirynck: 050/67.59.29 of 
karim.neirynck@gmail.com.

Zaterdag 15 oktober: de Pael-
steenpanne, Bredene

Afspraak van 13.30 tot 17 uur aan tram-
halte Bredene renbaan, Koninklijke baan, 
Bredene.
Meebrengen: stevige wandelschoenen, 
werkhandschoenen.
Info: NP middenkust : Serge Allein:
np.middenkust@gmail.com. 

Maaien voor meer orchideeën.

Zaterdag 22 oktober: de Waran-
deduinen, Middelkerke 

Afspraak van 13.30 uur tot 17uur thv Dra-
kentoren (tramhalte Krokodiel), L.Logier-
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Op 11 plaatsen in Vlaanderen zullen in het weekend 

van 12 en 13 november massáááál veel bomen worden aangeplant!

In onze regio zal dit gebeuren voor de uitbreiding van het Rode Dopheidereservaat 

op grondgebied Snellegem (Jabbeke), beide dagen van 9 uur tot 17 uur.

Afspraak tussen 9 tot 17 uur aan de Bosweg/Doornstraat in Snellegem. Wie niet de volledige dag kan hel-

pen, maar wel een of enkele uurtjes zin heeft, is natuurlijk ook welkom.

Meebrengen: spade, werkhandschoenen en laarzen. Er zal soep en drank te verkrijgen zijn.

Meer info: NP Jabbeke en NP Brugge

Parkeergelegenheid:

• Voor de fietsen voorzien we parking ter hoogte van de brug in de Bosweg/Doornstraat aan de kant van 

Snellegem (dus ter hoogte van de Boekhoutestraat). 

• Wagens kunnen geparkeerd worden in de weide naast Bosweg 37 (als je van Snellegem dorp komt) of 

op de parking van Beisbroek, Doornstraat 358 - 386 (als je van Varsenare/Sint Andries komt).



laan, Middelkerke.
Meebrengen: stevige wandelschoenen, 
werkhandschoenen.
Info en inschrijven: NP middenkust: 
np.middenkust@gmail.com.

Zaterdag 29 oktober: de Zwaan-
hoek, Oudenburg

Afspraak van 13.30 tot 17 uur aan het riet-
veldje t.h.v. de autostradebrug, Oudenburg.
Meebrengen: rubber laarzen, werkhand-
schoenen.
Info en inschrijven: NP middenkust: 
np.middenkust@gmail.com. 

Zaterdag 29 oktober: Gevaerts - 
Noord, Beernem

Afspraak om 9.30 uur tot 17 uur aan de 
ingang van het reservaat Gevaerts-Noord – 
noordoever van het kanaal Gent – Brugge 
vanaf de keersluis richting Beernem.
Meebrengen: laarzen,  werkhandschoenen 
en lunch. Natuurpunt zorgt voor werkmate-
riaal, drank, warme soep en versnaperingen.
Info en inschrijven: NP Oostkamp  
0476/50.50.11 of 
www.valleivandezuidleie.be.

Zaterdag 5 november: Schapen-
weide, Oostende

Afspraak van 13.30 tot 16.30 uur aan het 
kruispunt Kalkaertweg met Duinenstraat, 
Oostende
Meebrengen: stevige wandelschoenen, 
werkhandschoenen.
Info: NP middenkust: Luc Hostyn:  
np.middenkust@gmail.com. 

Zaterdag 5 november: Stads-
wallen van Damme

Zie zaterdag 1 oktober.

Weekend 5 en 6 november:  Sint 
Donaaspolder, Knokke

Afspraak om 10 uur ingang reservaat Rode 
Ossenstraat, Knokke.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Rudi 
Vantorre: rudi.vantorre@telenet.be.

Zaterdag 12 november: de Pael-
steenpanne, Bredene 

Zie 15 oktober.

Zondag 13 november: Park 58, 
Knokke

Afspraak om 14 uur aan de pergola, ingang 
Park 58, Knokke. 
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Chan-
tal Jacobs  tel: 050/61.42.10.

We halen exoten weg.

26 en 27 november: dag van de 
natuur

Zie pg. 33.

Zaterdag 3 december: beheer-
werkdag in Damme

Zie zaterdag 1 oktober.

Zaterdag 3 december: de Schud-
debeurze , Middelkerke

Afspraak van 13.30 tot 17 uur aan het kruis-
punt Schuddebeurzeweg met Bamburgs-
traat, Middelkerke.
Meebrengen: stevige wandelschoenen, 
werkhandschoenen.
Info: NP middenkust : Johan Broidioi,  np.
middenkust@gmail.com. 

Vrijdag 16 december, Doeveren, 
Zedelgem

Zie 9 oktober.

Zaterdag 17  december: Leie-
meersen, Oostkamp

Afspraak om 9.30 uur tot 17 uur aan de eer-
ste bunker langs het kanaal Gent - Brugge  
te  Moerbrugge ( zuidoever richting Beer-
nem). Knot- en hakhoutbeheer.
Meebrengen : werkhandschoenen, laarzen 
(en/of stevig schoeisel)  en lunch. Natuur-
punt zorgt voor werkmateriaal, drank, war-
me soep en versnaperingen.
Info en inschrijven: NP Oostkamp: 
0476/50.50.11 of 
www.valleivandezuidleie.be .

We knotten wilgen en doen aan hakhout-
beheer om voldoende licht te geven aan 
de waterpartijen en waardevolle open 
moerasvegetaties. Na de werkdag kan het 
gekapte hout verdeeld worden onder de 
noeste werkers.
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Natuurvlees 
van boer tot bord

Katelijnestraat 140
8000 Brugge

Tel. 050 33 23 40
www.huyzeparrent.be

Elke dag open van 7u30 tot 13u00 
en van 14u00 tot 18u30.
Zaterdag open tot 18u00.

Gesloten op zondag en 
woensdagmiddag

Viroinval chantemerle.be 0478 21 03 45

vAkAntiewoning  
14    personen

in een natuurpark van 12.000 hectare

Elke dag open van 8u tot 13u
 en 14u tot 18u.

Maandag open tot 18u30.
Gesloten op 

woensdag en zondag.



Vrijdag 28 oktober 2022  om 19.30 uur
Evenementenzaal Ridefort - Sportstraat 2 - Ruddervoorde (Oostkamp)

Kaarten :  15 euro in VVK /  18 euro ADD
Er zijn 200 plaatsen in de zaal.

VVK: betaling exacte bedrag op BE65 1460 5732 3196 (NP Oostkamp)

 met vermelding KIJK en aantal.

De kaarten liggen op de avond zelf ter beschikking bij de ingang van de theaterzaal

Fwiet! Fwiet! 

Is de naam van de podcast en het vogelmagazine van 
Begijn Le Bleu dat enthousiast wordt onthaald door 
media en publiek.  Nu brengt Begijn een voorstelling 

over de kick van het vogelspotten: kijk!
Hij heeft het over de machtige levenswijze van vogel-
soorten zoals de rietzanger, de gierzwaluw en de raaf. 
Hij neemt je mee in de lucht tijdens de vogeltrek waar 
een stroom van miljoenen vogels passeert richting het 
Zuiden, om vervolgens terug te landen in eigen land 

waar blauwe reigers als zen-monniken geduldig wach-
ten om hun slag te slaan. Dit alles om te tonen dat 

onze natuur nog slimmer en mooier is dan u al dacht. 
Begijn doet dit met woord en beeld zoals we dat van 
hem kennen. Met bezieling en humor vertelt hij over 

zijn passie om er een prachtige avond vol verwondering 
van te maken. Laat u meevoeren in de wondere wereld 

van Begijn waar vogels de hoofdrol spelen.
www.begijnlebleu.be

Begijn Le Bleu
Kijk!

Begijn Le Bleu komt naar Oostkamp met een nieuwe voorstelling  Kijk !

28 

oktober 

2022

Jelle Vermeersch
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26 & 27
NOV 

26 & 27

NOV
2022

DAG van de 
NATUUR

Kleine daad, groot resultaat

Locaties en afspraken voor de Dag van de Natuur in onze regio: 
zie hiernaast pg. 33. 
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Zaterdag 26 november

Beernem

Blankenberge

Brugge

Damme 

De Haan  

Jabbeke 

Middenkust

Oostkamp

Zedelgem

Miseriebocht

Uitkerkse Polder

Rode Dopheide

Stadswallen

De Zandpanne

Maskobos

Oosteroever

Leiemeersen

Doeveren

Jachthaven
einde Hugo Verrieststraat 
Beernem

BC Uitkerkse Polder
Kuiperscheeweg 20
Blankenberge

Ingang gebied
Diksmuidse Heerweg 
 Sint-Andries

BC ‘De Pulse’ 
Dammesteenweg 2
Damme

Camping Ter Duinen
Wenduinesteenweg 143 
De Haan

Parking  begraafplaats 
Aartrijksesteenweg
Jabbeke

Kruispunt Godtschalck-
straat / dr E.Moreauxlaan 
Oostende 

Eerste bunker langs kanaal 
Gent - Brugge
Moerbrugge

Ingang Oost-Doeveren
Stokhovestraat
Waardamme

  
 

• laarzen
• werkkledij

• picknick
• werk- (+ regen-) 

kledij 
• handschoenen

• werkhandschoenen 
• stevig schoeisel / 

laarzen

• stevig schoeisel 
• een blije snoet

• stevige wandel-
schoenen

• werkhandschoenen

• werkhandschoenen
• stevige schoenen / 

laarzen

• werkhandschoenen
• stevig schoeisel / 

laarzen
• lunch

• picknick
• stevige schoenen 
• spade
• werkhandschoenen

natuurpuntbeernem@gmail.com

uitkerksepolder@natuurpunt.be

verplancke-de.neve@skynet.be 
karim.neirynck@gmail.com

stadswallenvandamme@natuur-
punt.be

www.Natuurpunt.be/
Activiteiten/zoeken

natuurpuntjabbeke@gmail.com

np.middenkust@gmail.com.

0476/50.50.11 
www.valleivandezuidleie.be

doeveren@natuurpuntzedelgem.be

13.30 - 16

14 - 17

9.15 - 12
en
13 - 17

9 - 16.30

13.30

9 - 12

13.30 - 16

9.30 - 17

9 - 17

Afdeling      nAtuurgeBied    uur        AfsprAAkplAAts         MeeBrengen       info en inschrijven

Zondag 20 november

Gulke Putten Gulke Putten 9 - 12.30 Centrale B,
Predikherenstraat 35 A
Wingene

• werkhandschoenen 
• drinkbeker 
(zolang corona heerst)

christine.verscheure@gmail.com 
0477/99.39.11

Afdeling      nAtuurgeBied    uur        AfsprAAkplAAts         MeeBrengen       info en inschrijven
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tu j e u g d -  e n  g e z i n s w e r k i n g

Binnenkort is het weer zover, het nieuwe schooljaar komt er aan dus ook ons spetterend stuiterend startdagweekend komt er 
terug aan, een weekend waarin we voor ieder wat wils hebben! Als je nog vrienden hebt waarvan je denkt, éla die zou wel eens 
kei goe in de JNM passen, laat het hen ook weten en neem hen mee! Hieronder een korte oplijsting van wie wanneer wordt 
verwacht. Dit zijn alvast de data, meer informatie volgt nog via de site (www.jnm.be/brugge) en via mail voor de leden van JNM 
Brugge.

Voor gewone leden: Vrijdag 23 september 
om 18.30 uur tot zaterdag 24 september 
om 11 uur: voorzie een slaapzak en matje.

Voor ini’s: zaterdag 24 september om 14 
uur tot zondag 25 september 11 uur: voor-
zie een slaapzak en matje.

Voor piepers: zondag 25 september 14 
uur tot 17 uur.

Voor pini’s: jullie zijn welkom om zowel 
het deel van de ini’s als het deel van de 
piepers mee te doen, je mag ook één van 
de twee kiezen, laat ons dit wel op voor-
hand weten!

Voor ouders: zondag 25 september vanaf 
17 uur

Het eerste semester van het jaar staat ook 
weer volgepland met supertoffe activiteiten. 
Hieronder alvast een overzichtje. Neem ge-
rust contact op met ons bij interesse!

JNM? je beestige jeugdbeweging

Zondag 9 oktober: strand-
jutten en strandlabo

Afspraak om 14 uur op de hoek van 
de Gadeynehelling met de Zeedijk, 
Blankenberge, tot 16.30 uur. 
Meebrengen: laarzen.

Zaterdag 26 november: 
knutsel met natuurlijk ma-
teriaal

Afspraak om 14 uur aan het be-
zoekerscentrum Uitkerkse Polder, 
Kuiperscheeweg 20, Blankenber-
ge, tot 16 uur. 
Meebrengen: laarzen of stevige 
schoenen, ravotkledij.

BlankenBerge

Damme

 nature for kiDs

Zondag 2 oktober:
doddemannetjes maken

Start om 14 uur, tot 16.30 uur. Ga mee op zoek langs 
de beken en grachten in Damme. We verzamelen de 
Lisdodde, om er daarna onze eigen mannetjes van te 
maken aan het kampvuur. De ideale gezinsnamiddag 
voor wie graag knutselt met natuurelementen.

Zondag 16 oktober: 
sporentocht

Start om 10 uur, tot 11.30 uur. Kom mee op tocht in de 
natuur. We gaan op zoek naar tekenen van dieren in 
de omgeving en verzamelen wat nodig is om touw te 
maken van planten. Na afloop drinken we verse thee, 
recht uit de natuur.

Afspraak aan bezoekerscentrum 
De Pulse, Dammesteenweg 2, 
Damme. 
Info en inschrijven: NP Damme: 
stadswallenvandamme@natuurpunt.be. 
Gratis voor leden van Natuurpun-
ters, niet-leden betalen 3 euro per 
persoon of 6 euro per gezin. 
Er is fietsstalling aan het bezoe-
kerscentrum. Kom je met de auto, 
dan kun je parkeren aan de Damse 
Vaart-West.

Vanaf 8 jaar, (groot)ouders welkom.
Info en inschrijven: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.


