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Cursussen

nachtvlinders: 1 juli
Datum: vrijdag 1 juli van 19 tot 23.30 uur.
Plaats: Natuurcentrum Beisbroek, Zeeweg
96, Sint-Michiels.
Lesgevers: Arnout Zwaenepoel, Natuuracademie, Natuurcentrum Beisbroek, NPBOM,
Stad Brugge en NP Brugge.
Info en inschrijven: natuurcentrum@brugge.be of 050/32.90.17.
Deelname: 15 euro voor leden Natuurpunt,
20 euro voor niet-leden.
Betalen doe je vooraf op de rekening BE10
7775 9578 6204 van Natuurpunt Brugge.
Bij de mededeling geef je jouw naam en die
van de cursus. Arnout, een echte specialist,
geeft eerst een theoretische inleiding over
nachtvlinders en daarna trekken we naar de
Schobbejakshoogte want daar bevindt zich
een rijke variatie aan nachtvlinders. Daar
proberen we zoveel mogelijk soorten op
naam te brengen. Een hoofdlamp, vlindernet en insectenpotjes zijn welkom.
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Vogeltrek: 9 en 10 september
Datum: vrijdag 9 september van 19 tot 22
uur en zaterdag 10 september van 8.30 tot
16.30 uur.
Plaats: Natuurcentrum Beisbroek, Zeeweg
96, Sint-Michiels.
Lesgevers: Wim Jans, Natuuracademie, Natuurcentrum Brugge, NP BOM, NP Brugge.
Info en inschrijven: https://www.natuurpunt.be/agenda/cursus-vogeltrek-een-natuurfenomeen-sint-andries-54913
Deelname: 20 euro voor leden, 25 euro
voor niet-leden van NP.
Betalen doe je vooraf op de rekening BE10
7775 9578 6204 van Natuurpunt Brugge.
Bij de mededeling geef je jouw naam en
die van de cursus. Vrijdag geven we theorie, zaterdag proberen we eerst een
ringstation te bezoeken, dit is afhankelijk
van het weer, als het regent is dat niet mogelijk. Afhankelijk van de waarnemingen
gaan we naar plaatsen waar we trek verwachten.

Paddenstoelen: vanaf 7 september
Datum: vanaf 7 september tem 15 oktober.
Plaats: BC Bulskampveld, Beernem.
Lesgevers: Hans Vermeulen, Natuuracademie.
Info: Jochen Muys: Jochen.Muys@
west-vlaanderen.be.
Inschrijven: https://www.west-vlaanderen.
be/formulier/paddenstoelencursus-najaar-2022.
Deelname: 40 euro per onderdeel, samen
80 euro. De cursus is een combinatie van
“Paddenstoelen voor Beginners” en “Wee
tjes en Verhalen over Paddenstoelen. Voor
beide cursussen kan zowel afzonderlijk als
gecombineerd ingeschreven worden.
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Natuurvlees
van boer tot bord

Jeugdwerking

JNM? je beestige jeugdbeweging

Het schooljaar loopt op het einde en ook de
JNM sluit het jaar af met een terugblik op
veel leuke en leerrijke activiteiten.
Eén van de afgelopen activiteiten was de
1000 soorten dag voor ini’s en piepers (de
twee leeftijdsgroepen). Zoveel natuurstudie gebeurde er niet, maar iedereen leefde
zich wel helemaal uit met de natuurgidsen,
spelletjes en vangnetjes. De één ging al

natter naar huis dan de ander en één van
de ini’s kwam trots met een platbuik in het
netje zoals te zien op de foto. De meerkoeten en waterhoenen waren aan het rondzwemmen met hun kuikentjes. Hier en daar
konden we ook een azuurjuffer en veel kleine larfjes zien.
We staken ook onze handen uit de mouwen in het natuurgebied in beheer van
Natuurpunt vzw, Ter Doest. Wat we daar allemaal hebben gedaan en de leuke soorten
die we hebben gezien kan je terugvinden in
het artikel van Reinhardt in deze editie van
de Spille.

Elke dag open van 8u tot 13u
en 14u
tot7u30
18u.tot 13u00
Elke dag open
van
Maandag
opentot
tot18u30.
18u30.
en van 14u00
Zaterdag
open tot
Gesloten
op18u00.
Gesloten
en
woensdagopenzondag
zondag.
woensdagmiddag

VAkAnTiewOning
14 personen

in een natuurpark van 12.000 hectare

Wij kijken alweer uit naar het volgende
schooljaar maar eerst nog een mooie afsluiting met het zomerkamp!
JNM Brugge
Viroinval
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