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OOK JIJ BENT EEN STUK
VAN DE PUZZEL
Met:
Plant een stukje Meetjesland
RLM stelt zich voor
Zo kan het ook…
Aankondigingen

Beste lezer,
Ja, kijk maar eens goed,
de afbeelding hierboven is
opgebouwd uit foto’s van
mensen. Herken je jezelf op
één van de foto’s? Dat is goed
mogelijk.
In elk geval mag
de boodschap duidelijk zijn:
mensen geven het landschap
mee vorm.
Ook jou willen we dit najaar oproepen om de handen uit de mouwen
te steken. Het winterse plantseizoen wordt op 15 november feestelijk
ingeleid met de 2de Meetjeslandse Plantdag in de Huysmanhoeve in
Eeklo.
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Kom langs en ontdek wat het landschap jou kan bieden in je tuin,
op je lapje grond of erf. Planten, beheer en werktuigen worden
gedemonstreerd, ontdek uiteenlopende toepassingen van hout en
beleef een zondagnamiddag vol leute voor het ganse gezin. We hopen
dat iedereen nadien naar huis gaat met de goesting om de spade in de
grond te steken.
Heb je plannen om jouw omgeving in een typisch plattelandskleedje te
steken? Dan kan je opnieuw streekeigen plantgoed bestellen in één van
de drie tuincentra die deelnemen aan onze jaarlijkse plantenverkoop.
Zo geef ook jij het landschap mee vorm.
Geert De Roo,
Voorzitter Regionaal Landschap Meetjesland vzw

LOCATIE : REGIONAAL LANDSCHAP MEETJESLAND VZW
MARKTSTRAAT 65, 9990 MALDEGEM
INFO@RLM.BE, WWW.RLM.BE, 050 70 00 42
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RLM stelt zich voor
Bert Vermeire, coördinator
In deze Landschapskrant willen we het
hebben over mensenwerk, en wel op
verschillende manieren.
Het landschap is mensenwerk. Ook
het herstel van het landschap en de
natuur is mensenwerk. Als organisatie
wil Regionaal Landschap Meetjesland
(RLM) inwoners er toe aanzetten om
vrijwillig bij te dragen tot het herstel van
een waardevol en biodivers landschap.
RLM is zelf ook mensenwerk.

BERT

We weten immers dat verschillende
inwoners een andere kijk op landschap
en natuur hebben. Dat is onvermijdelijk.
Burgers, landbouwers, natuurliefhebbers,
recreanten, beleidsmakers hebben elk
hun eigen idee over het landschap.
Deze inwoners worden in RLM vertegenwoordigd door organisaties. En daar
schuilt nu juist het echte doel van een
Regionaal Landschap. Vanuit deze
verschillende invalshoeken zoeken we
naar concrete acties waarin iedereen
zich kan vinden. Hoe dit kan, illustreren
onze acties voor de Geelgors (zie
hieronder), om er maar één te noemen.

Project geelgors
In het noorden van Oosteeklo leeft nog een kleine groep Geelgorzen. Het is
de laatste populatie in het Meetjesland. Dit zijn heel typische, maar zeldzame
akkervogels. Binnen een open landbouwgebied werden diverse maatregelen getroffen om hen meer overlevingskansen te geven: wintervoedselgewas wordt ingezaaid, er gebeuren aanplantingen. Ook de inwoners zetten
hun schouders onder het project en sinds 2015 kan men er VLM-beheerovereenkomsten aangaan. Met de broodnodige financiële steun van de Provincie Oost-Vlaanderen wordt hier voor een hefboom gezorgd.
Hierna laten we graag enkele
verschillende invalshoeken aan bod komen.
Daarbij stelden we de volgende vraag:

waarom is dit project voor jou interessant?

Onder de leiding van voorzitter Geert
De Roo en de raad van bestuur worden
deze acties uitgewerkt. Het team van
RLM bestaat uit gemotiveerde mensen
die elk vanuit hun eigen invalshoek iets
willen betekenen voor het landschap en
…. voor jou? Ook hen willen we aan je
voorstellen.

Het is cruciaal dat er maatregelen genomen
worden om kwetsbare soorten zoals de
Geelgors niet te verliezen in onze regio.
Vanuit Natuurpunt en Partners Meetjesland
waren we sterk voorstander van acties
voor deze kwetsbare soort. Onze vrijwilligers
inventariseren de aanwezigheid van de
soort en we deden voorstellen voor concrete
maatregelen. Zonder samenwerking met
landbouwers, inwoners en gemeente lukt dit
echter niet. De samenwerking die we hebben
is er een van wederzijds respect. Dat werpt zijn
vruchten af, het project is een succes en daar
profiteert iedereen van: de landbouwers, de
inwoners en natuurlijk de Geelgors die zich
hier steeds beter thuis zal voelen. We hopen
dat dit succesvolle project een stimulans mag
zijn om samen verder werk
te maken van biodiversiteit
in landbouwlandschappen.

Koen Martens
Voorzitter Natuurpunt &
Partners Meetjesland

“Ook de landbouwer geniet van het landschap en heeft oog
voor de typische natuur in het boerenlandschap. Aan dit project
kan de landbouwer vrijwillig deelnemen. De mensen van RLM en
de vrijwilligers die de landbouwers contacteren hebben kennis
van zaken en respect voor de bedrijfsvoering. De landbouwer
krijgt een billijke vergoeding voor zijn inspanningen. Op die manier is samenwerking perfect mogelijk. Ik heb zelf trouwens in een
ander project 6 poelen laten aanleggen met
het Regionaal Landschap, ondertussen zijn dat
pareltjes van natuur waar ik zelf fier op ben.”

Luc Van Ootegem

Als gemeente hebben we aanplantingen kunnen uitvoeren die voor nestplaatsen zullen zorgen. Bovendien zien we dat bij de inwoners
van Oosteeklo een enthousiaste dynamiek is
ontstaan rond de Geelgors. Als bestuur kunnen we dit alleen maar toejuichen. In het kader van de bouw van de brug over de N49 zal
door de gemeente gevraagd worden aan het
Agentschap voor Wegen en Verkeer de nodige
maatregelen te nemen om de
verstoring en het verdwijnen
van het leefgebied van de
geelgors te vermijden.

Philippe De Coninck
Burgemeester Assenede

Voorzitter Boerenbond
Assenede & Regio Gent - Eeklo
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Hieronder geven de personeelsleden een glimp
van wat hun werk inhoudt en wat hen ‘op dreef’ brengt .

Hélène werkt voor de
Meetjeslandse natuur
“Poelen graven voor amfibieën,
akkerranden inzaaien voor
de geelgors,… heel wat
landbouwers en inwoners van
het buitengebied kunnen
hiermee het verschil maken voor
waardevolle diersoorten. Er komt
veel overleg bij kijken, maar het
geeft voldoening als dit lukt en
leidt tot echte veranderingen
op het terrein. Communicatie,
sensibilisatie en uiteraard veel
enthousiasme zijn nodig, maar
het loont!”

HÉLÈNE

Via Patrick kom je
meer te weten over onze natuur

PATRICK

ADELHEID
Adelheid zorgt dat de cijfers kloppen
“Mijn werk bestaat voornamelijk uit administratie,
boekhouding en ondersteuning van
de verschillende projecten van
de collega’s. Op die manier kan
ik, met veel plezier, mijn steentje
bijdragen aan de realisaties
op het terrein. Wie contact
opneemt krijgt meestal mij aan
de lijn, op die manier kom ik ook
heel even in ‘beeld’.
De publieksevenementen zijn
een welkome afwisseling voor
het dagelijkse bureauwerk.”

“Ik vind het fantastisch als je bij de gewone
mens in de straat interesse kan opwekken voor
het landschap en de natuur. De verwondering
van kinderen én volwassenen als ze door
een microscoop naar een waterdiertje
kijken en iets zien wat ze nooit vermoed
hadden, daar doe ik het voor. Sinds kort
werk ik samen met Hélène ook rond
natuurprojecten in het buitengebied. Heel
boeiend, zeker als je bedenkt dat ik als
bioloog van boerenafkomst zelf ook een
zeldzaam beest ben
.”

VIOLA

Viola, trage wegen ‘madame’
van het Meetjesland
“De trage wegen, waarlangs je heerlijk kan wandelen of fietsen zonder voorbij zoevende auto’s, dat is
mijn dada. Vandaag zijn alle gemeenten bezig met
de opmaak van een trage wegenplan of met de
uitvoering van zo’n plan. Daarnaast ben ik ook bezig
met speelgroen, waarbij mijn ervaring in de school
van mijn kinderen goed van pas komt. Daar hebben
we met een groep actieve ouders de speelplaats
in 10 jaar omgetoverd in een natuurlijk speelterrein,
waar de kinderen kunnen spelen, ontdekken en
creatief zijn met wat de natuur hen biedt.”

Eli stroomlijnt het landschap

ELI

“Mijn werk is erg veelzijdig: van tijd tot tijd interview ik een oud vrouwtje over haar al
even oude boomgaard en snijd ik enten van met-uitsterven-bedreigde-fruitvariëteiten;
door het jaar heen werk ik plannen uit voor besturen, landbouwers en particulieren die
een hoogstamboomgaard willen aanplanten, of kijk ik hoe de impact van een hoogspanningslijn verminderd kan worden voor omwonenden. Zomer is de tijd om samen
met collega Ralph te schrijven aan het boek ‘van Tronken en Kanten’ of onze nieuwe
fruitgids ‘van Trezeke tot Keizerin’. ’s Winters organiseer ik de aanplant van houtkanten
en bomenrijen, al dan niet met de steun van enthousiaste schoolkinderen of met de
middelen van Elia. Best boeiend, dat Meetjesland!”

Ralph herstelt het landschap

RALPH

“Het bestuderen van de evolutie van het landschap aan de hand van oude kaarten en foto’s
vind ik erg interessant. Hoewel het traditionele
landschap in het Meetjesland onder druk staat,
bleven talrijke sporen van het oude cultuurlandschap bewaard. Inwoners ondersteunen bij het
herstel van dat landschap geeft echt voldoening.
Als ik jaren na de aanplant toevallig eens met de
koersfiets passeer langs die
inmiddels statige dreef, of die
prachtig volgroeide boerenhaag rond een boomgaard,
dat doet een mens deugd.”

JAN
Jan, communicatiekanon
“Ik werk nog maar pas bij RLM en
neem de communicatietaken
over van Patrick. De website
up-to-date houden, de
landschapskrant in elkaar steken,
nadenken over de aanpak van
onze publieksevenementen... Ik
maak dat de wereld weet wat
RLM voor het Meetjesland doet.”
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TOEPASSINGEN
HOUT

Demonstratie
houtdraaien

Leren vlechten met wilgentakken
(vooraf inschrijven verplicht)

Maak je
eigen boog
“uit de kant”

BER

NOVEM

15
ZONDAG

2015

(inschrijven op dag zelf,
betalend)

jesland
et

se

Workshop
boomklimmen
voor kinderen

Hier vind je alvast een greep uit het
programma. Het volledige programma
vind je vanaf 1 oktober op www.RLM.be
(voor sommige activiteiten is inschrijven
verplicht, enkele zijn betalend).
Me

Workshop
nestkastjes
bouwen en
versieren

Op 15 november van 13u tot 17u
organiseert het Regionaal Landschap
de 2de Meetjeslandse Plantdag. Het
Regionaal
Landschap
schiet
een
nieuwe plantperiode feestelijk op gang
met tal van activiteiten, workshops en
demonstraties. Deze tweede editie
wordt georganiseerd op het erf van de
historische Huysmanhoeve in Eeklo. Je
vindt er interessante informatie over
planten, tuinen en de vele toepassingen
van hout. Je kan ook deelnemen aan
verschillende workshops!

Plant
DAG

(inschrijven op dag zelf)

LEUTE
Er is van alles te beleven, binnen én buiten.
Onze cafetaria, proevertjes, vuurkorven,
live muziek en een warm drankje zorgen
voor de sfeer van een echte Vlaamse kermis!

Bron: Daniël Colpaert

Nagelen
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WERKTUIGEN
Leer hoe je
een kettingzaag
onderhoudt

SMAAK
Broodbakken in het bakhuis
met mogelijkheid tot kopen
van een vers brood

Bron; Inverde

Kweepeer,
de gouden vrucht
in de keuken
en huidverzorging

Plantenverkoop

Met heel wat recepten
en proevertjes! (Betalend,
vooraf inschrijven verplicht)

Voel je het kriebelen om zelf ook te gaan planten? Drie
tuincentra uit het Meetjesland nemen opnieuw deel aan de
plantenverkoop. Alle geïnteresseerden kunnen streekeigen
bomen en planten aankopen.

Leer zelf
paddenstoelen
kweken op
houtstammetjes
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(Betalend, vooraf
inschrijven verplicht)

Op het bijgevoegde bestelformulier vind je alle informatie.
Indien je plantgoed bestelt vóór 18 november, dan geniet
je een korting van 30% op de normale prijs. Het bestelde
plantgoed kan afgehaald worden
in de deelnemende centra op 27,
28 en 29 november.

Demonstratie
hout stapelen

Demonstratie
mobiele houtzagerij

Nagelen
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Rondleiding
in de boomgaard,
demonstratie
bomen planten

BEHEER
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ZO KAN HET OOK …
KIES EENS VOOR EEN GEMENGDE HAAG!

Traditioneel waren de meeste hagen in het Meetjesland meidoornhagen. Hier
en daar vind je een hulsthaag of een gemengde vorm van meidoorn en hulst.
Eén enkele keer tref je een oud exemplaar waarin naast meidoorn en hulst ook
haagbeuk, gele kornoelje, veldolm, rozen, vlier en sleedoorn samen groeien.

“

Heb je plannen om een haag
aan te planten? Kies dan eens
voor een gemengde vorm.
Die biedt immers heel wat voordelen!

MOOIER
Al deze soorten samen zorgen ervoor dat er op wisselende
tijdstippen in het voorjaar diverse groentinten tevoorschijn
komen. De verschillende soorten lopen immers alle op een
ander tijdstip uit. Ook de bloei spreidt zich over een lange
periode. Sommige soorten bloeien al in februari, nog
voor het verschijnen van het blad. Bij andere soorten is
het net andersom: ze komen eerst in blad en vormen
daarna pas bloemen. Knip je de bloei niet (volledig)
weg, dan verschijnen vanaf de zomer tot de herfst
vruchten in allerlei vormen en kleuren. In het najaar
is de verscheidenheid aan verkleuring dan
weer opvallend!

STERKER
In tegenstelling tot hagen uit één soort, zijn
gemengde hagen minder gevoelig voor aantasting
van schadelijke organismen. Die komen vaak slechts
op één soort voor. Wanneer aantasting wordt
vastgesteld, grijpt men bij monotone hagen wel
eens naar chemische bestrijdingsmiddelen.
Deze zijn echter schadelijk voor
vogels en andere organismen.

LEVENDIGER
TIPS
Bij het planten kan je ervoor kiezen om het aandeel van bepaalde soorten
te laten overheersen. Of je plant een gelijk aantal planten van iedere soort.
Je plant best enkele planten van dezelfde soort naast elkaar. Dominante,
sterk groeiende soorten zouden andere kunnen verdrukken.
Een gemengde haag kan je jaarlijks scheren. Beschik je over voldoende
plaats, plant de haag dan wat verder van de scheiding en laat ze wat
breder groeien. Op die manier wordt de haag ecologisch nog interessanter.
Meerdere soorten kunnen immers bloeien en vruchten dragen.

Sommige boomsoorten scoren niet zo goed op vlak van biodiversiteit.
Dit betekent dat er op zich weinig organismen mee samenleven.
Wanneer meerdere soorten samen geplant worden vergroot de
ecologische waarde spectaculair! Honderden (nacht)vlinders,
kevers, rupsen en andere insecten hebben boom- en haagplanten
als waardplant: ze zijn ervan afhankelijk voor hun voortbestaan.
Plant je meerdere soorten samen, dan vergroot je meteen
ook de kans dat een groot aantal soorten insecten in
en rond de haag zal leven. Ook het aantal vogels
wordt groter. De zaden en vruchten zijn een
belangrijke voedselbron.
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WANDEL LANGS DE
GRENS MET BOERKE!

Ontdek hun avonturen tijdens de

WEEK VAN HET BOS
11-18 oktober 2015

V.U.: Marie-Laure Vanwanseele, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel

De Meetjeslandse striptekenaar
Pieter De Poortere tekent al 15 jaar
Boerke. Hij veroverde Vlaanderen,
het Stripmuseum in Brussel maar ook
Wallonië en Frankrijk.
Wandel nu vier wandelroutes rond het
figuurtje Boerke aan de grens met een
digitale ‘Bangelijke Boerke Quiz’ via
QR-codes die je tijdens je tocht kunt
inscannen met de smartphone!
Je kan de uitgebreide brochure met
kaartjes, verhalen en leuke strips
bestellen via
www.toerismemeetjesland.be

AGENTSCHAP VOOR NATUUR & BOS
PRESENTEERT

WWW.WEEKVANHETBOS.BE
WWW.FACEBOOK.COM/WEEKVANHETBOS

Van Trezeke
tot Keizerin
Het is zover, onze Meetjeslandse fruitgids
is klaar. ‘Van Trezeke tot Keizerin’ geeft
je een blik op de fruitgeschiedenis in
het Meetjesland de laatste 150 jaar, en
behandelt de meest courante en interessante
fruitvariëteiten die als hoogstam werden
aangeplant in het Meetjesland. We baseerden
ons hiervoor zowel op geschreven bronnen
als op tientallen getuigenissen van oudere
bewoners in onze streek. Opnieuw een sappig
boek over eetbaar, dierbaar erfgoed.
Plant jij binnenkort ook een hoogstamboomgaard aan i.s.m. RLM, of heb
je dat onlangs gedaan? Dan kan je RLM vragen om zo’n boek te krijgen.
Het helpt je op weg bij het opmaken van een plan en de aanleg van
een geslaagde boomgaard, en begeleidt je in de eerste jaren van goed
beheer.

In samenwerking met:

is natuur

Q15-0123_ANB_WVHB 2015_affiche_A3_09.indd 1
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Alfred Verbrugge (°1931), Waarschoot

Kies uit een korte bossfeerwandeling, een
familiezoektocht voor jong en oud of een
avonturenzoektocht met GPS. Keuvel na
bij het kampvuur met vuurspuwer op de
Drongengoedhoeve. Start tussen 19u30 en 21u
op de taxibaan van het vliegveld Ursel.

Week van het Bos

ELI.VANDECASTEELE@RLM.BE

“Het fruit werd niet direct verwerkt, fruit
eten was iets sociaals. Tegen 6 - 7u ’s
avonds kwamen we samen met de buren,
en de mand fruit werd bovengehaald. Soms
zaten we uren bijeen, zonder tv of muziek.”

Knetterende Nacht
van de Duisternis

2015

Elke dag activiteiten voor jong en oud:
yoga • guerilladropping • nordic walking • lezing
WOII in het Drongengoed • workshop keramiek •
poëziewandeling bij valavond • kinderactiviteit
in het bos • buitenfitness voor senioren •
beheermoment Natuurpunt • zaklampentocht •
hondenvriendelijk wandelparcours - ‘kunstdreef’ •
natuurkudde • bosmenu’s en -arrangementen •
boekenbos

Slotevenement
van de Week
van het Bos
Gegidste themawandelingen, jeugdactiviteiten,
fotografiewandeling, aperitiefconcert en nog
veel meer in en rond de Drongengoedhoeve.

MEER INFO I.V.M. ACTIVITEITEN EN INSCHRIJVINGEN
OP WWW.DRONGENGOED.BE.
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Prijsvraag!!!

Inspiratiedag
Landschap en ontwerp in harmonie

R

OKTOBE

15
DAG

DONDER

2015

Regionaal Landschap Meetjesland vzw organiseert
een inspiratiedag rond LANDSCHAP en ONTWERP in
de publieke en private ruimte. We bekijken hoe een
ruimtelijk ontwerp in optimale wisselwerking kan zijn
met het omliggende landschap.

Meer info, het volledig programma en inschrijven
via www.RLM.be
Deze inspiratiedag wordt georganiseerd in
samenwerking met de Stad Eeklo en met de steun
van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Deze dag is er voor alle geïnteresseerden, werkzaam
in de groensector of daarbuiten. Ontwerpers,
tuin- en landschapsarchitecten, tuinaannemers,
stedenbouwkundigen, beleidsmakers en andere
actoren in ‘het landschap’ zijn onze doelgroep,
maar ook het bredere publiek is welkom.

KALENDER
Een selectie van activiteiten
uit het Meetjesland
ZONDAG 27 SEPTEMBER 13u - 17u
Afsluiter seizoen Huysmanhoeve: oogst en
oogstverwerking, streekproductenmarkt
en mobiele fruitpers
Meer info: www.huysmanhoeve.be
WOENSDAG 30 SEPTEMBER 20u
Cursus vleermuizen: les 1 van 3 (andere
lessen op 7 en 14 oktober, excursies op 10
en 17 oktober)
Info: www.npmeetjesland.be
ZONDAG 4 OKTOBER 9u30
Paddenstoelwandeling ‘Boleet en co’
Meer info en inschrijven:
www.hetleen.be
DINSDAG 6 OKTOBER 20u
Antarctica en de klimaatverandering
Natuurpunt Lovendegem en Davidsfonds,
i.s.m. milieuraad en gemeentebestuur
Lovendegem
Info: www.npmeetjesland.be
ZATERDAG 10 OKTOBER tot
ZONDAG 18 OKTOBER
Nacht van de Duisternis
en Week van het Bos
Zie aankondiging p. 7 en
www.drongengoed.be
DONDERDAG 15 OKTOBER
Inspiratiedag
landschap en ontwerp in harmonie
Zie aankondiging hierboven
ZATERDAG 17 EN ZONDAG 18 OKTOBER
Dag van de trage weg
Zie www.tragewegen.be
ZONDAG 18 OKTOBER 14u
‘Op stap met de klimaatdokter’
aan de Vrouwkenshoekkreek
Info: www.npmeetjesland.be

ZONDAG 25 OKTOBER
Paddenstoelenwandeling
in de Lembeekse Bossen
Info: www.npmeetjesland.be
ZATERDAG 7 NOVEMBER
Natuurrijke tuinen dating avond
Info: www.npmeetjesland.be
Snoeinamiddag in Assenede 13u30
Naar jaarlijkse gewoonte en volgens
ecologische principes wordt er getoond
hoe we best snoeien.
Meer info en inschrijven: www.velt.be
ZONDAG 15 NOVEMBER
2e Meetjeslandse Plantdag
Zie middenkatern p. 4-5
Culinaire themawandeling ‘bossmaken’
9u30
Meer info en inschrijven:
www.hetleen.be
ZATERDAG 21 EN ZONDAG 22 NOVEMBER
Diverse natuurwerkdagen
ikv de Dag van de Natuur
Info: www.npmeetjesland.be
VRIJDAG 27 TOT ZONDAG 29 NOVEMBER
Afhalen plantgoed plantenverkoop bij
de tuincentra
Zie middenkatern
ZONDAG 6 DECEMBER 13u30
Het Maldegemveld drie jaar verder
Info: www.npmeetjesland.be
Sfeervolle avondwandeling ‘winterpoëzie’
15u30
Meer info en inschrijven:
www.hetleen.be
ZONDAG 13 DECEMBER 10u
SAMEN op muzikale toer
in ‘t Drongengoedbos
Info: www.drongengoedhoeve.be
Word vriend met Regionaal
Landschap Meetjesland
op facebook,
en volg ons overal

Welke activiteit kan je niet
doen op de 2e Meetjeslandse
Plantdag op 15 november op
de Huysmanhoeve:
• Leren je kettingzaag 			
onderhouden
• Je eigen boog maken
• Leren een fruitboom planten
• Leren paddenstoelen kweken 		
op hout
• Fierljeppen over de walgracht
• Vlechten met wilgentakken
Stuur het juiste antwoord vóór 5
oktober per mail naar info@RLM.
be of per brief naar Marktstraat
65, Maldegem 9990. Uit de
correcte antwoorden loten we
iemand die een ballonvaart
wint voor 2 personen over het
Meetjesland.
De vorige keer wonnen
Greta Faelens, Raymond
Verdoolaege, Annie Goethals,
Wim Dossche, Yvette
Reyniers en Anita Boerjan
een wandeling met de
klimaatdokter.

OP STAP MET
DE KLIMAATDOKTER
Eerder kon je al
lezen over dit in
het Meetjesland
ontwikkelde educatieve
pakket voor lagere
schoolkinderen,
volwassenen en
verenigingen. Heel
toevallig kwamen wij
de klimaatdokter tegen
in het bos en vroegen
naar de ervaringen met
schoolkinderen.
Is de klimaatopwarming
niet moeilijk om uit te leggen
aan kinderen van
de 1e, 2e en 3e graad?
Dat lijkt zo, maar je kan een dergelijk
onderwerp ook op een heel ludieke
en eenvoudige manier brengen. Ik
maak daarbij gebruik van enkele
eenvoudige educatieve materialen.
Zo wordt het probleem van de
luchtvervuiling uit de doeken gedaan
aan de hand van een rollenspel met
gekleurde dopjes.

Is het ook leuk? Of is
het allemaal kommer en kwel?
De opwarming van ons klimaat is
natuurlijk geen goednieuwsshow.
Maar het pakket is speels opgevat,
en eindigt steevast met een positief
venster op de toekomst. In het laatste
gedeelte van de wandeling laat ik de
kinderen zelf oplossingen uitdenken,
dingen die ze zelf kunnen doen.

Waar kan de klimaatwandeling zoal doorgaan?
Eigenlijk overal waar er wat groen is:
een schooltuin, park,…

Tot slot: waar vinden
we meer informatie?
Op de site www.npmeetjesland.be
kan je het volledige pakket inkijken.
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