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JEUGD EN NATUUR

Beste lezer,
Wanneer je vraagt aan mensen waar en wanneer ze voor het eerst in
contact kwamen met de natuur, vertellen ze je meestal over de vele uren
die ze als kind al spelend doorbrachten in het groen.
Kampen bouwen in de bossen, ravotten in de velden, op zoek gaan
naar leven in grachten en sloten … en accidenteel zelf eens in de gracht
belanden. Daarbij gingen ze aan de slag met wat ze konden vinden:
stokken, stenen en een modderige plas staan garant voor grootse
avonturen.
Voor kinderen is dit niet alleen plezant, ze leren er ook voeling krijgen met
‘den buiten’ en de natuur. Dit vrije spel prikkelt de fantasie en het spelen in
de natuur is goed voor de behendigheid en de motoriek.
Onderzoek toont zelfs aan dat buitenspel een remedie is tegen ADHD!
De conclusie ligt dus voor de hand: onze
kinderen hebben nood aan spelen in het
groen. Besturen en organisaties kunnen
hier iets aan doen door speelterreinen
natuurlijk en avontuurlijk in te richten,
met oog op het spelplezier en de veiligheid
van de verschillende leeftijdsgroepen.
Regionaal Landschap Meetjesland en de
Regionale Jeugddienst Meetjesman willen
dit stimuleren door hun project ‘Natuurlijke
Speelruimten’.
En de kinderen en ouders, wat kunnen zij doen?
Hun ‘vuile kleren’ aandoen en vooruit, naar buiten!
Veel speelplezier,
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

HANDEN
UIT DE
MOUWEN!

DVC De
Triangel
bouwt een
beestentoren!
RLM werkt samen met de gemeente Lovendegem, natuurgidsen,
Natuurpunt en de scholen in Lovendegem aan de educatieve
inrichting van het gebied rond de gemeentelijke visvijver te
Appensvoorde. Bedoeling is om dit nog meer om te toveren in een
plek waar kinderen en jongeren zich kunnen uitleven en leren over
de natuur. Dienstverleningscentrum de Triangel bijt alvast de spits af!
Nu al wordt in hun ateliers enthousiast gewerkt aan de onderdelen
van een educatieve beestentoren.
Als alle onderdelen klaar zijn, wordt de volledige toren door hen
in elkaar gezet op het gemeentelijke hooilandje aan de Kanunnik
Triestlaan. Hiernaast zie je een foto van het ontwerp dat als basis
dient. De toren zal uitleg geven over de verschillende bewoners
ervan zoals solitaire (niet-stekende) bijen, egels en
nog veel andere diertjes.

Weekendje knotten
met de Jeugdbond
voor Natuur en Milieu
Naar aloude traditie trokken JNM-afdeling
Eeklo en Krekenland er de voorbije
februarimaand een weekend samen op
uit om te knotten aan de Grote Geul in
Assenede.
Meer dan een dozijn jongeren
tussen de 13 en 25 jaar lopen
telkens weer warm voor het idee
om zorg te dragen voor de oude
knotwilgen. Het hout wordt verdeeld
onder de liefhebbers of gebruikt
als pootmateriaal om nieuwe rijen
knotbomen aan te planten.

Het is natuurlijk niet allemaal hard labeur:
de kleine twijgen gaan samen op een
hoop en zo wordt er voor een ‘mega’
vuur gezorgd. Daarna is er ‘s avonds
de gezelligheid van keuvelen of straffe
verhalen uitwisselen bij een stapel
pannenkoeken of een flink bord ‘warm’,
de voeten naar de haard gericht.

LANDSCHAPSKRANT / P. 2

Plantende klasjes
Wie in Zomergem langs Diepenbeek passeert zal er niet naast kunnen
kijken. Een frisse houtkant , 400 meter lang, vers geplant, verbindt
voortaan de eiken- en populierendreven vanuit het Keigatbos met de
meer oostelijk gelegen bosjes te Ronsele. Wie heeft daar voor gezorgd?
Samen met de gemeente Zomergem en met toestemming van de
aangrenzende landbouwers ging RLM op zoek naar ijverige plantertjes.
Niet minder dan 76 schoolkinderen uit het derde en vierde leerjaar van
de Zomergemse basisscholen Twinkel, De Zandloper en Basisschool
Beke voltooiden de klus op amper een uurtje tijd, aangemoedigd door
leerkrachten, ouders en andere sympathisanten. Een leuke afwisseling
op het klaslokaal!

Samen sterk!
Binnen het project ‘Landschappelijke dooradering’ van RLM, met
steun van de Provincie Oost-Vlaanderen ging eind februari in het
Maldegemveld een grootscheepse plantactie door. Natuurpunt
Maldegem-Knesselare, lokale jeugdbewegingen en drie basisscholen
uit Ursel, Kleit en Maldegem sloegen daarvoor de handen in elkaar.
Een recordaantal van 4750 stuks streekeigen plantjes gingen de grond
in. Ze zullen de open percelen van het Maldegemveld omzomen en zo
het leven in het bos meer landinwaarts trekken.

DOKTER NATUUR
Kinderen en natuur. Wie heeft er als kind niet genoten van ravotten in het bos met vriendjes, springen in plassen,
kampen bouwen,… Door de verstedelijking hebben kinderen van nu steeds minder kansen om zich “eens goed vuil
te maken”. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat natuur noodzakelijk is voor hun ontwikkeling en welzijn.
Een greep uit de argumenten
die pleiten voor meer spelen in de natuur:
• Kinderen met ADHD kunnen zich beter
concentreren na contact met de natuur
• Kinderen met uitzicht op en contact met de
natuur scoren hoger op tests van concentratie
en zelfdiscipline. Hoe groener de omgeving, hoe
beter de scores . Blootstelling aan natuurlijke
omgevingen verbetert de verstandelijke
ontwikkeling van kinderen door het verbeteren
van hun bewustzijn, redeneren en waarnemen
• Vroege ervaringen met de natuur stimuleren de
ontwikkeling van verbeelding en gevoelens van
verwondering. Verwondering is een belangrijke
motivatie voor een leven lang leren

• Een natuurlijke omgeving stimuleert de sociale
interactie tussen kinderen en ze hebben meer
positieve gevoelens over elkaar. De impact van
spanningen in het leven van kinderen verkleint
en ze kunnen beter omgaan met tegenslag
• Spelen in de natuur is belangrijk voor de
ontwikkeling van zelfstandigheid bij kinderen.
Hun spel is meer divers, fantasierijker en
creatiever, wat hun taal- en vaardigheden
tot samenwerken bevordert. Kinderen die
regelmatig spelen in een natuurlijke omgeving
tonen meer geavanceerde motoriek
(coördinatie, evenwicht en behendigheid) en ze
zijn minder vaak ziek. Pestgedrag vermindert of
verdwijnt zelfs volledig

• In vergelijking met binnen stimuleert buiten
spelen alle aspecten van de ontwikkeling van
kinderen meer
• De natuur helpt kinderen bij het ontwikkelen van
waarnemingsvermogen en creativiteit en geeft
hen een gevoel van vrede en eenheid met de
wereld
Heel wat ouders vragen zich terecht af hoe ze
ervoor kunnen zorgen dat hun kinderen hun tijd
opnieuw wat meer “unplugged” doorbrengen.
Verspreid in deze krant vindt u een aantal
voorbeelden van hoe dat kan. In de middenkatern
leest u meer over een project met gemeenten en
jeugdbewegingen waardoor heel wat kinderen
opnieuw zullen kunnen profiteren van het ravotten
in natuurlijke speelruimten.

WEEKEND… NATUURLIJK!
GEZINSPARCOURS IN HET LEEN 30 JUNI
Speciaal voor gezinnen met jonge kinderen
organiseert RLM samen met de provincie OostVlaanderen en de Gezinsbond een speels parcours
met allerhande workshops en doe-activiteiten in het
Leen. Het centrale thema is spelen in de natuur en het
aantrekkelijk maken van je eigen tuin met speelgroen.
Leer een wilgenhut voor je kinderen bouwen, ontwerp
samen je droomtuin, yogasessie in de natuur voor kinderen
en nog veel meer… Het gezinsparcours kadert in Weekend…
Natuurlijk! van het Leen. Diezelfde dag staat voor het ruimere
publiek onder meer ook een themawandeling over de ecologie van de
bosrand op het programma. Afspraak vanaf 9u30. Meer info op www.RLM.be
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GROENE MAKE-OVER
SPEELPLEIN ZANDAKKERS
Steven Morthier en Jana Savat van Speelplein en KLJ Adegem:
Het begon allemaal toen we het speelplein inschreven in een wedstrijd van het
departement Natuur en Leefmilieu. Er werd eerst wel raar opgekeken naar onze
inzending in de omgeving maar… ons project werd goedgekeurd! Door leden van de
KLJ en Speelplein werden er honderden bomen geplant voor een fruit- en een speelbos.
Er werden grachten met een doolhofstructuur gegraven en hoge heuvels aangelegd.
Daarop worden nog wilgen indianenhuisjes gemaakt... zo zal er een indianendorp
ontstaan met tussen de bergen een heus namaakriviertje uit grint.

De gemeente zorgt voor de verdere verwezenlijking van het project. Zo komen er twee
amfitheaters en worden nog bomen bij geplant voor het speelbos. Als die werken
gebeurd zijn zal ons terrein er super sjiek bij liggen! Zo wordt de droom van de KLJ,
het speelplein en zelfs ook de buurtbewoners gerealiseerd: een plek waar
iedereen graag, veilig en avontuurlijk kan spelen!

DE GASTEN MAKEN ZICH SOMS FLINK VUIL
BIJ JULLIE ACTIVITEITEN DENK IK…
KRIJGEN JULLIE GEEN KLACHTEN VAN OUDERS?
Daarvoor hebben we ons scoutsuniformen, die mogen
vuil worden: laat die merk kledij thuis, zo hebben we
geen last van kleren die niet vuil mogen worden (lacht)
HEB JE TIPS VOOR EEN LEUKE ACTIVITEIT IN DE NATUUR?
Hoh, er is zoveel: spelletjes zoals Riki Patrouille en stratego
scoren altijd goed in een bos. Op een warme dag,
capture the flag spelen met water ballonnen is zeker ook
geen slecht idee.
WAAROM ZOU JE OUDERS ADVISEREN
OM HUN KINDEREN IN HET GROEN TE LATEN SPELEN?
Kinderen krijgen al spelenderwijs normen en waarden
mee, bv ze leren hoe ze zich moeten gedragen in
de natuur. De natuur biedt uitdagingen om heel het
scoutsspel tot werkelijkheid te laten komen. Ze daagt
uit om ongeremd te spelen, om op tocht te gaan en te
ontdekken hoe groot en klein de wereld is. Wij genieten
met volle teugen van de natuur en ruiken er avontuur.
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OP AVONTUUR
IN DE NATUUR!
BIJ DE SCOUTS DENK IK DIRECT AAN KAMPEN
BOUWENEN BRUGGEN IN ELKAAR SJORREN, KLOPT DAT?
Jeffrey Parker van Scouts & Gidsen Baden-Powell
Eeklo: Scouting is veel meer: jongeren creëren het spel
van scouting in samenspraak met mekaar. Scouting
wil kinderen en jongeren prikkelen en uitnodigen om
hun eigen mogelijkheden te verkennen, talenten aan
te scherpen. Al spelenderwijs kun de kinderen zich
ontwikkelen tot sportieve, creatieve en sociaal bewogen
mensen.

EEN WILGENHUT
BOUWEN

MET WATER
EN SLIJK SPELEN

ROLLEN VAN EEN BERG

EEN VLOT
BOUWEN

PELEN
IN DE
ATUUR

?

SPELLETJES
SPELEN

SAMEN ZORGEN VOOR
MEER SPEELGROEN

Jonathan Vercruysse is medewerker bij Regionale Jeugddienst
Meetjesman voor het project “Natuurlijke Speelruimtes”, waarbij
gemeentes en jeugdbewegingen de handen in elkaar slaan voor de
aanleg van meer speelgroen. Momenteel lopen er 6 pilootprojecten in
evenveel gemeentes:
LOVENDEGEM natuurlijk speelterrein met o.a. labyrint aan de
jeugdlokalen Kort Eindeken
EEKLO “Natuurlijk Da”, met veilige fietsverbindingen
NEVELE speelbos met brug, klim- en klauterelementen ter
hoogte van Chiro Ludiek te Landegem
WAARSCHOOT natuurlijke speelruimte
(met grachten, water, speelheuvels) voor alle
jeugdwerk
ASSENEDE speelweide jeugdlokalen Oosteeklo
EVERGEM speelruimte voor Doornzele Dries
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NOG IN HET MEETJESLAND…
Het Meetjesland zit barstensvol
rustige fietswegen. Met de fiets
JUNI
door het bos, langs een kanaal,
tussen de weiden of de kreken,
het kan allemaal. Op deze
ZONDAG
stralende lentedag zorgt de
2012
Meetjeslandse Gordel voor
een heerlijke fietstocht en
heel wat extra’s langs die trage wegen.
Smeer je fietsketting en vergeet de
remmen niet te controleren!

Bogaardendagen
Huysmanhoeve

3

R

SEPTEMBE

21
VRIJDAG

2012
Foto: Ludo Goossens

Kies op één van de startplaatsen een fietsroute en trap op eigen tempo dwars door
het Meetjesland. Starten is mogelijk tussen 10u en 15u in Zomergem, Eeklo, Aalter en
Ursel (voorlopig overzicht). Je kan kiezen tussen 4 verschillende routes met een eigen
thema en traject. Tijdens de fietstocht kan je op verschillende plaatsen genieten
van open tuinen en biobedrijven, demonstraties en infostanden. Vergeet niet om te
genieten van een drankje en pik een extra activiteit of een muziekoptreden mee op
de centrale locatie in gemeenschapsschool ‘De Zandloper’ in Zomergem.

R

SEPTEMBE

23
ZONDAG

2012

De Meetjeslandse Gordel is een organisatie van Natuurpunt en Partners Meetjesland,
de Meetjeslandse afdelingen van Natuurpunt en het Regionaal Landschap
Meetjesland. Met dank aan Toerisme Meetjesland, Agentschap voor Natuur en Bos,
Velt en heel wat andere partners.
Meer informatie vind je op www.meetjeslandsegordel.be of bij Natuurpunt en
Partners Meetjesland op 09 377 93 00, info@meetjeslandsegordel.be.
De opbrengst van het evenement gaat integraal
naar de werking van Natuurpunt in het Meetjesland.

Ne zoals vorig jaar gaan dit najaar
Net
ajaar
op
n door.
opnieuw
de Bogaardendagen
O de Huysmanshoeve worden
en “een
Op
m
aniseerd
mand
vol” activiteiten georganiseerd
r
rond
de boomgaard in al zijn
a
aspecten.
Oo de fruitpers is opnieuw van
n de partij, deze keer maar
Ook
lie 2 dagen lang. Vrijdag is persdag
ersdag voor de grotere
liefst
a
ndag speciaal
aanbieders
van fruit, terwijl zondag
w
fh bb
wordt
gereserveerd voor de liefhebbers
m kleinere hoeveelheden (vanaf
met
7 kg). Heb jij enkele fruitbomen
75
e vind je het jammer om er
en
niets mee te doen? Ook van
licht beschadigd fruit kun je
nog steeds fantastisch lekker
fruitsap maken die zijn gelijke
in de winkel niet kent! Een
origineel cadeau of aperitief
waarmee je kunt “uitpakken”
bij familie of vrienden. Noteer
het nu al in je agenda en
reserveer alvast je plekje bij de
fruitpers op 0495 73 36 70.

rlm publicatie

“Van Tronken en Kanten”
Verhalen over het landschap en houtgebruik in
vroeger tijden, verteld door inwoners van het
Meetjesland uit de jaren ’20 en ’30 van de vorige
eeuw, werden recent gebundeld in het boek ‘van
Tronken en Kanten – aan de slag in het Meetjesland’,
een uitgave van RLM mogelijk gemaakt door een
Europees ‘Leader+’ project.
Tal van praktische tips, toegepast per deelgebied
of per type Klein LandschapsElement (KLE) gaan
in het boek hand in hand met interessante achtergronden zoals oude
gebruiken of specifieke, cultuurhistorische feiten. Het boek prikkelt lokale
overheden en organisaties om te kiezen voor actief landschapsherstel, in
onderlinge samenwerking en, waar mogelijk, met de steun van RLM.
“Als ge de grachtkant nie
mee tronken beplant,
terten de biesten den dijk in!”
(André Van Heule, °1935)

Bent u actief (als organisatie) in het Meetjesland? Aarzel niet om ‘van
Tr
Tronken en Kanten’ te raadplegen op www.RLM.be/publicaties of neem
c
contact met ons op via info@RLM.be.

LANDSCHAPSLEZEN IN HET DRONGENGOED EN MALDEGEMVELD

over bezembinders,
natuurherstel en water
He gebied rond de historische Drongengoedhoeve herbergt
Het
ee goed bewaard geheim. Naast het grootste bosgebied
een
in Oost-Vlaanderen is hier ook het Maldegemveld gelegen,
e
een
stukje “Hoge Venen in Vlaanderen”. Een ervaren gids
G
ZATERDA
l
leert
ons kijken naar de talrijke sporen in het landschap die
2012
g
getuigen
van de rijke geschiedenis van het gebied. Ook het
natuu
natuurherstel
en het daardoor vermijden van wateroverlast voor
het nabijgelegen dorp Kleit komen daarbij aan bod.
JUNI

23

Deze vorming wordt georganiseerd door RLM i.s.m. Vormingplus Gent-Eeklo en
Natuurpunt vzw. Afspraak om 14u op de ANB parking aan de Drongengoedweg,
Maldegem-Knesselare op 150m van café-restaurant het Jagershof
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Natuur filmen
in het meetjesland:

the making of
Zin om natuurfilmpjes te maken maar je
weet niet hoe en waar te beginnen?
Willy Dobbelaere en Julien Van Damme
van VTB videoclub Evergem leren je er
alles van! Na een aantal korte natuurfilmpjes wordt telkens aan de hand van
fragmenten getoond hoe de film tot
stand kwam en dit zonder de natuur te
verstoren!
Komen aan bod:
Arcelor Mittal-Gent
anders bekeken/Zal
er in de toekomst
alleen nog plaats
zijn voor ons?/De
Bruine Kiekendief/
Zwaluwen/
The Making Of.
Na de pauze
is er uitgebreid
mogelijkheid om
zelf vragen te
stellen.
Waar? Marktstraat 65 Maldegem
Wanneer? Vrijdag … mei om 19u30
Voor wie? Iedereen welkom!

MOOI MAAR MEEDOGENLOOS ?
Roodwangschildpadjes, Canadese ganzen, reuzenberenklauw, grote waternavel, halsbandparkieten… Misschien heb
je ze ook in je tuin, vijver, aquarium of volière? ‘Ontsnapte’ exoten worden echter dikwijls invasief door het ontbreken
van natuurlijke vijanden en horen helemaal niet thuis in onze natuur. Ze vormen een bedreiging voor de biodiversiteit in
natuur en landschap.

Meer weten over deze mooie,
maar meedogenloze invasieve exoten?

Hoezo, schadelijk?
Ecologisch: ze verdringen onze inheemse soorten, het natuurlijk
evenwicht wordt verstoord.
Economisch: oogsten worden aangetast, waterwegen onbevaarbaar
gemaakt, recreatiedomeinen vervuild, hoge beheerkosten zijn nodig.
Medisch: meegebrachte parasieten of ziektekiemen brengen de
gezondheid in gevaar.

Regionaal Landschap Meetjesland organiseert een ontmoetingsdag ‘MMM’
‘Mooi Maar Meedogenloos’ Minder invasieve planten en dieren, meer biodiversiteit.

Voorkomen is beter dan genezen.
We kunnen allen ons steentje bijdragen om de invoer of verspreiding van
exoten te voorkomen of af te remmen. Biodiversiteit begint letterlijk in je
achtertuin!
• Geef voorkeur aan inheemse planten en dieren in je tuin of vijver
• Overweeg de aankoop van een huisdier heel goed!
• Inhoud van aquarium/terrarium of tuinafval niet dumpen in de natuur
• Breng geen planten of dieren mee uit het buitenland
• Maak je vrienden bewust over de gevaren van exoten…

WAT: ontmoetingsdag
met gastsprekers die
het exotenprobleem
belichten en tips
geven, infostanden,
Dit bericht kadert binnen het project “Invasieve exoten”, mede gefinancierd door
documentatiepakket,
het Europees programma Interreg IV A voor de grensregio Vlaanderen-Nederland
en de Vlaamse Overheid. Dit project is een samenwerking tussen 24 partners in
broodjeslunch en
Vlaanderen en Nederland. www.invexo.be
drankje inbegrepen
WANNEER:
zaterdagvoomiddag,
16 juni 2012
WAAR: Godshuis, Sint-Laureins
WIE: iedereen welkom! GRATIS deelname, inschrijven wel verplicht: RLM, 050/70 00 42
HELENE.QUIDE@RLM.BE, 0474/55 61 73

KOMT NAAR HET MEETJESLAND!

De échte spiderman!

Niet voor watjes…

Giftige, vieze griezels
of schitterende,
nuttige webmasters?
In jouw (normaal hygiënisch) huis zitten al gauw een duizendtal spinnen!
Spinnen zijn niet vies. Na elke maaltijd braakt een spin wat maagsap
op haar achterste poten om haar lijfje op te poetsen. Dit sap is
bacteriedodend, dus mocht je per ongeluk een spin inslikken dan kun je
daar geen ziekte van krijgen!
Zonder spinnen kunnen we gewoon niet leven. De Belgische
spinnenpopulatie verorbert per seizoen een gewicht aan insecten dat

RLM organiseert een spinnencursus
met spiderman Bryan Goethals. Deze
spinnenexpert leert jong en oud de
wondere spinnenwereld ontdekken.
Voor elke deelnemer: gratis
fotobrochure en poster/zoektekening!
WAAR?
Marktstraat 65, Maldegem

Een beetje griezelig…

…maar ook heel mooi!

overeenkomt met het gewicht van alle Vlamingen… en op een hectare
weiland eten ze per jaar zo’n slordige 47.000 kg insecten op. Het uitvinden
van een middel dat alleen spinnen zou doden zou tot gevolg hebben dat
de mens moet vertrekken van onze insectenplaneet. Geen enkele andere
insectenetende diergroep kan de nuttige taak van spinnen overnemen!
Spinnen zijn inderdaad giftig, maar meer dan een paar jeukende bobbels
hou je niet over van een beet van ónze spinnen. De kans dat je gestoken
wordt door een wesp is dertig keer groter.
Met haar acht poten beweegt de spin inderdaad een beetje griezeliger
dan b.v. een vlieg, en haalt al snel 50 cm per seconde. Geen enkele
andere diergroep overtreft de spinnen echter in kleur en vorm!
Het wielweb van onze gekende kruisspin is een van de hoogtepunten
in de evolutie van de spinkunst. En wie raakt er niet vertederd door de
honderden mini-spinnetjes die pas uit de cocon komen om hun eigen
webje te spinnen?

Programma
DEEL 1
Kennismaking en spinnensafari:
gratis voor jong en oud, max. 35 inschrijvingen
27 april 18u00: algemene kennismaking
met dode én levende spinnen.
Cursus beschikbaar: 5€
2 juni 10u00: op spinnensafari! Locatie volgt nog.

DEEL 2
Zo weet je er alles van, na het volgen van deel 1: 15€ (mét syllabus)
9 juni 10u00: determineren van spinnen tot op familieniveau, meest
voorkomende soorten, rode lijst- en beschermde soorten, webben.
Gelegenheid om enkele spinnen te bekijken met de microscoop

MEER INFO EN INSCHRIJVINGEN? WWW.RLM.BE 050/70 00 42
HELENE.QUIDE@RLM.BE EN PATRICK.DEDEYNE@RLM.BE
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Kalender
ZONDAG 1 APRIL
Fietstocht in de Vallei van de Oude Kale
(Nevele/Lovendegem)
Natuurpunt Lovendegem i.s.m. Natuurpunt
De Ratel-Nevele
Trefpunt: 14u - kerkhof Vinderhoute
ZONDAG 15 APRIL
Gruttowandeling in het Meetjeslands
Krekengebied (Sint-Laureins)
Natuurpunt Meetjeslandse Kreken
Contact: Alain Devreese, 0486 69 05 74,
natuurpuntderatel@telenet.be
ZONDAG 15 APRIL
Voorjaarsbloeiers in Het Leen
Natuurpunt Zomergem
Trefpunt: 9.30u - einde LangestraatOostwinkelbrug
Contact: Germain De Wispelaere,
09 372 65 16
VRIJDAG 20 APRIL
Leven op 6 poten:
insectencursus - les 1 van 3
Natuurpunt Eeklo-Kaprijke-Evergem en NPM
Contact: info@NPMeetjesland.be 09 377 93
00 of christinedebie@skynet.be 09 377 68 73
ZATERDAG 21 APRIL
Een bij-zondere dag (7-12 jaar)
Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM)
Krekenland
Contact: bertboute@hotmail.com 0476 83
97 25
ZATERDAG 21 - ZONDAG 22 APRIL
Sleepover! (12-25 jaar)
Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM)
Krekenland
fakkels maken, sterren kijken,
gezelschapsspelletjes spelen,…
info op www.jnm.be/krekenland
ZONDAG 22 APRIL
Spechtentocht in de Makegemse Bossen
Natuurpunt De Ratel-Nevele i.s.m.
Natuurpunt Lovendegem
Contact: Alain Devreese 0486 69 05 74
natuurpuntderatel@telenet.be

VRIJDAG 27 APRIL
Spinnencursus deel 1:
algemene kennismaking met spinnen
Zie aankondiging p. 7
VRIJDAG 4 MEI
Leven op 6 poten:
insectencursus - les 2 van 3
ZATERDAG 5 MEI
Leven op 6 poten:
insectencursus - les 3 van 3

Wedstrijd!!!
RLM is verantwoordelijk voor de aanplant
van heel wat streekeigen groen in het
Meetjesland. Rechtstreeks door de
projecten van de landschapsteams, maar
ook via de jaarlijkse plantverkoop en bijv.
plantacties met scholen. Hoeveel plantjes
werden er op die manier in 2011 geplant?
A.
B.
C.
D.

1.243
6.508
15.906
34.755

ZONDAG 6 MEI
Vroegmorgenwandeling
met ontbijt te Adegem
Meer info: www.
natuurpuntmaldegemknesselare.be

De eerste die met het juiste antwoord belt naar 050/70 00 42
wint een ballonvaart voor 2 personen over het Meetjesland!

WINNAAR WEDSTRIJD

ZONDAG 6 MEI
Vroegochtendwandeling met ontbijt in
Zomergem
Natuurpunt Zomergem
Info: nikolaj.vanvyve@skynet.be, 09 372
76 42

Els Eggermont uit Knesselare won onze vorige
wedstrijdvraag. De getoonde trage weg was de
verbindingswegel tussen Wessegem en de Kleine
Dries in Ursel. Els ontving van onze coördinator
een cadeaubon voor een huifkartocht door de
Kreken voor 24 personen mét gids!

ZATERDAG 12 MEI
Op zoek naar de nachtegaal
(Assenede)
Natuurpunt Meetjeslandse Kreken
i.s.m. Velt Meetjesland
Info: Philippe Grambras, 0476 51 15 10

ZATERDAG 12 EN ZONDAG 13 MEI
Padvinderij in Bos en Hei
Een verkennerstocht in het Drongengoed:
we zoeken onze weg als doorleefde
padvinders
Meer info op www.
natuurpuntmaldegemknesselare.be
ZONDAG 13 MEI
Weekend…Natuurlijk! in het Leen te Eeklo
Tijd voor biodiversiteit thema-activiteiten
Vanaf 9u30

BEHEERDAGEN
EN OPEN
WERKDAGEN
Een ideale gelegenheid voor wie de natuur eens op een andere manier wil
beleven en graag de handen uit de mouwen steekt! Ook wie maar enkele
uurtjes kan is van harte welkom.
Voor werkgerief en boterhammen wordt gezorgd. Graag een berichtje vooraf.
Maldegemveld: zaterdag 7 april en zaterdag 22 september
Kanaalberm te Knesselare: zaterdag 7 juli
Meer info op www.natuurpuntmaldegemknesselare.be
Maaien aan de Grote Geul (Assenede): 7 juli
Natuurpunt Meetjeslandse Kreken
Info: 0472 47 26 63, Bart.Vandevoorde@inbo.be

ZATERDAG 23 JUNI
Landschapslezen in het Drongengoed en
Maldegemveld
-over bezembinders, natuurherstel en
waterZie aankondiging p. 6

ZONDAG 20 MEI
Langs dijken en kreken (Assenede)
Natuurpunt Meetjeslandse Kreken
Trefpunt: 14u - kruising KapellestraatDoornendijkstraat in Assenede
Contact: Solange Coppens, 09 225 97 24,
solcoppens@hotmail.com
ZONDAG 27 MEI
Om de tuin geleid - Plantenpoëzie in het
Leen te Eeklo
Poëtisch bezoek in kader van de Dag van
het Park
Afspraak om 9u30
ZATERDAG 2 JUNI
Spinnencursus deel 1: spinnensafari
Zie aankondiging p. 7
ZONDAG 3 JUNI
Meetjeslandse Gordel
Zie aankondiging p. 6
ZATERDAG 9 JUNI
Spinnencursus deel 2:
determineren van spinnen tot op
familieniveau
Zie aankondiging p. 7
ZONDAG 10 JUNI
Schapen scheren en kruidenwandeling
(Assenede)
Natuurpunt Meetjeslandse Kreken
Trefpunt: 14u - Valkstraat 30 in Assenede
Contact: Philippe Grambras 0476 51 15 10

ZATERDAG 30 JUNI
Weekend…Natuurlijk! Gezinsparcours in het
Leen
Zie aankondiging p. 3
ZONDAG 15 JULI
Big Jump in de Vrouwkeshoekkreek (SintLaureins)
Natuurpunt Meetjeslandse Kreken en
Natuurpunt en Partners Meetjesland
Contact: Natuurpunt en Partners
Meetjesland, 09 377 93 00 info@
NPMeetjesland.be www.bigjump.be
ZONDAG 5 AUGUSTUS
Ploetertocht in het Verdronken Land van
Saeftinghe (NL)
Natuurpunt Meetjeslandse Kreken
Info: deelname kost 5 euro (leden
Natuurpunt) / 8 euro (niet-leden)
Contact: Bart Vandevoorde, 0472 47 26 63
Bart.Vandevoorde@inbo.be
ZATERDAG 25 AUGUSTUS
Europese Nacht van de Vleermuis
Natuurpunt Zomergem
Trefpunt: 20-23u - Markt 1 in Zomergem
(met de fiets)
Contact: Peter De Bock 09 372 94 63
VRIJDAG 21 EN ZONDAG 23 SEPTEMBER
Bogaardendagen Huysmanhoeve
Zie aankondiging p. 6

ZATERDAG 16 JUNI
ontmoetingsdag ‘MMM’
‘Mooi Maar Meedogenloos’ (invasieve
exoten)
Zie aankondiging p. 7

COLOFON
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sensibilisatie en realisatie van kleine projecten, leren we de inwoners waardering te hebben voor hun streek. Stapsgewijs en met respect voor alle partners. Onze vier pijlers: natuurbehoud en kleine landschapselementen, streekeigen karakter, natuurrecreatie, natuureducatie en –informatie.
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