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Duurzaam voedsel 
 
Er beweegt wat, ook in Oosterzele. Meer en meer mensen worden zich bewust 
van de nood aan duurzaam voedsel en dito productie. Meer en meer mensen 
zijn “flexitariër” (niet elke dag meer vlees consumeren) of worden volledig 
vegetariër, biologische voeding zit in de lift, mensen willen opnieuw weten 
waar hun eten vandaan komt en hoe het geproduceerd wordt. Een initiatief 
dat hierop inspeelt zijn de zogenaamde “voedselteams”. Binnen deze teams 
worden voedingsproducten gezamenlijk aangekocht en verdeeld via het 
korte-keten principe (rechtstreeks van de boer naar de consument). 
Producenten worden zo lokaal mogelijk gezocht en moeten voldoen aan 
bepaalde duurzaamheidscriteria mbt. hun productieproces. Op woensdag 26 
oktober (19u30) is er een startvergadering voor het voedselteam Oosterzele 
in de bib in Scheldewindeke. 
 
Een thema dat hier goed bij aansluit, is de problematiek van de 
bijen(sterfte). Door onze moderne manier van leven en onze intensieve 
landbouw staan deze noodzakelijke dieren steeds meer onder druk. We zijn 
verheugd dat de gemeente het “bijencharter” ondertekende en kijken alvast 
uit naar concrete acties die de vinger op de wonde durven te leggen en gaan 
voor reële impact. 
 
Ook wij plannen met een aantal bevriende Oosterzeelse verenigingen komend 
jaar een aantal activiteiten rond dit thema. Samen met Natuurpunt 
Bovenschelde organiseren we in het voorjaar alvast een “cursus bijen” 
bestaande uit 3 theorielessen aangevuld met 2 excursies. Verder in deze 
nieuwsbrief vind je mee info hierover. Binnenkort hoor je meer over onze 
andere bij-vriendelijke activiteiten. 
 
 
Veel leesplezier, Mathieu 
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Derde Europese reptielen bedreigd door pesticiden 

De blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen kan voor heel wat 
diersoorten een negatief effect hebben. Een nieuwe studie peilt als één van 
de eerste studies in zijn soort naar het risico op blootstelling voor Europese 
reptielen. 102 soorten werden gescreend. Vooral hagedissen blijken erg 
gevoelig voor pesticiden. In Europa staat 18 procent van de reptielen op de 
rode lijst van de World Conservation Union geregistreerd als ‘bedreigd’. 

 

Wereldwijd zijn ongeveer 10.000 reptielen gekend. Daarvan komen er een 
honderdvijftigtal ook in Europa voor, waaronder slangen, hagedissen en 
schildpadden. 18 procent van de Europese reptielen staat op de rode lijst van 
de IUCN. Dat komt in de eerste plaats door de achteruitgang van de habitat 
van de reptielen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de 
landbouwsector. In een nieuwe studie van onderzoekers Lötters en Wagner 
die gepubliceerd werd in Environmental Pollution wordt het risico op 
blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen nu voor het eerst onder de 
loep genomen. 

UIT HET NIEUWS 
Een kort overzicht van het groot en klein (leuk en triest) 
natuurnieuws 
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Daarbij werd vertrokken van gegevens omtrent het voorkomen van reptielen 
in bepaalde landbouwgebieden, de fysiologie van het dier en data omtrent 
de voortplanting. In totaal werd voor 102 soorten een risicoanalyse 
opgemaakt. Heel wat reptielen zijn klein, waardoor het risico automatisch 
verhoogt: een kleine dosis is al sneller schadelijk voor kleine organismen dan 
dat ze dat is voor grotere organismen. Ook reptielen die minder eieren leggen 
en zich in minder grote aantallen voortplanten zijn kwetsbaarder. 

Uit de studie blijkt onder meer dat er een gemiddelde overlapping van 50 
procent bestaat tussen de habitat van reptielen en landbouwgebied waar 
pesticiden worden gebruikt. Vooral in het zuiden van Europa lopen reptielen 
heel wat risico door hoger pesticidengebruik en door de aard van de 
landbouwactiviteit. Wijngaarden bijvoorbeeld zijn voor verschillende 
hagedissen een geliefkoosde habitat. Maar in de wijnbouw worden heel wat 
gewasbeschermingsmiddelen gespoten, en dus ligt het risico er een stuk 
hoger. Volgens de auteurs van de studie moet er in de risicobeoordeling van 
gewasbeschermingsmiddelen meer rekening gehouden worden met reptielen. 

Natuurpunt wil maaisel inzetten als groene grondstof 

Natuurpunt heeft in Mechelen het officiële startschot gegeven van ‘Natuurlijk 
groen als grondstof’, een project dat de komende drie jaar groenafval zoals 
maaisel en riet wil verwerken en inzetten als grondstof. “Wat vandaag als 
afval overblijft, moet in de toekomst kunnen dienen als brandstof, 
bodemverbeteraar, veevoeder of verpakkingsmateriaal”, zegt Chris 
Steenwegen, algemeen directeur van Natuurpunt. Het project is een 
samenwerking tussen Natuurpunt en verscheidene innovatieve bedrijven, 
gebiedsbeheerders en een hogeschool. 

Om zijn natuurgebieden te beheren, moet Natuurpunt veel graslanden 
maaien. Jaarlijks komen duizenden tonnen los maaisel vrij. “Het maaisel 
verwijderen uit de natuurgebieden en vervoeren naar een 
verwerkingsinstallatie, is duur. Het bestaat uit natuurlijke vezels, net zoals 
papier, karton of textiel. Maar tot nu zetten we dat product nog te weinig in 
als grondstof”, zegt Steenwegen. Om daar verandering in te brengen, wordt 
ingezet op samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen om tot een 
duurzame keten van aanbod, inzameling, verwerking en afzet te komen. 

Eén van de voornaamste knelpunten bij de verwerking van groene 
grondstoffen zijn de hoge transportkosten. “Dit komt omdat ze meestal niet 
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efficiënt afgevoerd kunnen worden naar grootschalige verwerkingsbedrijven 
die zelden nabij natuurgebieden liggen”, klinkt het bij Natuurpunt. Om dit 
probleem op te lossen, wordt gezocht naar regionale oplossingen om de hoge 
transportkosten te drukken. 

Daarnaast wordt ook onderzocht welke oogst- en transportmachines het best 
kunnen worden ingezet. “Die mogen de natuur niet schaden”, zegt 
Steenwegen. Er zal ook bekeken worden welke mobiele 
voorverwerkingsinstallatie de groene grondstoffen kunnen omzetten in 
droog, transporteerbaar materiaal zodat er geen onnodig gewicht vervoerd 
moet worden. Tot slot zal tijdens het project ook gezocht worden naar 
producten waarin de groene grondstoffen kunnen omgezet worden. “Dit 
houdt in dat bepaalde producten, machines en afzetmarkten zullen getest 
worden”, aldus Natuurpunt. 

In een eerste fase wordt op drie locaties getest: Grenspark De Zoom-
Kalmthoutse Heide aan de Belgisch-Nederlandse grens, de Dommelvallei in 
Peer en de vallei van de Zwarte Beek in Koersel. 'Natuurlijk groen als 
grondstof' is een project van Interreg Vlaanderen-Nederland, dat 
grensoverschrijdende projecten subsidieert voor slimme, groene en 
inclusieve groei. Het project wordt gefinancierd vanuit het Europese Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het ontvangt ook een belangrijke 
subsidie van de provincie Antwerpen en is nog op zoek naar aanvullende 
financiering. 
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Natuurpunt Oosterzele wordt peter van “Pimp je speelplaats” 
 

Wist je dat Natuurpunt Oosterzele een peterschapsrol heeft opgenomen in 
het groene speelplaatsproject van de Leefschool in Oosterzele? 
 
De Leefschool werkt reeds een tijdje aan een groot vergroeningsproject van 
de speelplaats. Met man en macht wordt er gewerkt aan een avontuurlijke 
en groene speelplaats, zeg maar een speeloase voor de kinderen. Zo werd de 
school eerder dit jaar één van de laureaten van de Pimp je 
speelplaatswedstrijd. Omdat men bij de vergroening ook rekening wil houden 
met de spreekwoordelijke bloemetjes en bijtjes doen de ouders beroep op 
de expertise van Natuurpunt Oosterzele. Vanuit Natuurpunt kunnen we de 
school onder andere begeleiden in de plantenkeuze. Maar ook natuureducatie 
is één van de peilers van onze samenwerking. We houden je verder op de 
hoogte van ons nieuw peterschap! 
 
 

Opleiding Inverde in aantocht 

 
In het voorjaar van 2017 gaat Inverde in samenwerking met de Nederlandse 
Stichting Oase van start met een opleiding 'Ecologisch ontwerp, aanleg en 
beheer - van tuin tot landschap'. 
 
Deze nieuwe opleiding richt zich tot groenontwerpers, tuinaannemers, 
beheerders, grondeigenaars,…  De opleiding biedt een compleet pakket aan 
om ecologisch aanleg en beheer in de praktijk toe te passen. Het 
vernieuwende aan de opleiding is dat het op een zeer diepgaande manier een 
waaier aan aspecten van ecologisch groenbeheer aanraakt, van ontwerp tot 
aanleg en beheer. 
 
Benieuwd? Lees meer op www.inverde.be/cursus/2503 
  

http://www.inverde.be/cursus/2503
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Op naar de 100.000 leden: Breng een nieuw lid aan en deel in de 
prijzen! 
 

 

Natuurpunt blijft groeien. Niet in het minst wat ons aantal leden betreft. Na 
een periode van stagnatie rond 87.000 leden, kenden we de voorbije jaren 
weer een forse toename. In 2014 klokten we af op 95.000 leden. Eind 2015 
bestond onze grote Natuurpunt familie uit maar liefst 97.000 leden. Daarmee 
zijn we de grootste natuurvereniging in Vlaanderen. 

Samen zorgen we ervoor dat de natuur in Vlaanderen niet verder verdwijnt. 
Zo beheren we momenteel zo’n 22 000 hectare, verspreid over meer dan 500 
natuurgebieden waar je heerlijk kan wandelen, fietsen en genieten van de 
natuur. Bovendien praten we ook met de overheid en vragen we voor meer 
beschermingsmaatregelingen en een stop op het verdwijnen van de open 
ruimte. 

In 2016, het jaar waarin Natuurpunt 15 jaar bestaat, hebben we een 
historisch doel voor ogen: 100.000 leden. Dit zal lukken! Daar zijn we rotsvast 
van overtuigd. Ook jij kan meehelpen! Geef onze boodschap door en vertel 
iedereen die het wil horen dat je lid kan worden van Natuurpunt, met tal van 
voordelen, voor slechts €27 per jaar. Je kan ook zelf een lidmaatschap 
cadeau geven! Alle info kan je vinden op 
www.natuurpuntoosterzele.be/lidworden. Samen maken we het verschil! 

Momenteel loopt door Natuurpunt nationaal een actie waarbij voor 
nieuwe leden door de lokale afdeling geworven een grotere afdracht van 
het lidgeld naar de lokale werking gaat. We willen onze leden graag hierin 
laten delen: breng je als lid van NPO een nieuw lid aan, dan val je in de 
prijzen! Breng je voor eind december een nieuw lid aan dan krig je van 
onze een leuke verrassing! Opgelet nieuwe leden moeten aangebracht 
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worden via bovenstaande link, of door alle info per mail naar ons door te 
sturen. 

 

 

De Gondebeekvallei, een natuurgebied met potentie 

Op de grens van drie gemeenten Oosterzele, Merelbeke en Melle meandert 
de Gondebeek langs bosjes en lage weiden. Ter hoogte van het 
Aelmoeseneiebos loopt de beek min of meer parallel met de spoorverbinding 
Gent-Geraardsbergen in de richting van het station van Gontrode. De natuur 
in dit stuk van de Gondebeekvallei is sinds december 2009 erkend als 
‘natuurreservaat Gondebeek E-409’ en blijkt een behoorlijk potentieel te 
hebben om uit te groeien tot een waardevol natuurgebied. 

Vóór de aanleg van de spoorlijn 
reikte het Aelmoeseneiebos 
ononderbroken tot aan de 
Gondebeek die toen nog de 
Molen Beeck werd genoemd (zie 
Ferrariskaart, 1775).  

De kruidlaag in het stukje bos 
dat nu geïsoleerd ligt tussen de 
spoorweg en de beek vertoont 
nog alle kenmerken van een 
‘oud bos vegetatie’. De meeste 
voorjaarsbloeiers die zo typisch 

zijn voor de bossen van de Vlaamse Ardennen vinden we ook daar terug. Naast 
de gevlekte aronskelk, de eenbes, de slanke sleutelbloem, het muskuskruid 
en de salomonszegel groeit er ook heelkruid, een eerder zeldzame soort voor 
Vlaanderen.  

In de vorige eeuw zijn op die plaats populieren aangeplant. Momenteel wordt 
een langzaam omvormingsbeheer toegepast waarbij de populieren van 
ouderdom kunnen afsterven en er een spontane opslag van eik, beuk, esdoorn 

NATUURGEBIED 

GONDEBEEK 

(JLE) 

In deze rubriek berichten we over het natuurgebied van 
Natuurpunt Oosterzele in Landskouter 
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en es in de plaats komt. Zo krijgt het bos op termijn zijn natuurlijk karakter 
terug.  

De noordelijke oever van de Gondebeek ligt lager dan het Aelmoeseneiebos 
ten zuiden waardoor de beek in de winter in noordelijke richting uit haar 
oevers trad. De meersen langs de Neerstraat en de Meersstraat stonden 
vroeger elke winter blank en waren enkel in de late zomer bruikbaar als 

hooiland en voor nabegrazing. Voor intensieve landbouw 
waren en zijn ze nog steeds niet geschikt. Voor de natuur 
bieden ze dan weer wel heel wat perspectieven. Een 
inventarisatie van de kruidlaag heeft uiteraard  tal van 
soorten opgeleverd die typische zijn voor nat grasland. 
Maar er zijn ook enkele opmerkelijke vondsten 
genoteerd. Op verschillende plaatsen kun je in het 
voorjaar de dotterbloemen gaan bewonderen en in de 
zomer zorgen vooral de moesdistels en de kleine 
kaardenbol voor leuke ervaringen. Wie oog heeft voor 
detail kan er tussen en onder deze grote kruidachtigen 
ook de brede wespenorchis en het paarbladig goudveil 
ontdekken. Een aangepast beheer met aandacht voor 

verarming en minimale verstoring van de bodem moet in de nabije toekomst 
de soortenrijkdom verder positief beïnvloeden.  

Dat de Gondebeekvallei heel wat potentie heeft, 
wordt tenslotte ook nog eens onderschreven door 
de nu reeds aanwezige fauna. De eekhoorn, de vos 
en de steenmarter behoren al enkele decennia niet 
meer tot de groep van de zeldzame soorten in 
Vlaanderen, maar de hermelijn is dat nog wel en 
die werd in de winter van 2015-2016 duidelijk 

gespot in de natte graslanden. Met zijn typische witte wintervacht en zwart 
uiteinde aan de pluimstaart was elke vergissing uitgesloten. Bij de vogels is 
naast de steenuil, de torenvalk, de sperwer en de buizerd vooral de 
waarneming van een drietal fouragerende wespendieven opmerkelijk. Maar 
ook de insecten laten zich onbetuigd. De weidebeekjuffer en de bronlibel 
vormen een duidelijke indicatie voor een natuurgebied dat heel wat in zijn 
mars heeft en verder in de goede richting evolueert. Redenen genoeg voor 
NP-Oosterzele om te blijven investeren in dit gebied en er een gericht beheer 
toe te passen. Wie ons daarbij financieel, materieel of via mankracht wil 
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helpen is van harte welkom. Neem gerust contact met een van de 
bestuursleden (zie achteraan deze nieuwsbrief). 

 

Beheerwerken Gondebeekvallei 

In de meeste natuurgebieden moeten regelmatig beheerwerken uitgevoerd 
worden zodat op termijn de vooropgestelde natuurdoelen worden bereikt. 
Op korte termijn betekent dat voor de vallei van de Gondebeek dat we in de 
eerste plaats de strijd aangaan met invasieve exoten zoals de 
reuzenberenklauw en de reuzenbalsemien. Intensief maaien is hierbij de 
boodschap zodat de planten verzwakken en het uiteindelijk opgeven. We 
hebben geen andere keuze want als we niet kordaat ingrijpen dan 
overwoekeren ze op korte termijn alles wat in hun buurt ligt. Ze worden niet 
zomaar invasief genoemd. Het zal duidelijk zijn dat de strijd tegen deze 
exoten vrij arbeidsintensief is. Daarom doen we een oproep naar iedereen 
die graag eens een handje willen toesteken want vele handen maken licht 
werk. Voel je het kriebelen om nu en dan eens samen met andere vrijwilligers 
te helpen bij de beheerwerken, stuur dan een mailtje naar 
dirk.fiers@skynet.be. We houden je dan systematisch op de hoogte van de 
geplande activiteiten. In de regel werken we elke laatste zaterdag van de 
maand in de voormiddag. Uiteraard beslis je zelf wanneer en hoe dikwijls je 
wil meewerken. We hopen alvast op veel enthousiaste reacties.  

Gratis brandhout 

Niet alleen de exoten vragen onze aandacht. Ook sommige typisch Vlaamse 
soorten moeten regelmatige onder handen genomen worden. Dat is onder 
meer het geval voor de knotwilgen. Als deze bomen niet tijdig worden geknot 
dan kunnen ze openscheuren en worden ze vatbaarder voor allerhande 
ziekten. In de maanden januari en februari moeten er opnieuw een aantal 
wilgen langs de kapper passeren. Wie gratis zijn voorraad brandhout wil 
aanvullen, kan via mail contact nemen met dirk.fiers@skynet.be. Al het 
knothout wordt evenredig verdeeld onder de knotters. 

Aangezien de budgetten voor aankoop van natuur steeds minder worden en het deel 
restfinanciering dat NPO zelf moet voorzien opgetrokken werd, is uw financiële bijdrage 
meer dan welkom om deze aankopen verder te kunnen zetten. Volgend jaar plannen we 
hiervoor ook een speciale fondsenwerver. Elke gift, hoe klein ook, is welkom op rekening 
nr. 293-0212075-88 met vermelding “6666 – Landskouter – Gondebeek”. Voor giften vanaf 
40 euro krijgt u een fiscaal attest 
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Komende activiteiten: 
 

PADDENSTOELENWANDELING IN DE MAKEGEMSE BOSSEN 

 
Zondag 16 oktober 2016 (14u30) 
 
Paddenstoelen hebben iets magisch. Ze worden dikwijls in verband gebracht 
met boskabouters, elfen, dansende heksen en gifbekers. Gisteren was het 
gazon nog maagdelijk en vanmorgen staan er plots overal groepjes 
inktzwammen. Ze schieten letterlijk als paddenstoelen uit de grond.  

 
Op deze excursie willen wij iedereen, groot en klein, met of 
zonder ervaring laten kennis maken met deze aparte 
levensvorm. Ontdek de verborgen geheimen van de Grote 
stinkwam, de Satansboleet, de Kluifzwam en nog zoveel 
andere. Geniet van mysterieuze verhalen en leuke weetjes 
over eetbare, roesverwekkende en ronduit giftige 
exemplaren. 

 
Waar en wanneer:  zondag 16 oktober om 14.30 uur aan restaurant De Zoete 
Zonde, Bosstraat 1 te Merelbeke. De excursie eindigt om 17 u.  

 
Voorzieningen: in het najaar kan het bos zeer vochtig 
zijn en daarom jammer genoeg niet geschikt voor rol- 
of kinderwagens. Aangepaste kledij, laarzen of stevig 
schoeisel zijn een aanrader. 
 
Meer info: dirk.fiers@skynet.be 
 

 
 

RADIO OORWOUD 

 
Zondag 18 december 2016 (15u) 
 
Natuurpunt Oosterzele zet op 18 december mee zijn schouders onder een 
voorstelling van het diervriendelijkste (braak-)balorkest ter wereld: 
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Welkom (jong en oud) om 15 u in GC De Kluize voor de gezellige 
familievoorstelling van Radio Oorwoud “’t Is altijd wat in mijn habitat.” 
 
De beruchte eerste CD van Radio Oorwoud werd meer dan 10 000 keer 
besteld.  
 
Dit keer mag je je verwachten aan een wervelend en humoristisch 
muziektheater waarbij jij mee op muzikale expeditie trekt.  
 
Zet je schrap voor een swingende tocht langsheen nevelwouden, toendra’s, 
stadstuinen, struwelen, mangroves, taiga’s, ijskappen, heides en 
rotswanden…  
 
Een trip tussen veraf en dichtbij (tuin)huis. Steeds op hoog muzikaal niveau 
door topmuzikanten en educatief helemaal verantwoord ondersteund door 
WWF! 
 
Met Hannelore Bedert, Thomas Vanelslander, Bart Van Lierde en Fleur 
Hendriks, ... 
 
Natuurpunt Oosterzele zorgt voor jungle-drankjes en aardse hapjes. 
 
 

WANDELING, NIEUWJAARSDRINK EN ALGEMENE VERGADERING 

 
Zaterdag 4 februari 
 
Hou alvast deze dag vrij in je agenda! We maken eerst een wandeling (thema: 
bomen in winterbeeld onder leiding van oud-boswachter Rudi De Mol), 
waarna we klinken op het nieuwe jaar met een drankje en een hapje. 
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CURSUS BIJEN VOORJAAR 2017 (IN SAMENWERKING MET NP BOVENSCHELDE) 

 
De wereld staat op zijn kop. Onze belangrijkste bondgenoten in de 
voedselproductie sterven uit. Honingbijen verdwijnen letterlijk uit hun 
korven en ook wilde bijen vinden geen eten meer. De hoogste tijd dus om 
deze boeiende diergroep eens grondig onder de loep te nemen en te kijken 
hoe we hen kunnen helpen.  
In deze cursus kom je dan ook alles te weten over Roodgatjes en Geeltipjes, 
Zilveren fluitjes en Gouden slakkenhuisbijen. We leren ze herkennen en 
bekijken hun levenswijze, nestplaatsen en voedselvoorkeur. Met onze 
praktische tips maak je ook van je eigen tuin een bijenreservaat. Aanvullend 
zorgen twee excursies ervoor dat we letterlijk oog in oog met wilde bijen 
komen te staan.  
 

 
 
Theorie:  
woensdag 1 – 8 en 15 maart 2017 
in het OC Lemberge Burgemeester Maenhautstraat 1, 9820 Merelbeke 
 
Praktijk: zaterdag 25 maart en 22 april 
1 op grondgebied van Merelbeke en 1 op grondgebied van Oosterzele 
 
Lesgever: Jens D'Haeseleer, Natuurpunt Studie 
 
Deelnameprijs wordt meegedeeld in de volgende nieuwsbrief. 
 
Info/inschrijven via mathieu@natuurpuntoosterzele.be (Oosterzele) of 
lievevanacker@hotmail.com (Bovenschelde) 
 
 

mailto:mathieu@natuurpuntoosterzele.be
mailto:lievevanacker@hotmail.com
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... en een terugblik op de voorbije activiteiten: 
 

BIOTOOPSTUDIE GONDEBEEK 

 

Op 6 augustus inventariseerden we de planten en dieren 
(Vlindertelweekend!) op een aantal percelen in en rond ons 
natuurgebied Gondebeek. 
 
In totaal werden een 55-tal soorten gedetermineerd waaronder de 
meest zeldzame wellicht Moesdistel (die hier aan de meest noordelijke 
rand van zijn verspreidingsgebied is) en Brede wespenorchis zijn. 
  

 
 
Wil je meer weten over de soorten in ons natuurgebied ga dan naar 
www.waarnemingen.be en selecteer bij gebied “Gontrode-
Aalmoezeneiebos” of bij waarnemer “Natuurpunt oosterzele”. 
  
 

Film in het bos en Natuur.Café 

 
Als Natuurpunt Oosterzele waren wij aanwezig bij de filmavond in het bos te 
Gontrode, georganiseerd door Bos+. 
 

http://www.waarnemingen.be/
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Het is al enkele jaren een traditie, maar het blijft toch een spannende 
belevenis om s’avonds uit je knusse huis te vertrekken en onder een zeil in 
het bos naar een film te gaan kijken. 
 
Ondanks de voorspelde regen, trotseerden een 70-tal kijklustigen de grillen 
van de weergoden, waarvan heel wat kinderen onder de meter. De sfeer zat 
er al goed in. Omdat bij de opstart eerst nog wat kinderen uit het bos 
moesten worden gehaald en van stokken ontwapend worden, was de 
intredende duisternis een welkome rustbrenger. 
 
De animatiefilm ‘Inside-out’ probeerde op een beeldrijke manier de kinderen 
iets bij te brengen over interne spanningen en de kracht van motivatie. Mooie 
en fantasierijke beelden, maar misschien wat moeilijk voor de jonge (en zelfs 
minder jonge) kijkertjes. 
 
Gelukkig waren wij er om met drank en versnaperingen om van de cinema-
ervaring-in-het-bos, een compleet festivalletje te maken. Een aanrader voor 
volgend jaar. 
 
De samenwerking met de mensen van Bos+ was prima. 
 
 

Gezinsdag op de Kaaihoeve 

 
Een enthousiaste groep kinderen tss. 3 en 12 jaar deden vol overgave mee 
met de verschillende workshops: kriebeldiertjes, knutselen met natuur en 
waterleven. Dit terwijl mama’s en papa’s (en twee meisjes van net geen 3 
maand en 10 maand die nog te jong werd bevonden om deel te nemen aan 
de workshops ) op sleeptouw werden genomen in het gebied rond de oude 
Schelde armen. Daarna spreidde iedereen z’n picnic dekentje uit om te 
genieten van een lekkere veggie picnic. Terwijl de volwassenen nog wat 
napraatten, speelden de kinderen in en rond de Kaaihoeve. Het was een leuke 
dag voor jong en oud.  
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Lid worden van Natuurpunt 
 
Help de natuur in Vlaanderen.  
Word met het ganse gezin lid van Natuurpunt.  
Het jaarlijkse lidmaatschap per gezin bedraagt 27,00 euro. 

 
Wat krijg ik als lid van Natuurpunt (in 2016)? 

 
 

*  De Natuurpunt wandelgids met 66 uitgestippelde wandelingen en 
fietstochten in de mooiste natuurgebieden van België 
*  Vier maal per jaar het kleurrijke ledentijdschrift Natuur.blad. 
*  Word je lid van Natuurpunt Oosterzele, dan krijg je vier maal per 
 jaar onze nieuwsbrief. 
*  Een volledig aanbod van honderden activiteiten in gans Vlaanderen.  
*  Korting in onze winkel en bij tal van partners.  
 
Hoe word ik lid?  
 
* Schrijf 27,00 € over op rekeningnummer BE37 0012 2707 
2228vanNatuurpunt Oosterzele, Pontslag 11, 9860 Balegem met 
vermelding van ‘nieuw lid’ of maak je online lid via de website 
www.natuurpunt.be of bel op 015-29 72 50  
 

 
 

 
 

  

http://www.natuurpunt.be/default.asp?ID=144
http://www.natuurpunt.be/default.asp?ID=17
http://www.natuurpunt.be/


 
 
 

 

 

 

Bestuur 

 
Voorzitter Mathieu Wille  0494 - 316304 
Penningmeester Barbara Ooghe   
Redactie Barbara Ooghe   
Reservatenwerking Jean-Luc Eggermont   
Inventarisatie Jean-Luc Eggermont   
Algemene werking Annelies Sevenant   
 Dirk Fiers   
 Bart Vleminckx  
 Bart De Rijcke 
 Marc De Spiegeleer   
 
Natuurpunt Oosterzele 
Pontslag 11, 9860 Balegem 
Tel: 0494 316304 
e-mail: bestuur@natuurpuntoosterzele.be 
 
Redactie e-mail: redactie@natuurpuntoosterzele.be 
Website: www.natuurpuntoosterzele.be 

Facebook: https://www.facebook.com/natuurpuntoosterzele 
Twitter: https://twitter.com/NPOosterzele 
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http://www.natuurpuntoosterzele.be/


 
 
 

 

Activiteiten najaar 2016 – voorjaar 2017 

Oktober     

     

Zondag  16 oktober 14u30 Paddestoelenwandeling Parking De Zoete 
Zonde 
 

December     

Zondag 18 december 15u Radio Oorwoud GC De Kluize 
 
 

Februari 
Zaterdag 
 

 
4 februari 

  
Wandeling, nieuwjaarsdrink 
en algemene vergadering 

 
Nog niet gekend 

Maart – April 2017    

woensdag 1 – 8 en 15 maart 
zaterdag 25 maart en 22 
april 

 Cursus bijen OC Lemberge 

     

 

  



 
 
 

 

 

Piet Van der Veken 
 

Stationsstraat 11 
9860 Oosterzele (Scheldewindeke) 

Tel: 09 363 84 90 
Fax: 09 362 11 08 

E-mail: scheldewindeke@bnpparibasfortis.com 

 

 
 
 

 
 


