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Beste leden, 
 
de natuur ontwaakt opnieuw en daarmee geven ook wij weer het startschot 
voor een nieuw werkingsjaar. 
 
De afgelopen weken waren onze vrijwilligers al druk in de weer met het 
ovezetten van padden, kikkers en salamanders. Binnenkort gaan we de 
nestkasten van kerk- en steenuil weer checken op broedsels. Ook ons 
natuurgebied heeft geregeld zorg nodig. Zoals vorig jaar plannen we 
daarom terug zomerse werkmomenten (in principe de 2de woensdag van de 
maand ’s avonds en de laatste zaterdag van de maand). Concrete data vind 
je op onze website. Wil je ook vrijwilliger worden en af en toe eens mee 
helpen, laat het ons dan zeker weten. 
 
Verder staan er weer tal van activiteiten op stapel: van de cursus wilde 
bijen is de theorie al achter de rug. Er staan nog twee praktijksessies 
gepland. Naar aanleiding van de dag van de aarde organiseren we op 22 
april een gezellige filmavond in de heemkring en op 18 juni trekken we het 
ochtendgloren in voor een ochtendwandeling met ontbijt. Daarnaast gaan 
we op 29 april opnieuw de soorten inventariseren van ons natuurgebied 
langs de Gondebeek. 
 
Tenslotte nog even meegeven dat na meer dan 10 jaar ook de redactie van 
deze nieuwsbrief in andere handen is overgegaan. Vanaf nu zal Dirk de 
samenstelling van de nieuwsbrief voor zijn rekening nemen. Een nieuwe 
frisse wind dus, die zich ongetwijfeld de komende edities ook geleidelijk in 
een nieuwe stijl en inhoud zal vertalen. 
 
Tot binnenkort, Mathieu 
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GRUP zandsteengroeve BALEGRO 

Zoals jullie misschien al wisten loopt er momenteel een procedure voor de 
uitbreiding van de zandsteengroeve BALEGRO in Balegem. De groeve zou de 
komende decennia in een aantal fasen aanzienlijk uitbreiden en hierbij 
worden een heel aantal extra percelen aangesneden. Hiervoor is een 
zogenaamd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (“GRUP”) in de maak die 
dit mogelijk moet maken. 

Hoewel we zeker niet per se tegen de uitbreiding van de groeve zijn, die 
immers cultuur-historische gronden heeft en ook voor economische 
activiteit en tewerkstelling zorgt, zijn er toch ook wel wat aandachtspunten 
met betrekking tot de omliggende natuur te maken. 

Natuurpunt Oosterzele gaf hierover al een eerste maal advies naar 
aanleiding van de opmaak van het milieu-effecten rapport (MER) en deed 
dit nu recent opnieuw bij de opmaak van het ontwerp van GRUP. 

Concreet hadden we volgende opmerkingen/bezwaren: 

1. Nabestemming landbouw 

Het plan dat nu voorligt voorziet als “nabestemming” van de ontgonnen 
percelen, dit is de bestemming eens de ontginning afgerond is, enkel 
landbouw. Dit is volgens ons een gemiste kans, aangezien in het verleden 
andere ruimtelijke plannen duidelijk het belang van bosversterking voor het 
gebied naar voor schoven. Zo zou het Heidebos met Bos ten Berg kunnen 
verbonden worden en op die manier een groter boscomplex en een buffer 
voor de N42 ontstaan. 

2. Tegenstrijdigheid i.v.m. houtkant 

In de toelichtingsnota wordt vermeld dat er bij de herinrichting van de 
nabestemming, hier agrarisch gebied, een houtkant moet voorzien worden 
op de oostelijke grens van het plangebied. Deze houtkant zal de 
verbindende rol overnemen van de tijdelijke groenschermen in de 

NATUURNIEUWS 

UIT DE REGIO 

(MW) 

In deze rubriek houden we jullie op de hoogte over het 
reilen en zeilen van de natuur in Oosterzele en 
omliggende gemeenten 
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ontginningsfase. In de stedenbouwkundige voorschriften is dit echter niet 
meer terug te vinden. Nochtans is het vanuit ecologisch standpunt meer dan 
wenselijk dat er een natuurverbinding gerealiseerd wordt tussen het 
(historisch waardevol) Heidebos en Bos ten Berg en in ruimere zin tussen 
Ettingebos en de Oombergse bossen. 

3. Grondwaterpeil 

De exploitatie van de groeve tot maximaal 17 meter onder maaiveld kan 
ernstige gevolgen hebben voor de waterhuishouding van het gebied, welke 
kan doorwerken tot aan de Molenbeekvallei. Er worden milderende 
maatregelen gesuggereerd met garanties voor de bestaande waterwinning 
en om ernstige milieueffecten te voorkomen, maar deze lijken onvoldoende 
verankerd in het plan. 

4. Kolonie oeverzwaluwen 

Vanuit Natuurpunt Oosterzele volgen we de kolonie oeverzwaluwen in de 
groeve sinds een tweetal jaar op door het aantal broedende koppeltjes te 
proberen tellen. Vorig jaar waren er een 25-tal nieuwe nestholtes. 

 

 

 

 

 

 

 

Het is een feit dat deze dieren er zijn dankzij de ontginning, maar des al 
niet te min lijkt het aangewezen om garanties voor de bescherming in te 
bouwen in de bedrijfsvoering (bv. steeds zorgen dat er een geschikte 
broedwand aanwezig blijft en geen verstoring tijdens het broedseizoen). 

Meer nog, er kan overwogen worden om ook na stopzetting van de 
ontginning kunstmatige oeverzwaluwranden te bouwen. Dit voorstel is 
echter niet vertaald in de stedenbouwkundige voorschriften.  
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Beheerwerken Natuurgebied Gondebeekvallei 

In de meeste natuurgebieden moeten regelmatig beheerwerken uitgevoerd 
worden zodat op termijn de vooropgestelde natuurdoelen worden bereikt. 
Zo ook in onze percelen in de vallei van de Gondebeek.  

De voorbije maanden hebben we de wilgen langs de schapenweide in het 
natuurgebied geknot.  

 

Voor de helpers werd de nodige catering voorzien en de houtopbrengst 
werd verdeeld! 
 

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. 
 

 

NATUURGEBIED 

GONDEBEEK 

(JLE) 

In deze rubriek berichten we over het natuurgebied van 
Natuurpunt Oosterzele in Landskouter 
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De staartmees (Aegithalos caudatus) 

Staartmezen hoor ik meestal eerder dan ik ze te zien krijgt. Het opvallend 
‘tsirrrrrrup’ gecombineerd met de hoge ‘sie sie sie’-geluidjes kondigen de 
komst van een troep al van grote afstand aan. De kleine pluizige bolletjes 
met hun lange staart lijken wel op mini ekstertjes. Hoewel ze niet erg 
schuw zijn, is het toch een hele klus om ze wat meer in detail te bekijken 
want ze zijn voortdurend in beweging, alsof ze altijd haast hebben.  

 
De mooie, warme roze kleuren 
krijg je daarom zelden te zien. 
Net als bij roodborsten is er 
uitwendig geen verschil tussen 
mannetjes en vrouwtjes. 
Staartmezen leven in een 
familieclan en bezetten niet 
per koppel, maar wel als groep 
een territorium. Zo’n clan 
bestaat gewoonlijk uit tien tot 
twintig vogels. Uitzonderlijk 
worden wel eens groepen van 
vijftig of zestig vogels gespot.  

 
Het territorium beslaat enkele tientallen hectaren en wordt beschermd 
tegen andere rondzwervende staartmezenfamilies. Binnen de groep is er 
een duidelijke rangorde. Een beetje zoals bij de Italiaanse maffiafamilies. 
De godfather en zijn getrouwen zijn het hoogste in rang. Zij hebben ook de 
meeste kans om de winter te overleven want staartmezen slapen dicht 
tegen elkaar aan en hoe hoger je status hoe meer je in het centrum van de 
groep kunt slapen. Het voetvolk slaapt aan de buitenrand waar het 
energieverlies het grootst is. 
Nu het voorjaar aanbreekt, vindt een groepsbalts plaats. Daar worden ook 
leden van andere clans op toegelaten, want meestal zijn die overlopers van 
het vrouwelijk geslacht en zij brengen vers bloed in de familie. De 
mannetjes blijven doorgaans trouw aan de clan. De groep valt tijdelijk 

SOORT IN DE 

FOCUS  
(DF) 

In deze rubriek plaatsen we een soort (dier, plant of 
zwam) in de spotlights. We beperken ons tot soorten die 
op het grondgebied van Oosterzele voorkomen. 
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uiteen in paartjes die elk een nest gaan bouwen binnen het 
groepsterritorium. De bouw van zo’n staartmezennest is een heel karwei.  
 
Twee tot drie weken lang 
worden spinrag, veertjes, 
kortsmossen en ander fijn 
en zacht materiaal 
aangesleept. Het 
resultaat is een 
langwerpige bol van 
enkele decimeters groot, 
met een ingang bovenaan 
de zijkant. Meneer en 
mevrouw bouwen samen 
aan het nest en dat is ook 
nodig want de beestjes 
moeten meer dan 
tweeduizend keer op en 
neer vliegen om het nodige nestmateriaal aan te brengen. Als het nest 
eenmaal klaar is dan isoleert die donzen bol minstens zo goed als jouw 
dekbed. Maar het is er wel een beetje krap en hoewel staartmezen heel 
klein zijn (half zo groot als een koolmees) is het wel de vraag waar je met 
die lange staart moet blijven. Soms wordt die naar voren dubbel gevouwen 
of steekt hij gewoon dwars door de nestwand naar buiten.  
Staartmezen zijn echte carnivoren. Het hele jaar door vormen insecten de 
hoofdmaaltijd. Dat is ook de reden waarom je ze maar zelden aan uw 
voedertafel ziet. Alleen bij strenge vorst en sneeuwval komen ze in de 
problemen en dan durven ze wel eens een beroep te doen op het zaad en 
de vetbollen in onze tuinen. Ze gaan vooral de dunste twijgjes waar andere 
vogels niet bij kunnen, inspecteren op bladluizen, mugjes, motjes of eieren 
en larven. Het zijn echte acrobaten. Met hun lage staart slagen ze erin om 
hun evenwicht te bewaren. 
Als je zo’n groepje luidruchtige mini ekstertjes tegenkomt, luister dan 
vooral goed naar de verschillende geluidjes die ze maken en probeer eens 
te tellen uit hoeveel leden de clan bestaat. Ik ben benieuwd of het je lukt. 
 
 

Heb jij een leuke of bijzondere waarneming gedaan in je eigen tuin of 
omgeving. Ik verneem het graag en misschien komt het wel in een volgende 
nieuwsbrief: dirk.fiers@skynet.be  
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Een terugblik op de voorbije activiteiten: 
 
 

WANDELING “BOMEN IN WINTERBEELD” EN NIEUWJAARSRECEPTIE 
 
Toegegeven, het weer was niet schitterend, maar toch daagden een 20-tal 
geïnteresseerden op voor deze winterse boswandeling. Rudy De Mol, ex-

boswachter van het ANB, kent 
het Aelmoeseneiebos als zijn 
broekzak en wijdde ons in in 
bosbeheer en houtvesterij. 
Rudy kan buigen op een lange 
en rijke carrière en leerde ons 
onder meer hoe houtop-
brengst te berekenen, de 
kwaliteit van bomen in te 
schatten, welk hout (vroeger) 
voor welk doel gebruikt werd, 
enz ... Met zijn typische stijl, 
was een kwinkslag nooit 
veraf. 

 
 
Een beetje verkleumd zakten we 
daarna af naar de Heemkring voor een 
glas en een hapje. Heel wat mensen 
sloten nog aan om samen het nieuwe 
jaar in te zetten. Aan de hand van een 
korte presentatie werd het voorbije 
werkingsjaar overlopen, de nieuwe 
samenstelling van het bestuur 
voorgesteld en werd al even 
vooruitgeblikt naar de activiteiten van 
2017. Het werd best een gezellige 
avond. 
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CURSUS WILDE BIJEN  
 
In samenwerking met de collega’s van de afdeling Bovenschelde 
organiseerde Natuurpunt Oosterzele een cursus Wilde Bijen. De opkomst 
was met 34 inschrijvingen buiten alle verwachting. Dat toont aan dat veel 
natuurminnende mensen zich bewust zijn van de problematiek waar de 
bijen mee kampen en graag meer willen weten over deze soorten. 

We hebben nu de drie theoriesessies 
achter de rug en ik moet toegeven 
dat het een stevige brok was, maar 
wel razend interessant. Er wachten 
ons nog twee excursies waar we de 
beestjes zelf gaan zoeken en 
proberen determineren. Dat belooft 
een hele klus te worden, maar onder 
de deskundige leiding van Jens 
D'Haeseleer van Natuurpunt Studie 
moet het lukken om de 375 soorten 
van elkaar te onderscheiden … hoop 
ik. 

Wie nu dikke spijt heeft dat hij/zij zich niet heeft ingeschreven voor de 
cursus, kan een kijkje nemen op de volgende websites:  
 

• www.aculea.be  dat is de bijen en wespenwerkgroep van Natuurpunt 

• www.bestuivers.nl 

• Facebookgroep solitaire bijen en hommels 

 
AMFIBIEËN-OVERZET 
 
Februari-April 
 
Zoals elk jaar hebben we aan een aantal drukke oversteekplaatsen 
voor amfibieën, met behulp van een zogenaamd paddenscherm, deze 
dieren gecontroleerd de weg over geholpen naar hun 
voortplantingspoel. Dit was het geval aan de Lembergestraat en Hoek 
ter Hulst, beide in landskouter. 
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De amfibieën-overzet was nog volop bezig toen deze nieuwsbrief op de post 
ging en daarom kunnen we jullie nog geen definitieve cijfers presenteren, 
maar die komen er zeker aan in de volgende nieuwsbrief. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Eind maart/begin april loopt de paddentrek op zijn einde en dan worden er 
volop paddensnoeren en kikkerdril geproduceerd. Wil je volgend jaar graag 
eens komen kijken hoe de overzet in zijn werk gaat of wil je zelf 
meehelpen, dan kan je steeds contact opnemen via 
info@natuurpuntoosterzele.be  
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… en een blik vooruit op de komende activiteiten: 
 
BEHEERWERKEN GONDEBEEK: 
 
In principe reserveren we elke laatste zaterdag van de maand om van 9u tot 
13u de handen uit de mouwen te steken in ons natuurgebied. In de lente en 
de eerste helft van de zomer gaat alles plots heel hard groeien waardoor 
we net zoals vorig jaar extra werkmomenten inplannen. Vanaf de maand 
juni tot eind augustus wordt daarom ook op de 2de woensdag van de maand 
vanaf 19u ’s avonds gewerkt.  
Omdat de weersomstandigheden soms roet in het eten kunnen gooien of het 
terrein soms bijzonder nat kan zijn, is het raadzaam om de website van 
Natuurpunt Oosterzele in het oog te houden. Concrete ‘last minute’ 
informatie vind je daar. Maar je kunt ook gewoon je naam en mailadres 
doorgeven op onderstaand mailadres. Dan wordt je steeds via mail op de 
hoogte gehouden van de geplande beheerwerken en kun je zelf bepalen of 
je ons daarbij wil/kan helpen.  
 
Meer info: Jean_Luc_Eggermont@hotmail.com 
Website: www.natuurpuntoosterzele.be 
 
 
FILMVOORSTELLING ‘DEMAIN’ 
 
Zaterdag 22 april, Dag van de Aarde 

Op 22 april vieren we wereldwijd de dag van de aarde. Tal van activiteiten 
worden dan georganiseerd om mensen bewust te maken van het bijzondere 
van de aarde en de beperkte draagkracht. Natuurpunt Oosterzele doet dat 
dit jaar met een wel heel bijzondere film. 

Wanneer: Zaterdag 22 april 2017, deuren open om 19.15u, film stipt 
om 19.45u. Na de film gezellig nakaarten in de bar.  

Waar:   Heemkring, Kloosterstraat 13 te Moortsele 

Kostprijs: Gratis. Al mag een vrije bijdrage ten voordele van de 
recent verworven stukjes natuurgebied in Oosterzele – 
onder het motto ‘alle kleine beetjes helpen’. 
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De film… 

Films over klimaatverandering, voeding, ecologische landbouw en 
biodiversiteit hebben vaak de negatieve boodschap: het is te laat, het zal 
toch niet veel uitmaken, zelfs als we nú ons leven veranderen. Op de dag 
van de aarde willen we echter een positief signaal geven.  

De film ‘Demain’ (2015), een film van Mélanie 
Laurent en Cyril Dion, toont dat het anders 
kan. 

Een team van vier cineasten trok naar 10 
verschillende landen. Zij geven een ander 
beeld. 

Stadslandbouw werkt: het is duurzaam omdat 
het voedsel dichtbij de verbruikers 
geproduceerd wordt en het brengt groen in de 
stad, dus ook zuurstof, letterlijk en figuurlijk. 

Democratie werkt als de beslissingsmacht niet enkel bij de politici ligt maar 
bij alle participanten van de maatschappij. 

Ecologie en economie zijn niet aan elkaar tegengesteld.  Samenwerking 
leidt tot een maatschappij waar het leven goed is. 

Ook onderwijs mag niet ontbreken in dit rijtje.  Kinderen zijn immers de 
burgers van morgen. 

Indien al de initiatieven die in deze film getoond worden op wereldvlak 
toegepast worden, dan kunnen we negatieve tendensen ombuigen. 

Zo wordt onze planeet niet alleen leefbaar gehouden maar verdwijnt ook de 
tegenstelling tussen mens en natuur, omdat die dan samenwerken. 

regie: Mélanie Laurent, Cyril Dion 
duur film : 118 min 
muziek: Fredrika Stahl 
uitgebracht: 2015 
trailer: 
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19558792&cfilm=229903.html 
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EXCURSIE EN INVENTARISATIE GONDEBEEKVALLEI  
 
Zaterdag 29 april 2017 
 
Een natuurgebied op een verantwoorde manier beheren, veronderstelt een 
degelijke kennis van de soortenrijkdom van dat gebied. Op die manier kan 
het beheer afgestemd worden op het behoud van die soorten en kunnen we 
maatregelen nemen om de biodiversiteit te verhogen. De komende jaren 
willen we ons natuurgebied systematisch inventariseren  
en de resultaten ingeven op “waarnemingen.be”. Zo kunnen we na verloop 
van tijd met de verzamelde informatie onze beheermaatregelen in functie 
van de soortenrijkdom ook evalueren. 
 
Op zaterdag 29 april gaan we een 
eerste keer in 2017 aan de slag. Het is 
dan volop de periode van de 
voorjaarsbloeiers en die zullen ook 
onze belangrijkste focus vormen, maar 
daarnaast hebben we ook oog voor alle 
andere levensvormen die ons pad kruisen. 
Zowel planten, dieren als zwammen worden geïnventariseerd en aan ons 
lijstje toegevoegd. 
Het is de bedoeling om dergelijke zoektochten meerdere keren over de 
verschillende seizoenen te herhalen zodat we een globaal beeld krijgen van 
de fauna, flora en fungi in de Gondebeekvallei. 
 
Wil je dus leren hoe je planten en dieren op naam kan brengen, of heb je 
reeds enige voorkennis, maakt niet uit, iedereen is welkom. Als je daarover 
beschikt, breng dan een flora of paddenstoelen- of insectengids mee. Maar 
geen nood als je die niet hebt, het is zeker geen noodzaak. 
 
Kostprijs: Gratis 
 
Afspraak: Aan de percelen in de Neerstraat (Gontrode) om 14.30 uur stipt. 

Einde is voorzien om 17u. In het voorjaar zijn laarzen 
aangewezen!  
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OCHTENDWANDELING: VROEGE VOGELS LUIDEN DE ZOMERVAKANTIE IN! 
 
Zondag 18 juni 2017  
 
Net voor de zomervakantie nodigen we jullie graag uit voor een 
ochtendwandeling doorheen onze eigen gemeente met aansluitend een 
lekker ontbijt! De kinderen gidsen ons aan de hand van een zoektocht door 
de wandeling. Omdat we ook langs kleinere paadjes willen wandelen, wordt 
het moeilijk met een buggy. Een draagzak is een beter optie. Trek stevige 
wandelschoenen of laarzen aan want ook in deze tijd van het jaar kan het 
nog nat zijn.  
Vooraf inschrijven is nodig zodat we voldoende pistolets, koffie, thee en 
chocomelk kunnen voorzien. Inschrijven kan via mail naar 
barbara.ooghe@gmail.com vóór 10 juni.  
 
Kostprijs: 10 euro (volwassene), 5 euro (kind) 
Afspraak: 9u aan de ingang van de Leefschool (Keiberg) 
 

 

Piet Van der Veken 
 

Stationsstraat 11 
9860 Oosterzele (Scheldewindeke) 

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

E-mail: scheldewindeke@bnpparibasfortis.com 
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Voorjaarsbloeierswandeling in de Perlinkvallei (NP Zwalmvallei) 
Maandag 17 april 

In de Vlaamse Ardennen vind je de Perlinkvallei. Het natuurgebied ligt in 
een mooie vallei aan de rechteroever van de Perlink- of Boekelbeek in Sint-
Blasius-Boekel. 

 

Sfeer en grutto's in de Kalkense Meersen (NP Scheldeland) 
Woensdag 24 mei 

Aan Kalkenkerk starten we deze avondwandeling om een sfeervolle 
activiteit te beleven in dit gruttogebied. Wie het nooit meemaakte, valt 
achterover van bewondering. 

 

Slechtvalkenspotting op de Markt van Wetteren (NP Scheldeland) 
Dinsdag 10 juni 

Onze vogelkenners staan klaar op de Markt van Wetteren, gewapend met 
verrekijkers en telescopen. Je kunt er de slechtvalken komen bekijken en 
een woordje uitleg krijgen. 

 
 
 

Meer info over deze activiteiten vind je op 
www.natuurpuntoosterzele.be/gluren-bij-de-buren. Neem zeker ook eens 
een kijkje op www.natuurpunt.be/op-stap. Hier staat een overzicht van 
alle activiteiten van Natuurpunt over heel Vlaanderen. 

 

GLUREN BIJ DE 

BUREN 
(BV) 

Ook in de buurgemeenten van Oosterzele kun je 
meedoen aan allerlei leuke activiteiten van Natuurpunt. 
We lijsten er hier enkelen voor je op. 



 
 
 

 

 
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 2017)? 

 
 

*  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 2228 van 
Natuurpunt 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  
 

 
 

 



 
 
 

 

 

Bestuur 
 
Voorzitter Mathieu Wille   
Secretaris Bart Vleminckx 
Penningmeester Barbara Ooghe   
Redactie Dirk Fiers   
Reservatenwerking Jean-Luc Eggermont   
Inventarisatie Jean-Luc Eggermont   
Algemene werking Annelies Sevenant     
 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 
 

 
 
   

 
Oosterzele 



 
 
 

 

Activiteiten april – mei - juni 2017 
April 
Zaterdag  
 
 
Zaterdag 
 

 
22 april 
 
 
29 april 

 
19.15u 
 
 
14.30u 

 
Filmvoorstelling ‘DEMAIN’ 
 
 
Excursie en inventarisatie 
Gondebeekvallei 

 
Heemkring 
Moortsele 
 
Neerstraat 
Gontrode 
 

     
     
Juni 
Zondag 

 
18 juni 
 

 
9u 

 
Ochtendwandeling:  
Vroege vogels luiden de 
zomervakantie in! 
 

 
Leefschool 
Oosterzele 

 
 
 

 
  



 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


