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Editoriaal 
 
Beste NPO-leden,  
 
De lente is er, de natuur komt tot bloei. Ogen te kort om al dat nieuw leven 
te volgen! Zet ook jij je waarnemingen op www.waarnemingen.be? Zo krijgen 
we een goed beeld van wat de natuur voor ons in petto heeft in Oosterzele. 
Je kan er zelf ook gemakkelijk uitzoeken welk leven er allemaal wordt 
waargenomen in je buurt. Zeker doen dus! 
 
De afgelopen weken waren vele vrijwilligers bezig met het overzetten van 
amfibieën en het spotten van kieviten. Omdat dit op regelmatige tijdstippen 
dient te gebeuren, zijn dit niet altijd de gemakkelijkste taken voor 
vrijwilligers. We bedanken hen daarom nog even extra voor hun inzet! 
 
Een speciale bedanking gaat ook uit naar enkele straffe madammen. Je leert 
ze in deze nieuwsbrief kennen. Zij zijn met hun deelname aan Expeditie 
Natuurpunt de uitdaging aangegaan om een mooi bedrag te verzamelen voor 
onze natuurgebieden. 
 
Tot op een van onze activiteiten of tot ergens in de Oosterzeelse natuur! 
 
Bart 
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FACEBOOK-PRIKBORD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

NATUURNIEUWS 

UIT DE REGIO 

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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EXPEDITIE NATUURPUNT 2022: TWEE TEAMS GAAN DE UITDAGING AAN 

Dit jaar gaan 2 teams de uitdaging aan voor de natuurgebieden van 
Natuurpunt Oosterzele, dubbel plezier en dubbele steun voor onze 
natuurgebieden dus! Zoals de namen van de teams al doen vermoeden zijn 
er wel wat links tussen beide teams, hieronder stellen we hen even voor. 

Team Relaxte Madammen I 

Wij zijn Caroline, Ellen, Godelinde en Sien. Vier Relaxte Madammen. Of dat 
proberen we toch te zijn. Want we zijn alle 4 mama's van samen 10 kinderen 
én hebben ernaast ons werk en ambities. 

 

Een weekend op expeditie, heerlijk op avontuur, in de natuur, onder de 
madammen, dat klinkt als een perfect plan! En zeker als we hiermee één van 
onze ambities een stukje kunnen verwezenlijken: de leefwereld van onze 
kinderen mooier, gezonder en groener maken.  

We zullen varen en wandelen voor de natuurgebieden van Natuurpunt 
Oosterzele: de Gondebeekvallei en Ettingebos! Onze coach Jean-luc zal ons 
hierbij ongetwijfeld geweldig goed ondersteunen.  
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Team Relaxte Madammen II 

Wij zijn Jonne, Lindsay, Frauke en Barbara. Vier madammen die elkaar 
leerden kennen op de school van onze kinderen. Alle vier houden we van de 
natuur om te wandelen, te spelen, te relaxen, te genieten... Samen een 
weekend op stap in de natuur dat zagen we helemaal zitten, nóg meer als we 
daarmee de natuur in onze eigen (buur)gemeente kunnen steunen!  

 

We zullen kanoën en wandelen voor de natuurgebieden van Natuurpunt 
Oosterzele: de Gondebeekvallei en Ettingebos! Onze coach Dirk, die niet aan 
zijn proefstuk toe is, zal onze steun en toeverlaat zijn.  

 

Draag je graag je steentje bij via sponsoring van deze teams, dan kan dit via  
https://expeditie.natuurpunt.be/project/35648 voor team I  
https://expeditie.natuurpunt.be/project/35704 voor team II 
Voor een bijdrage vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.  

Aan allen die onze tocht en dus deze stukken natuur wil sponsoren: heel 
erg bedankt!   
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Op de voorbije werkdagen werd voornamelijk aandacht besteed aan het 
knotten van enkele wilgen in onze hooiweiden en het aanplanten van het 
resterende plantgoed dat in november niet meer in de grond is geraakt als 
gevolg van de overvloedige regenval. We hebben ook het pad langs de 
Gondebeek verlengd vanaf het brugje richting de stekeltjespoel, om op die 
manier de verbinding te maken met de Neerstraat zodat wandelaars een lus 
kunnen maken in het gebied. 
 

 
De storm Eunice heeft op 18 februari maar weinig schade aangericht in ons 
natuurgebied. Drie geringde populieren en een zware, vitale populier langs 
de beek zijn op halve hoogte afgebroken. Ook twee knotwilgen hielden het 
hierbij voor bekeken en gingen tegen de vlakte. Dat bezorgde ons opnieuw 
het nodige zaag- en opruimwerk. 
 
Eind februari kregen we de bevestiging dat we het beheer van twee 
bospercelen met een totale oppervlakte van 7300 m² kunnen overnemen van 
het Agentschap voor Natuur en Bos. De percelen bevinden zich ter hoogte van 
de grote poel op de hoek van de Landskoutersesteenweg en Uilhoek. Het 
bosje bestaat vnl. uit zwarte els, zomereik en haagbeuk. 
 
 

NATUURGEBIED 
GONDEBEEK 
(JLE/DF) 

In deze rubriek berichten we over het natuurgebied van 
Natuurpunt Oosterzele in Landskouter 
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Beheerplan goedgekeurd en erkend als natuurgebied! 
 

Het tweede winterseizoen na de aankoop van onze percelen loopt 
ondertussen op zijn einde. Afgelopen najaar en winter werd door een 
groeiende groep vrijwilligers elke tweede zaterdag van de maand hard (maar 
ook gezellig) verder gewerkt. Vooral het hoekperceel dat een en al opslag 
van jonge balsempopulier is, werd verder aangepakt. Bijna simultaan met het 
verwijderen van de populier, werd het perceel opnieuw ingeplant met een 
gevarieerd inheems bosplantsoen: zomereik, els, haagbeuk, zoete kers, 
winterlinde, meidoorn, sleedoorn, gelderse roos, spork, … Zo wordt dit stukje 
op termijn veel (bio)diverser en krijgt de voorjaarsflora die hier nu 
wegkwijnde, in de toekomst weer alle kansen. 

 
Daarbij kregen we ook nog hulp uit onverwachte hoek: Onze Natuurpunt 
buurafdeling Boven-Schelde organiseerde dit jaar een cursus “veilig werken 
met de kettingzaag”. Hiervoor zochten ze een geschikte locatie voor de 
praktijksessies. Ons perceel balsempopulier was het gedroomde 
oefenterrein. Van de nood een deugd maken dus. 
 

NATUURGEBIED 
ETTINGEBOS 
(AS/MW) 

In deze rubriek berichten we over het natuurgebied van 
Natuurpunt Oosterzele in Balegem 
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Vorige maand kwam er 
dan ook goed nieuws over 
het vorige zomer 
ingediende beheerplan. 
Na de publieke consultatie 
in november-december, 
werd het beheerplan 
zonder verdere 
opmerkingen of 
aanpassingen 
goedgekeurd door het 
Agentschap Natuur en Bos. 
Hiermee liggen nu de 
krijtlijnen voor het beheer 
van ons gebied vast voor 
de komende 24 jaar. Op regelmatige basis dient wel verslag uitgebracht te 
worden over het gevoerde beheer en op basis van verdere monitoring kan 
eventueel bijgestuurd worden. 
Als kers op de taart werd daarbovenop ook de erkenning als natuurgebied 
ondertekend door de bevoegde minister. Daarmee zijn we nu echt vertrokken 
om Ettingebos verder uit te bouwen een prachtig bosgebied waar iedereen 
mee kan van genieten. 
 
 
 
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 onze aankopen verder te kunnen 
zetten. Volgend jaar plannen we hiervoor ook een speciale fondsenwerving. 

Elke gift, hoe klein ook, is welkom op rekening BE56 2930 2120 7588  
 met vermelding “Gift Natuurpunt - 6666 – Landskouter – Gondebeek”  
Of 
 met vermelding “Gift Natuurpunt - 6708 – Balegem – Ettingebos” 
Of  
 helemaal digitaal via www.natuurpuntoosterzele.be/steun-ons 
 
Voor giften vanaf 40 euro krijgt u automatisch een fiscaal attest en 
bovendien krijgt u via de belastingen 45% terugbetaald. 
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Pilootproject Red de Kievit 
 
In Vlaanderen, maar ook daarbuiten, neemt het aantal akker- en weidevogels 
in snel tempo af. Dit gebeurt in zo’n snel tempo dat er in sommige 
landbouwgebieden nog nauwelijks vogels te horen zijn. Ook in Oosterzele is 
dit helaas het geval.  
 
Deze maand is binnen Natuurpunt Oosterzele een nieuwe werkgroep van start 
gegaan. De werkgroep zal die trend niet kunnen keren, maar wil toch 
proberen om op kleine schaal deze vogels te ondersteunen. Waar mogelijk 
zullen we in overleg met de landeigenaar proberen nesten te beschermen in 
de hoop dat er jongen komen en dat deze zullen uitvliegen. 
 

 

WERKGROEP 
SOORTENBESCHERMING 
(GT) 

De enthousiaste vrijwilligers van deze werkgroep  
laten jullie graag delen in hun kennis en 
ervaringen met uilen, amfibieën, oeverzwaluwen 
en andere leuke beestjes. 

Kievit en monitoringslocaties 
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Omdat kennis en ervaring ontbreekt is besloten om dit eerste jaar met de 
focus op de kievit een tweetal locaties te monitoren waarvan het aannemelijk 
is dat er voorgaande jaren kieviten gebroed hebben. 
 
Op dit moment zien we dat de kieviten in grote groepen terugkeren. Wanneer 
u dit leest zal het baltsen en nestelen zeker begonnen zijn. In het volgende 
nummer hopen we u te vertellen dat we kuikens hebben waargenomen en 
dat deze voldoende voedsel vinden. We houden u op de hoogte. 
 
 
Paddenoverzetactie 2022 
 
We kunnen dit jaar nu al zeker 
spreken van een heel bijzondere 
paddenoverzet (en eigenlijk 
moet ik amfibieënoverzet 
zeggen, want er zijn ook kikkers 
en salamanders die in deze 
periode naar hun 
voortplantingspoel trekken). De 
trek loopt normaal van half 
februari tot eind maart. Maar dit 
jaar was het in de eerste helft 
van februari redelijk zacht en 
vochtig en werden we bijna in 
snelheid  gepakt door de 
padden. 
 
Dankzij de inspanningen van Pro 
Natura en de Gemeente 
Oosterzele werden de schermen 
versneld geplaatst tegen 11 
februari en ook onze vrijwilligers 
stonden in de startblokken. En 
we hadden meteen al een 
topavond op 16 februari met 161 
padden in de Turkenhoek! 

 
Maar toen kwamen de stormen Eunice en Franklin op bezoek met hier en daar 
wat schade aan de schermen. Daarna werd het terug kouder en ging de boel 
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op slot. Ondanks de mooie lentedagen begin maart met veel zon en weinig 
wind bleven de avonden en de nachten veel te koud met zelfs geregeld 
nachtvorst en zonder regen. Dus bleven de padden in hun winterverblijf en 
verschenen er vooral “nullen” op onze lijst van waarnemingen. 
 
OP 12 maart werden de nachten weer wat zachter en vochtiger, waardoor de 
trek opnieuw op gang is gekomen. De voorspellingen voor de komende weken 
zien er alvast gunstiger uit, dus we duimen voor goed gevulde emmers. 
 
Meer nieuws volgt nog. 
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Winterkoning (Troglodytes troglodytes) 
 
Een klein, bruin vogeltje met een kort naar boven gericht staartje springt 
zenuwachtig over en weer en produceert daarbij een liedje, zo krachtig dat 
het onmiddellijk de aandacht trekt. Zo zal bij de meeste mensen de eerste 
waarneming van de winterkoning verlopen. Het is één van onze kleinste 
vogeltjes, maar van een minderwaardigheidscomplex heeft hij geen last. Het 
beestje zingt alsof zijn leven er vanaf hangt. Zijn hele lijfje trilt mee terwijl 
hij zijn kopje naar alle kanten draait om zich overal goed te laten horen. Zijn 
melodietje eindigt met een stevige triller die doet denken aan een wekker. 

 
Nu we de winter net achter de rug hebben, kom ik aandraven met de ‘koning 
van de winter’. Niet erg logisch zul je denken en toch …  
Ik weet niet waarom iemand ooit op het onzalige idee kwam om dat kleine 
vogeltje tot koning van de winter te bestempelen, want eigenlijk is hij hier 

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. 

 © Wouter Cardoen 
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het hele jaar rond. En het is ook niet zo dat deze soort bijzonder goed 
bestand zou zijn tegen extreme winterse toestanden, want in strenge winters 
met veel sneeuw en ijs (van voor de klimaatverandering) leggen ze soms bij 
duizenden het loodje. In dergelijke barre omstandigheden kan het gebeuren 
dat van elke vier winterkoningen er maar ééntje overblijft. Zijn dun en vrij 
lang snaveltje verraadt dat hij een insecteneter is. Maar anders dan de 
meeste insecteneters brengt hij de winters meestal toch bij ons door en trekt 
hij niet naar warmere zuidelijke gebieden. Hij leeft van allerlei kleine 
kriebelbeestjes zoals spinnen, duizendpoten, wormen, enz. Die zijn in de 
winter nauwelijks te vinden, waardoor er dan een moeilijke tijd aanbreekt 
voor ‘het keuningske’ want de zaadjes, de vetbollen en ander lekkers op onze 
voedertafels kunnen hem niet bekoren. 

 
Als de winter op zijn einde loopt, voelt 
ook de winterkoning de lente kriebelen. 
Het mannetje slooft zich eerst uit om 
niet één, maar vier tot zes (uitzonderlijk 
meer dan tien) nesten te bouwen. Eens 
de infrastrastructuurwerken achter de 
rug gaat hij de charmeertour op en 
probeert hij met zijn levendig 
huppeldansje een vrouwtje te verleiden. 
Als hij met zijn geflirt resultaat boekt 
dan wordt het vrouwtje langs de 
verschillende nesten geleid en mag zij 
een geschikte woonst kiezen. Vindt het 

vrouwtje haar gading dan wordt er gepaard, waarna de koning het broeden 
en het grootbrengen van de jonge prinsjes en prinsesjes met plezier overlaat 
aan zijn gemalin. Aangezien hij dan terug vrijgezel is, staat niets hem in de 
weg om het hof te maken aan andere koninginnen. Hij heeft tenslotte nog 
enkele fraaie bolvormige nesten leeg staan en het zou zonde zijn van al het 
werk om die te laten verloren gaan. Na het uitvliegen van de eerste generatie 
volgt vaak nog een tweede en soms zelfs een derde broed in hetzelfde nest. 
En daar zijn weer nieuwe rondzwervende vrouwtjes bij betrokken, terwijl de 
dames van eerdere huwelijken opnieuw zitten broeden bij een buurman wat 
verderop. Vrije liefde en partnerruil zijn al eeuwen ingeburgerd in deze 
koninklijke familie. Niets menselijks is deze vogelsoort vreemd  . 
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Kieskeurig zijn ze niet als het om nestgelegenheid gaat. Nestkasten, oude 
nesten van zwaluwen, een oud benzineblik, een autowrak, … alles kan 
dienen. Ik heb zelfs al nesten van het keuningske gevonden in een bunker, 
tijdens een wintertelling van vleermuizen. Ik hoorde ook eens een verhaal 
van iemand die op een mooie lentedag vroeg uit de veren was om een hele 
dag in zijn tuin te kunnen werken. Hij kreeg het al snel te warm en hing zijn 
jasje aan een struik. Toen hij ’s avonds zijn jasje terug wou aantrekken, vond 
hij een nest van een winterkoning is de zak van zijn jas. Ik heb geen factcheck 
gedaan, maar zelfs al is dit helemaal verzonnen … het blijft een leuk verhaal. 
 
Als je nu een beetje getriggerd bent om onze winterkoning eens wat beter te 
observeren, Google dan maar eens naar ‘winterkoning zang’ en beluister de 
verschillende You Tube bestanden tot je het liedje door en door kent. En dan 
snel naar buiten! 
 
 

 

Kantoren Melle-Oosterzele 
 
 

 
Fsma  0690.647.225 
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                  Kleur jij mij in? 
 
 
 

 
 
Welke twee opvallende kleuren heeft de vuursalamander? 
 
De salamander houdt niet van de zon. De vuursalamander heeft een 
opvallend zwart-geel patroon. Dat is om andere dieren te waarschuwen 
hem zeker niet op te eten.  
 
Ze komen het liefst pas uit hun verstopplaatsen onder vermolmd hout als 
het donker is of als het geregend heeft, dan drogen ze niet uit! Slim, heé! 

NATUUR.KIDS  
(HG) 

Omdat onze kinderen een plaatsje in de natuur 
verdienen, maken wij alvast wat ruimte voor hen vrij in 
deze nieuwsbrief. 
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Bosproefje: 
 
De bosapotheek kun jij ook gebruiken. Veel planten genezen ook zieke 
mensen. Van de bloesem van de vlier of de linde kun je bijvoorbeeld thee 
maken tegen het hoesten. Of wat dacht je van een verse muntthee? 
 
Munt groeit namelijk ook in de natuur. Het werkt slijmoplossend en daardoor 
ben je eerder van een griepje of verkoudheid af. Vraag voor je de thee gaat 
maken eerst aan je ouders of je wel de goede plant hebt! 
 
Aha, een vlieg. Die zijn natuurlijk niet echt zeldzaam. Maar weet jij ook 
hoeveel vliegen je hier ziet? 
 
 

Antwoord hoeveel vliegen: Veel te veel! 
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Een terugblik op de voorbije activiteiten: 
 
FAMILIEVOORSTELLING BLIESBLAASBLOESSS VAN DUO ABBRACCIO  
 
Een impressie door de theatermakers van Duo Abbraccio. 
 
2021 liep op zijn einde. In de cultuursector was het een en al stress. Ieder 
spriet haar op ons hoofd, tot de kleine haartjes op onze tenen trilden van de 
spanning. Zouden onze optredens, waaronder ook de benefit 
Bliesblaasbloesss voor NPO, kunnen doorgaan? Zal er dan wel genoeg publiek 
zijn? Hoe kunnen we ze op het laatste moment nog uitnodigen om naar GC 
De Kluize te gaan? 
 
Maar dames en heren … bruisende energieën en spontane acties door het 
NPO-team deden onze stress wegsmelten.  Affiches, Facebookberichten en 
achter mondmaskers gemotiveerde mondreclame voor de benefit verspreiden 
zich razendsnel over Oosterzele. Op 16 jan werd De Kluize coronavrij gevuld 
met een aangenaam warm en gezellig publiek. Een positieve sociale sfeer om 
van te smullen. Een sfeer waar iedere artiest van droomt om zijn voorstelling 
te kunnen op voeren.  
Wij, dat zijn Lien, Vincent en Hannes, konden dankzij jullie -het publiek- vol 
energie onze voorstelling Bliesblaasbloesss brengen. 
 
Enorm bedankt iedereen om aanwezig te zijn en NPO te steunen! Zo’n 
ervaring laat onze lichaamshaartjes trillen, niet meer van de stress, maar van 
de mooie herinnering! Bedankt! 
 
Lien, Vincent en Hannes (Duo Abbraccio) 
 
JAWADDE EEN PADDE 
 
Veel blije gezichten op zondag 13 maart. Onder een stralende lentezon 
verzamelen een 80-tal liefhebbers, jong en oud ongeveer gelijk verdeeld aan 
Hof ter Hulst, om te worden ondergedompeld in de wereld van padden, 
kikkers en salamanders. 
 
We genoten van deze mooie plek, het uitzicht op de oude boerderij, de 
boomgaard, het bosje vlakbij en het uitzicht over Landskouter!  
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Maar voor kikkers en padden is het vooral de omwalling van Hof Ter Hulst die 
hen jaarlijks naar hier doet trekken.  
We hebben ze kunnen zien en zelfs even kunnen vasthouden, deze gladde 
wat slijmerige huiden van padden en kikkers. Carla, Dirk en ik (Yves) gingen 
elk met een groep op verkenning in de geheel eigen leefwereld van deze 
amfibieën. 
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Om nadien in schoonheid te eindigen hadden Wouter, Kris en Martin voor 
warme drankjes en boterkoeken gezorgd. Zo konden we nog eens vrijuit en 
zonder mondmaskers gezellig keuvelen en mensen ontmoeten.  
  
Hoe zorg je nu voor een veilige plek voor zo’n diertjes in je eigen tuin?  
Voorzie een rommelig hoekje in de tuin:  schaduwrijke & vochtig, met wat 
rottend hout, een hoop bladeren & misschien ook wat bakstenen  & je bent 
al een eind op weg.  Je zal niet alleen vele kruipende insecten aantrekken 
maar ook de  insecten lustende alpenwatersalamander (deze met de oranje 
buik), een pad of bruine kikker lokken. Het grootste probleem blijft onze 
nieuwsgierigheid want deze diertjes willen vooral met rust gelaten worden.  
 
Wil jij ook graag meer weten over deze diertjes ga naar: 
https://www.natuurpunt.be/pagina/amfibie%C3%ABn-en-reptielen-
herkennen 
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… en een blik vooruit op de komende activiteiten: 
 

BEHEERWERKEN IN ONZE NATUURGEBIEDEN 
 
Wil je zelf eens de handen uit de mouwen steken in onze natuurgebieden? Of 
kom je liever gewoon eens een kijkje nemen? We voorzien in een gratis 
workout in volle natuur. Het is een ideale gelegenheid om je hoofd helemaal 
leeg te maken! Iedereen, van ‘jong’ tot ‘jong geweest’ is van harte welkom! 
We voorzien telkens een mix van lichter en zwaarder werk zodat iedereen 
kan meehelpen. 
Denk eraan om steeds gepaste kledij en schoeisel te voorzien. Ben je wat 
later en/of moet je vroeger vertrekken: geen probleem, je blijft welkom! 
 
LET OP: Extreme weersomstandigheden kunnen soms roet in het eten gooien. 
Lastminutewijzigingen worden steeds op onze website 
www.natuurpuntoosterzele.be vermeld. 
 
 GONDEBEEK 

De werkdagen in natuurgebied Gondebeek vinden in principe plaats op de 
laatste zaterdag van elke maand, maar de maand mei slaan we deze keer 
over. Voor de komende maanden is dat dus op 30 april en 18 juni. 
 
Praktisch: afspraak aan natuurgebied Gondebeek (ingang Meersstraat, 
Gontrode). We beginnen om 9u en stoppen gewoonlijk rond 12.30u om 
samen iets te eten en te drinken. Wil je er graag bij zijn, stuur dan vooraf 
een berichtje naar Jean-luc (jean_luc_eggermont@hotmail.com) of Dirk 
(dirk.fiers@skynet.be). 

 
 ETTINGEBOS 

Tussen maart en juni organiseren we even geen werkmomenten. In deze 
zogenaamde ‘schoontijd’ zijn echte boswerken sowieso verboden om geen 
verstoring van o.a. broedende vogels te veroorzaken. In functie van de 
nood zullen in het voorjaar en zomer enkel kleine werkjes (bv herstellen 
van bewegwijzering, maaien van het pad, …) uitgevoerd worden. In het 
najaar starten we dan weer volle bak met het bosbeheer. Wie hieraan 
graag meewerkt, mag altijd een berichtje sturen naar 
info@natuurpuntoosterzele.be  
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VOORJAARSBLOEI IN ETTINGEBOS                       MET YVES EN DIRK 
  
Zondag 10 april 2022 
  
We hadden deze activiteit vorig jaar al voorzien, maar het virus heeft er 
anders over beslist. Op zondag 10 april hopen we samen met jullie te kunnen 
genieten van de voorjaarsbloeiers in het Ettingebos. Het zijn deze vroege 
soorten die in de prille lente onze bossen kleuren.  
Nog voor de knoppen van de bomen openspringen, hebben zij de bosbodem 
al omgetoverd tot een kleurrijk schouwspel. Heb je zin om te genieten en 
tegelijk iets op te steken over deze planten die zo uitzonderlijk vroeg 
bloeien, terwijl de omstandigheden in de zomer toch zoveel gunstiger zijn? 
Zorg dan dat je erbij bent. 

 
Afspraak: aan Stokerij Van Damme, Issegem 2 te Balegem om 14.30u. Het 
einde van de wandeling is voorzien voor 17u. 
 
Voorzieningen: in de lente kan het bos zeer vochtig zijn en daarom jammer 
genoeg zelden geschikt voor rol- of kinderwagens. Laarzen of stevig schoeisel 
zijn een aanrader.  
 
Kostprijs: gratis voor leden van Natuurpunt; 2€/persoon voor niet-leden  
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Meer info: 0494 395 297 of dirk.fiers@skynet.be 
Inschrijven: via info@natuurpuntoosterzele.be of deze 
link 
 
 
 
  
 
CURSUS SPRINKHANEN                         DOOR JOERI CORTENS 
 
 

In het rijtje van de meest opvallende insecten, staan de sprinkhanen toch 
wel ergens bovenaan. Ze zijn niet alleen vrij groot van formaat en fleurig 
gekleurd, de meesten kunnen ook een aardig deuntje zingen.  
Omdat deze beestjes onze aandacht verdienen, organiseren we samen met 
de buren van NP Boven-Schelde deze cursus.  
Meer info over de inhoud, de locatie en de inschrijving vind je hier: 
https://www.natuurpunt.be/agenda/cursus-sprinkhanen-merelbeke-51578  
 
Les 1: 7 juni 2022 van 19.30u tot 22.30u 
Les 2: 14 juni 2022 van 19.30u tot 22.30u 
Excursie 1: een halve dag in het weekend van 6-7 augustus 2022 (onder 
voorbehoud) 
Excursie 2: een halve dag in het weekend van 13-14 augustus 2022 (onder 
voorbehoud) 
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PRIKKELTOCHT EN VEGGIEBRUNCH       (I.S.M EVA OOSTERZELE) 
 
Zondag 19 juni 
 
Nu het weer mag, slaan we eindelijk nog eens de handen in elkaar met onze 
broeders en zusters van EVA Oosterzele. 
Met jong en iets minder jong laten we ons prikkelen en verrassen door de 
wondere wereld van alledaagse natuur. En dit tot we er honger van krijgen!  
Met EVA Oosterzele is er gelukkig altijd lekkers in de buurt: zij voorzien na 
de prikkeltocht voor ons een heerlijke brunch. 
 
Dit wordt een zondagvoormiddag activiteit. 
Hou de e-nieuwsbrief, website en Facebookpagina in de gaten: hier volgen 
later de praktische details. 
 
Meer info: 0498 502 994 of Annelies_Sevenant@hotmail.com 
 
 

BASISCURSUS PADDENSTOELEN                       DOOR EDDY EN DIRK 
 
September/oktober 2022 
 
Sommige paddenstoelen lijken uit het niets te verschijnen; andere hebben 
spookachtig grillige vormen of opvallende, vreemde geuren en 
camouflerende of felle kleuren; er zijn er die er als dood hout uitzien terwijl 
ze springlevend zijn; ook zijn er soorten die voor dood en verderf zorgen door 
hun raadselachtige giftigheid of tergend langzame maar zekere vernielzucht, 
terwijl andere genezing en 
leven brengen door hun 
wonderlijke medicinale 
eigenschappen…  
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Al deze kenmerken zorgden er voor dat schimmels en paddenstoelen vanuit 
het volksgeloof lange tijd aan het rijk van toverij, duivels, heksen en andere 
duistere machten werden toegeschreven. Zo kwamen paddenstoelen aan 
namen als duivelsei, satansboleet, elfenbankje en heksenschermpje.  
 
In deze basiscursus paddenstoelen richten we ons tot iedereen die 
gefascineerd is door de wondere wereld van de zwammen en die wil 
ondergedompeld worden in de geheimen van deze bijzondere levensvorm. 
Tijdens de praktijkdagen gaan we samen op paddenstoelenjacht in het 
Aelmoeseneiebos en de Makegemse bossen. 
 
Meer concrete info volgt in de volgende nieuwsbrief, op onze website en 
via Facebookberichten en E-nieuwsbrief. 
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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 30 euro. 
 
Wat krijg ik als lid van Natuurpunt? 
*  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 30 € 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 naar 015/29 72 50  

 

Gezondheid is geen statische toestand, maar 
een dynamisch en voortdurend proces. 
Iedereen met een positieve instelling en 
bereidheid tot aanpakken, kan beduidende 
resultaten bereiken. Voor een luisterend oor, 
advies en mogelijke oplossingen maak ik graag 
tijd vrij.  
Rudy Vervaet rudy.vervaet@gmail.com  
0470 038 138 www.bio-protect.org 
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Bestuur 
 
Voorzitter Bart Vleminckx   
Secretaris Kris Van Heghe  
Penningmeester Barbara Ooghe   
Redactie Dirk Fiers  
Reservatenwerking en inventarisatie Jean-Luc Eggermont en Dirk Fiers  
 Annelies Sevenant en Mathieu Wille 
Externe communicatie Sien Lievens  
Creatieve input Hannes Goffin en Wouter Verbouwe 
 
Natuurpunt Oosterzele 
Vijverhoek 9, 9860 Oosterzele 
Tel: 0495 943 247 
 
e-mail: info@natuurpuntoosterzele.be  
Website: www.natuurpuntoosterzele.be 
Facebook: https://www.facebook.com/natuurpuntoosterzele  
Twitter: https://twitter.com/NPOosterzele 
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Activiteiten april-mei-juni 2022 
 
Zondag 
 
 
Zaterdag 
 
 
Dinsdag 
 
 
Zaterdag 
 
 
Zondag 
 
 

 
10 april 
 
 
30 april 
 
 
7 juni 
 
 
18 juni 
 
 
19 juni 

 
14.30u 
 
 
9u 
 
 
19.30u 
 
 
9u 
 
 
voormiddag 

 
Voorjaarsbloei in Ettingebos 
 
 
Beheerwerken Gondebeek 
 
 
Start cursus Sprinkhanen 
 
 
Beheerwerken Gondebeek 
 
 
Prikkeltocht en veggiebrunch 

 
Stokerij Van 
Damme 
 
Meersstraat 
Gontrode 
 
OC Lemberge 
 
 
Meersstraat 
Gontrode 
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