Dilbeek
Activiteitenkalender
zaterdag 18/1, 20 u
Voorstelling jaarprogramma &
degustatie streekproducten
(vanaf 19 u: Algemene Vergadering)
Castelhof, Sint-Martens-Bodegem
zondag 23/2, 8 u
Wintervogels aan de Oostkust*
Bustocht - leden: 10 €, niet-leden: 20 €
Parking Westrand, Dilbeek
zondag 30/3, 8 u
Leerwandeling vogels
Ingang Westrand, Dilbeek
zondag 23/3, 14 u
Landschapsverkenning Schepdaal*
kerk Schepdaal
zondag 27/4, programma te bepalen
Dag van de Aarde*
Pedemolen, gratis
zondag 18/5, programma te bepalen
Open natuurdag*
Thaborberg, gratis
zondag 25/5, 14 u
landschapsverkenning
Groot-Bijgaarden*
parking Rodenberg, Groot-Bijgaarden
zondag 1 & 8 juni 2003, 14 u
Leerwandeling biotopen &
vegetatiepatronen
Ingang Westrand, Dilbeek
zondag 24/8, 14 u
Zoektocht & barbecue
Castelhof, Sint-Martens-Bodegem
zaterdag 30/8, 20 u
Vleermuizenavond*
Oasecentrum, Placestraat,
Groot-Bijgaarden
zondag 28/9, 14 u
landschapsverkenning Dilbeek*
Ingang Westrand, Dilbeek
zondag 26/10, 13.15 u
natuurwandeling Buggenhoutbos*
Ingang Westrand, Dilbeek
Eigen wagen of kostendelend meerijden
zondag 16/11, programma te bepalen
Dag van de Natuur*
zondag 7/12, 10 u
Achter de schermen
van Planckendael*
Afspraak: ingang Planckendael
Eigen wagen of kostendelend meerijden
Toegang domein: leden ½ prijs (tarief nog
niet bekend, wintertarief ’02 was 6,5 €)

*

Deze activiteiten staan open voor mensen die
geen lid zijn van Natuurpunt mits bijdrage van
1 € (tenzij anders vermeld)

Voor doeners, denkers en
doordeweekse natuurgenieters
* Werkgroep Wolfsputten
ijverde sinds 1984 voor
de bescherming van de
Wolfsputen. Na de rangschikking als landschap
en de bescherming via
BPA, kreeg het gebied
eind 2001 het statuut
van natuurreservaat.
Naast het beleidswerk
organiseerde Werkgroep
Wolfsputten verder vooral
natuurwandelingen.
** De Groene Specht
organiseert straks voor
het 5de jaar natuuractiviteiten voor kinderen.

Toen Natuurreservaten en Wielewaal
begin 2002 samensmolten in Natuurpunt, dachten de mensen van Werkgroep
Wolfsputten* en de Groene Specht**:
waarom ook niet op lokaal vlak de krachten bundelen onder de nieuwe vlag. Zo
ontstond Natuurpunt Dilbeek.

Wat doet Natuurpunt Dilbeek?
Gewoon wat je van een Dilbeekse natuurvereniging verwacht: de Dilbeekse natuurliefhebber de kans bieden te genieten van de natuur. Door de natuur te beleven. Door de natuur te leren kennen.
Door stukjes natuur te beheren. En ui-

ondervoorzitter, secreGefeliciteerd! voorzitter,
taris, penningmeester en 4 afgeU was er zich misschien niet van
bewust, maar gezien u lid bent
van Natuurpunt én in Dilbeek
woont, maakt u deel uit van de Algemene Vergadering van de lokale afdeling Natuurpunt Dilbeek.
In deze hoedanigheid bent u welkom op 18 januari 2003 om 19
u. in het Castelhof, Molenstraat
102, Sint-Martens-Bodegem. Het
voorlopig bestuur legt dan de werking en de rekeningen van het afgelopen jaar ter goedkeuring voor.
Ook moet het huishoudelijk reglement worden bekeken en het afdelingsbestuur officieel verkozen:

vaardigden in de beheersorganen
van Natuurpunt vzw. Kandidaten
melden zich bij Eric De Jonge (tel.
02/567.04.38, na 20u30 -eric.dejonge@belgacom.net). Dan
volgt de presentatie van de begroting en na de pauze om 20 u. verneemt u alles over het programma voor 2003 onder het genot
van enige streekspecialiteiten.
Lijkt het ‘officiële’ gedeelte u wat
saai? Val gerust binnen tijdens de
pauze. Maar mis deze kans niet
om andere Dilbeekse natuurliefhebbers te leren kennen.

teraard ook door de natuur te behouden
in de gemeente.
Het jaarprogramma bevat hoofdzakelijk
activiteiten uit de categorieën natuurbeleving en -educatie. Maar wie letterlijk de
handen uit de mouwen wil steken voor
natuurbeheer komt beslist ook aan de
bak. Niet in de Wolfsputten: daar staat de
Vlaamse Gemeenschap in voor het beheer. Wel op de Taborberg, waarschijnlijk. Er is namelijk een akkoord in de
maak om het domein van het Michielsheem tot natuurreservaat om te vormen.
Ook gaat er een amfibieënwerkgroep aan
de slag en die zal zeker heel wat sterke
armen kunnen gebruiken.
Verder is er binnen Natuurpunt Dilbeek
uiteraard ook werk voor de grijze hersencellen: beheers- en natuurontwikkelingsprojecten uitwerken, opvolging van het
gemeentelijk natuurbeleid, de vereniging
vertegenwoordigen in de gemeentelijke
adviesraden en in de organen van Natuurpunt zelf.
Kortom: bij Natuurpunt Dilbeek komen
zowel doeners en denkers als doordeweekse natuurgenieters aan hun trekken. En
het leuke is: u kan zelf mee de agenda bepalen door aan te sluiten bij de kernwerking. Op de algemene vergadering van 18
januari verneemt u hier alles over...
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Welk materiaal gebruiken voor
nestkast of kunstnest?

Holenbroeders die met een ei zitten,
raken ze dat niet zo makkelijk kwijt.
De moderne bosbouw kapt oude, dode,
zieke of beschadigde bomen genadeloos weg. Houtsingels en hoogstamboomgaarden verdwijnen. Geschikte
nestholtes worden alsmaar schaarser.
Nestkasten zijn dus belangrijk voor het
behoud van soorten. U wil met kennis
van zaken een steentje bijdragen tot de
oplossing van de vogelwoningnood?
Lees de nestkastcatechismus volgens
specialist Willy Paessens...

Help de holenbroeders!
Waarom een nestkast plaatsen?
Er zijn verschillende goede redenen. Zo
kan men de vogels terug een broedplaats
aanbieden op een plaats waar ze anders
niet meer zouden of kunnen voorkomen
of om het aantal broedplaatsen te verhogen. Een nestkast laat ook toe om op een
bepaalde plaats het gedrag van vogels te
observeren voor studie. Een veilige kast
komt het broedresultaat ten goede. Vergeleken met een natuurlijke holte kan
een kast tijdens de broedperiode een betere bescherming bieden tegen rovers,
warmte, vocht, water of insecten en een
veilige rustplaats zijn tijdens de winter.

Wie hangt nestkasten op?
Vogel- of natuurliefhebbers, natuurfotografen, biologen, zij die baat hebben bij
de aanwezigheid van vogels of zij die het
aantal vogels willen vermeerderen uit
economisch belang zoals fruitkwekers,
boomkwekers, houtvesters en landbouwers (insecten verdelging, bio-label).

Welke kast voor welke vogel?
De selectie van de vogelsoort die een nestkast wil bewonen, gebeurt door de plaatsingshoogte van de kast, de afmeting van
de invliegopening en de beschikbare
ruimte. Kleine vogelsoorten zijn gediend
met kleine kasten, grotere vogels gebruiken grotere kasten voorzien van een grotere vliegopening. B.v. 27 mm diameter
voor glanskopmees of 13 cm voor bosuil.
Kerkuilen vereisen een speciale aanpak
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en de slechtvalk gebruikt een grote nestbak die zeer hoog geplaatst is. Watervogels gebruiken soms nestbakken.

Welke soort nestkasten of
kunstnesten zijn er?
Gesloten nestkast: mezen, boomkruiper,
boomklever, holenduif, spreeuw, uil...
Halfopen kast: vliegenvangers, roodstaarten, roodborst...
Open nestkast: torenvalk, merel….
Kunstnesten voor boeren- of huiszwaluw.
(uit houtbeton, klei…)
Nestholten in muren of onder brugjes
over water; kwikstaarten, roodstaarten…
Andere kunstnesten, zoals boommand,
vlottend nest, 'loknest' voor ooievaar, visarend, enz.

Kool- en pimpelmeesjes maken
met plezier gebruik van nestkasten.

Spechten zijn
van cruciaal belang voor andere
holenbroeders
want zij hakken
geregeld een
nieuwe nestholte
uit.

Gebruik natuurlijk hout, dus geen vezelplaat, multiplex of linex plaat. Dit in verband met vochtbestendigheid en schadelijke uitwasemingen(lijm). Platen voor
betonbekisting, voorzien van een waterdichte hardboardlaag kunnen wel gebruikt worden bij open nestkasten. De
houtdikte moet minstens 2 cm zijn en
liefst 2,5 cm. Het ideale hout is grof, ongeschaafd naaldhout (grenen) zoals gebruikt wordt voor stellingen en bekistingen in de bouw. Het hout hoeft niet nieuw
te zijn. Recuperatiehout of inpakhout
(paletten) is goedkoop en perfect bruikbaar als het maar ruw is. Soms kan
plastic(regen-)buis gebruikt worden voor
halfopen kasten, waar er een goede verluchting is.
Voor de montage gebruikt men spijkers
(lengte > 2 maal de houtdikte) of houtschroeven, liefst verzinkt. In gebieden
waar spechten voorkomen monteert men
best een metaalplaat(zink) op de invliegopening dit om beschadiging tegen te
gaan. Op het dak plaatst men asfaltpapier(roofing), zink of ander waterdicht
dakmateriaal, b.v. recuperatieschaliën.
Gebruik daarvoor verzinkte bloknagels.

Hoe afwerken?
Het verdient aanbeveling nestkasten nooit
te verven. De verf maakt de kast waterdicht. De kast kan dan niet 'zweten' en

Ophangen kan het ganse jaar door, maar
gebeurt het best in het begin van de
herfst. Zo kan men de plaats voor het ophangen bepalen in functie van het gebladerte aan de bomen, de bestraling door
de zon, de richting van de overheersende
wind en regen en de mogelijke aanvliegroute van de vogels. Deze kunnen dan de
nestkast tijdens de volgende winter als
veilige slaapplaats gebruiken.

Waar hangen we nestkasten?
In bos, park, boomgaard of tuin. Soms in
volle veld of boven het water in een riet-

Hoe nestkasten ophangen?

houtdikte

rug

2-2,5 cm (= A)

14-16 cm (= C)

zijwanden
27 cm

14-16 cm (= B)

deur
50 cm

breedte: C - 2 x A

Op welke hoogte worden
nestkasten gehangen?
De hoogte kan variëren van 2 à 3 m
(mezen) tot 10 m (uilen), of tientallen
meters hoog (slechtvalk), dit volgens de
vogelsoort. Soms op tien cm. van de
grond(matkopmees). Als de kast hoog genoeg(> 3 m) hangt is de kans op verstoring, vandalisme of diefstal van kast of
vogels minder groot.

zijaanzicht

vooraanzicht
(zonder dak)

dak
breedte:
(C+ 2 x A) + 10%
diepte:
(B + 2 x A) + 10%

onderaanzicht
zijwand

zijwand

Montage kanteldeur:
 bovenaan: twee spijkers
 onderaan: gebogen
spijker als sluiting
Afstand vlieggat/top deur
= diameter vlieggat.

rug

inkeping
0,5x1,5 cm

22,5 cm

27 cm

3-3,5 cm

Bouw zelf een
nestkast
De maten van het
bouwschema zijn
goed voor een mezenkast. Voor
boomklever, roodstaart en spreeuw
15% bijtellen voor
elke afmeting en
de vliegopening
3,5 à 5 cm groot
maken. Het vlieggat hoeft overigens
niet rond te zijn.
Vierkant werkt ook.

bodem
breedte: C - 2 x A
diepte: B - 2 x A

23 cm

Denk aan uw eigen veiligheid en gebruik
een goede ladder, liefst uitschuifbaar. De
lengte in functie van de hoogte tot waar
men wil werken. Niet te zwaar want men
moet de ladder in moeilijke omstandigheden kunnen dragen. De nestkast moet
stevig en stabiel hangen, zodat ze niet beweegt met de wind. Bij het ophangen aan
een boom, wat meestal gebeurt, dient
men uit te kijken naar de plaats op de
stam waar het water bij regenval afstroomt. Sommige bomen komen niet in
aanmerking door de vorm of inclinatie
van de stam en de mogelijke waterdrup
van bovenaf. In onze streken en dit in verband met de slagregen, die overwegend

veld of moeras. Tegen of in een boom,
aan of op een paal of muur. In stallen of
onder de lijst van daken. Op een dak of
aan een gebouw of in een toren. De plaats
waar men nestkasten hangt is zeer belangrijk. De praktijk zal echter snel uitwijzen dat ongeschikte of minder geschikte plaatsen door vogels niet gekozen
wordt om er te nestelen. De kast moet op
een rustige plaats gehangen worden, verstoring door spelende kinderen of de nabijheid van katten en honden is uit den
boze. Een wandelweg in het park of een
baan met verkeer zijn niet ideaal. Aandacht moet geschonken worden aan de
uitvliegende jongen die een ‘landingbaan’ nodig hebben en aan de aanvliegroute van de oudervogels die veilig dient
te zijn om botsingen met het verkeer te
vermijden. Vele vogels verongelukken erdoor! Dus struiken in de nabijheid zijn
een goede hulp voor de vogels.

deur

Wanneer ophangen?

uit het westen komt, wordt de kast met de
vliegopening naar het zuidoosten gericht.
De kast mag zeker niet in volle zon hangen, daar anders de temperatuur in de
kast te hoog kan oplopen en de jongen in
voorkomend geval door hitte en vochtverlies zullen omkomen. De kast moet
horizontaal of enigszins naar voren hellend opgehangen worden. Dit in verband
met de afvoer van water. Het bevestigen
van de kast aan een boom, paal of muur
kan op twee manieren gebeuren. Men
kan een houten lat op de achterzijde van
de kast monteren, lengte 2 maal de hoogte van de kast. Vervolgens wordt deze lat
op de boomstam, de paal of de muur bevestigd. Of door de zijwanden van de kast,
op ¼ van de dakhoogte van de kast, monteert men een stevige draad van minstens
2 mm² doorsnede die men vervolgens
rond de stam of aan de muur bevestigd.
De kast moet wel stevig en stabiel hangen. Opgelet! In (alle) bomen die voor de
handel bestemd zijn, mag men nooit spijkers kloppen. Beter hangt men rond de
stam een tweede draad met twee lussen
van 2 cm doorsnede tegenover mekaar,
die zo geplaatst zijn dat men de kast met
de eerste kabel er aan kan bevestigen. De
ruwheid van de schors moet het afschuiven beletten.

afgeschuind

het vocht, door condensatie en van natte
vogels tijdens een regenperiode, kan niet
afgevoerd worden. Het rottingsproces van
het hout treedt sneller op en het nestmateriaal blijft nat! De jongen liggen dan
drijfnat. De binnenkant van de kast wordt
zeker nooit geverfd! Het natuurlijke uitzicht en geur van het hout komen natuurlijker over bij de vogels en de ruwe
oppervlakte versterkt dit gegeven.
Om de levensduur van de kast te verlengen tot 15 à 20 jaar kan de buitenkant
van de kast een houtbewarend product
worden behandeld, liefst donker gekleurd. Volg de richtlijnen van de fabrikant want die producten zijn giftig. Werk
in open ruimten of buiten, gebruik handschoenen, draag slechte kledij en bescherm uw ogen. Het goedkoopste product is Carbolineum, maar het is giftig,
agressief en ruikt sterk. Wacht dus tot de
kast goed is uitgedroogd vooraleer ze op
te hangen.

Als er spechten in de buurt
zijn: vlieggat beschermen
met een metalen plaatje.
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Groene Specht:

NATUURDRIEDAAGSE
2003
Wie gaat er mee kamperen Retranchement (Nederland), op camping Cassandria Bad van 30 juni tot en met 2 juli?
Vroeg uit de veren,laat onder de wol en
mee afwassen, het kan zo plezant zijn!
Retranchement is een buurgemeente
van Cadzand en grenst ook aan Knokke-Heist. Op wandel- of fietsafstand tref

Ga mee op verkenning naar de Oostkust
Op zondag 23 februari a.s. exploreren we
onze Oostkust. Wie het septembernummer van Natuur€blad heeft gelezen, weet
dat daar heel wat meer te beleven valt dan
alleen maar een bezoek aan het Zwin.
Hoewel: vogels vormen toch de belangrijkste attractie.
’s Winters pleisteren in de Uitkerkse polders duizenden eenden en ganzen die
zich rustig laten observeren vanuit de kijkhutten die Natuurpunt er inrichtte. En
die massa’s trekken ook roofvogels, zoals
de slechtvalk, aan. Wie de spectaculaire
balts van weidevogels als grutto, kluut en
kievit eens wil beleven, moet later op het
jaar maar een terug gaan. In de voormiddag maken we een wandeling van een
vijftal kilometer door dit waterrijke polderlandschap over makkelijk begaanbare, geasfalteerde wegen.
’s Middag gebruiken we onze picknick in
het bezoekerscentrum, waar drank - en
interessante informatie - te verkrijgen is.
De namiddagwandeling voor de volwassenen voert langs ongebaande paden
door de achterhaven van Zeebrugge en
4

vormt een bevreemdende belevenis. Het
troosteloze landschap, compleet verpest
door een megalomaan havenuitbreidingsproject, blijkt een enorme vogelrijkdom te herbergen. Ook hier zijn gansen
en eenden massaal van de partij, maar
dé attractie zijn kleine zilverreigers, grote
zaagbekken, brilduikers en allerhande
steltlopers.

Wat is hier aan
de hand? Wel, de
pagina’s voor de
jongerenafdeling
beginnen achteraan en die voor
de volwassen
vooraan en hier
ontmoeten ze
mekaar.

je het Zwin, het Noordzeestrand en andere natuurgebieden aan. Begin juli is
camping Cassandria-Bad nog een rustige familiecamping, van waaruit we volop
aan natuurexploratie kunnen doen. Een
speurtocht naar fossiele haaietanden,
watervogelobservaties en geleide bezoeken aan o.a. het Zwin en de Zwinbosjes staan zeker op het programma.
AndréVanoverberghe en gidsen van de
plaatselijke Natuurpuntafdeling en van
het Zwin wachten ons op. Natuurlijk
gaan we ook menig strandspelletje spelen. En natuurlijk wordt het een volledig milieuvriendelijk kamp(je) met o.a.
alle verplaatsingen te voet, per fiets of
met de trein. Daar zorgen de 4 moni-

Terwijl de volwassenen stappen, brengen
de kinderen een bezoek aan het Sea Life
Center te Blankenberge. Zeehonden, otters, haaien en zeepaardjes laten zich er
bewonderen. En je mag er krabben en
zeesterren aanraken.

toren wel voor.
We nemen max. 15 kinderen mee.
De reis en het verblijf kosten 40 euro,
alles inbegrepen. Er wordt gezorgd voor
vervoer van en naar de camping.
Zin om mee te gaan ?
Geef dan een seintje, zo snel mogelijk !

Vertrek om 8 uur op de Westrandparking. Terug rond 18 uur.
Kosten: 10 € voor leden van Natuurpunt (5 € voor kinderen tot 12 jaar).
Niet-leden van Natuurpunt betalen 20
€ (10 euro € voor kinderen).
Reservaties: bij Louis De Leeuw (tel.
02/569.27.28, na 18 u of antwoordapparaat). De inschrijving is slechts geldig na betaling van voormelde bedragen op rekening 000-3250101-19
(betalingen uiterlijk op 10 januari)
Niet vergeten: picknick, stevig schoeisel en dito kledij, verrekijker/telescoop.

op tel. 02/567.04.38 (na 20h30)

Groene spechten
weten in
weer wat gedaan!

2003

zondag 14 september

Busuitstap naar
Paradisio
De Groene Specht viert zijn vijfde verjaardag met een busuitstap naar het

zaterdag 18 januari

zaterdag 26 april

pret- en wildpark Paradisio, dit op alge-

Prehistorie

lieveheersbeestjes

mene aanvraag van de spechtjes. We

(potten maken, weven)

maken er een belevenis van!

We zetten onze vijfde werkjaar erg

(initiatie) + soep van voorjaarsflora

Prijs: 5 € voor leden Natuurpunt, 10 €

vroeg in.We gaan zelfs ver terug in de

Daags voor de Dag van de Aarde star-

voor niet-leden; vooraf inschrijven is

tijd en leren potten draaien en wol

ten we ons groot lieveheersbeestjes-

vereist.

weven op betbetbet...overgrootmoe-

onderzoek, dit in samenwerking met de

Afspraak: parkingWestrand (9 - 18 uur)

ders wijze, onder de deskundige bege-

JNM. Het wordt een heus wetenschap-

leiding van André, onze prehistoricus

pelijk onderzoek, waar iedereen kan aan

zaterdag 11 oktober

van dienst.

meedoen, als je maar stipjes kunt tellen.

Afspraak: jeugdcentrum Castelhof in

We maken ook soep van wilde voor-

Sint-Martens-Bodegem (Molenstraat

jaarsgroenten.

Bosvruchten
Herkennen en
opeten

102, nabij het station) (14 -16u30).

Afspraak: jeugdcentrum Castelhof (14-

In de week van het bos gaan we op zoek

Meebrengen: potlood, notitieboekje.

16u30). Meebrengen: bestek, potlood,

naar alles wat eetbaars is in de Wolfs-

notitieboekje.

putten. We leren bosvruchten kennen,
spelen er een spelletje mee en maken

zondag 23 februari

Busuitstap naar
de Oostkust

zondag 18 mei

dan een slaatje dat we natuurlijk ook

Magische bomen

gaan opeten.

Samen met de grote Natuurpunters

In het kader van de Open Natuurdag krij-

Afspraak:Westrand (lokaal 204, 1416u30)

gaan we vogels kijken in de Uitkerkse

gen we verhalen te horen over prachtige,

Polders (met natuurgids!) en waar we

magische bomen,die groeien op deTha-

’s middags ook kunnen picknicken. In

borberg, bijna een natuurreservaat...

zaterdag 15 november

de namiddag brengen we een bezoek

Bomen kan je niet alleen zien, maar ook

aan de zeehonden en de vissen van het

horen en voelen (wat we ook gaan doen).

Spinnen en
paddestoelen

Sea Life Center van Blankenberge.

Afspraak: Thaborberg, parking

Griezeltijd. Dit keer geen activiteit waar

Prijs: 10 euro voor leden van Natuur-

Michielsheem, Kattebroek, Dilbeek

er ook gegeten wordt. Wel aandacht

punt, 20 euro voor niet-leden; vooraf

(14-16u30)

voor alles wat zich op acht poten voort-

Afspraak: Westrand (8 - 18 uur).

zaterdag 14 juni

jes.We leren ook 20 paddestoelensoor-

Meebrengen: stevig schoeisel, dikke
trui, verrekijker, picknick.

Lieveheersbeestjes

putten en maken er mooie foto's van.

(evaluatie) + waterbeestjes

Afspraak:Westrand (lokaal 304, 14-

zaterdag 15 maart

Tijd om alle stipjes samen te leggen en de re-

16u30)

Weekdieren
ontleden en
opeten

sultaten van ons onderzoek te vergelijken

In maanden met een “r” in de naam mag

gaan ook nog eens op zoek naar waterbeest-

het (tenzij je vegetariër bent): mossels
eten. We vieren hiermee een eerste

beweegt.We maken samen spinnenhuis-

inschrijven is vereist.

ten kennen, gaan ze zoeken in deWolfs-

met andere Natuurpuntertjes (wie zin heeft

zaterdag 13 december

kan verder zoeken in de zomervakantie).We
jes (altijd) in de propere poeltjes van deWolfs-

voedingssupplementen
voor vogels

putten.

In de winter (en alleen maar in de win-

keer onze 5e verjaardag (begin maart

Afspraak:Westrand (lokaal 204,14-

ter) zijn voedingssupplementen voor

1999 trok De Groene Specht voor het

16u30). Meebrengen: laarzen, visnetje

tuinvogeltjes welkom.We maken samen

eerst de Wolfsputten in). Een vooraf-

met fijne mazen.

kunstige vet- en zaadballen om op voederplankjes te leggen en eventueel in de

gaande ontleding van de mossels,
oesters en inktvissen is voorzien (opdat

30 juni tot 2 juli

kerstboom te hangen… En dan maar

we zouden weten wat we eten).

hopen dat de vogels ze lusten!

16u30).

natuurdriedaagse in
Retranchement

Meebrengen: bestek, pincet.

(NL)

Afspraak: Westrand (lokaal 204,14-

Afspraak:Westrand (lokaal 204,1416u30)
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2002 was een beetje KEINEIG!
Hof Ter
Saksen

Lenteschoonmaak

Op 11 mei vertrok-

Vandaag leerden we over het bosvarken (de

ken we aan de West-

mens) die de bossen vervuilt. Om twee uur

De Groene Specht richt zich tot kinderen

rand om 13.30 naar

verzamelden we aan de westrand en we gin-

tussen 7 en 12 jaar. Kinderen speels ken-

het "Hof ter Saksen" in

gen het bos in. Aan de rand van het bos

nis laten maken met de natuur is ons

Beveren.Toen we aan-

deden we eerst een spelletje: je kreeg een

motto.

kwamen stond de gids

kaartje waar een dier opstond en je mocht

Elke maand is er een natuuractiviteit,

(Christa Maes) ons al op

alleen zijn geluid nadoen, zo moest je er-

meestal op zaterdagnamiddag tussen 14

te wachten. We deden

achter komen wie hetzelfde dier had als

en 16u30 in het ontmoetingscentrumWest-

eerst een natuurpad aan

jij.Toen trokken we het bos in en we kre-

rand en/of de Wolfsputten. In 2003 strij-

dat werd aangeduid door

gen een lijstje waarop stond wat we in het bos moesten zoe-

ken we ook een paar keer neer in het

konijntjes (houten). Een paar liepen wel

ken bijvoorbeeld: een veer, een wit ding, een glimlach, iets dat

jeugdcentrum Castelhof, 1 keer op deTha-

voor. Daarna gingen we vissen in de vij-

je doet denken aan jezelf en nog veel meer.Toen moesten we

borberg (waar?) en gaan we 2 keer naar

ver. En de grootste 4 mochten de wa-

dingen zoeken die niet in het bos thuishoorden zoals: schoe-

zee (in februari naar Blankenberge en

terkwaliteit en de temperatuur meten.

nen, klokjes en nog veel meer. Nadien mochten we een snoep-

begin juli voor 3 dagen naar Cadzand) en

We deden alle beestjes weer in de vij-

je. Daarna kon je kiezen of je speelde bij de rivier of je leer-

vieren we onze 5e verjaardag in Paradisio

ver en we liepen terug.We kregen nog

de iets over voorjaarsbloemen.We maakten rechtsomkeer

(op algemene aanvraag). Ervaren natuur-

een drankje en toen was het tijd om

en onderweg mochten we de hartslag van een boom horen.

gidsen zorgen telkens voor begeleiding.

naar huis te gaan.

Toen we weer aankwamen aan de westrand stonden sommi-

Kosten per activiteit: 1 € per kind,

ge ouders ons op te wachten. Het was een leuke dag.

gratis voor kinderen van Natuurpuntleden. Bij uitstapjes buiten

Iets speciaals

de gemeente betalen Natuurpuntertjes slechts 25% van de

Op 25 april gebeurde er iets speciaals. De Groene

kosten.

Specht deed een activiteit met de kleuters van de Savi-

Kinderen die regelmatig mee-

owijk, met behulp van de leerkrachten. De kleuters

doen vormen een kinderraad,die

waren vooraf bij een kleur gezet die ze moesten ont-

meebeslist over het programma

houden en volgen.We deden verscheidene spelletjes

en zorgt voor tekst en tekenin-

maar de laatste waren het leukst.Alle kleuters mochten

gen voor dit afdelingstijdschrift.

eerst een appel zoeken, maar de vogels hadden er al flin-

Wie zin heeft om mee te doen,

ke stukken uit gebeten. Het laatste spel ging als volgt: er

mailt naar jasper.dejonge@belga-

waren tuinkabouters verstopt en je moest ze vinden en

com.net.

bij je vlag brengen.Iedereen genoot! Het was een fijne dag.
werd er een tege-

Verkiezing
boskabouter

lijk woest en bosvriendelijk bosbehoudsspel gespeeld. Gelukkig wonnen de bosbehouders het van de bosvernielers (anders hadden we een kapvergunning moeten aanvragen). In het

Op 6 oktober jl., begin van week van het

daaropvolgende subsidiespel namen 4 ploegen het tegen el-

bos, vond de eerste Dilbeekse boska-

kaar op en werden er vruchtjes en waterbeestjes gezocht. Er

bouterverkiezing plaats. Zestien natuur-

traden ook klein duimpjes en flamingo's aan. Het ganzenbos-

liefhebbertjes (tussen 7 en 12 jaar oud)

spel maakte het verschil.Vragen als "Wat is het verschil tussen

zetten in de Wolfsputten hun beste

een duizendpoot en een miljoenpoot" is een makkie voor Groe-

den we ook nog de verjaardag van Han-

beentje voor, moesten aartsmoeilijke

ne Spechten (die kunnen tellen).Henri,de jongste van alle deel-

nah. Proficiat aan iedereen en dank aan

opdrachten uitvoeren maar kwamen er

nemers, won in de sprint van Steffi,werd boskabouter 2002 en

Niels en Mieke, die meehielpen en, niet

toch zonder kleerscheuren vanaf. Eerst

kreeg een ruilpinnemuts van Bilbo,de bosgeest.Tussendoor vier-

te vergeten aan Bilbo.
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