Beste natuurliefhebber, beste ouder,
Jarenlang was er in het Waasland een afdeling van de Jeugdbond voor Natuur en Milieu, kortweg
JNM, actief. JNM is een jeugdbeweging voor iedereen van 7 tot 26 jaar die zich goed voelt in de
natuur en zijn schouders niet ophaalt voor het milieu.
Enkele volwassenen van Natuurpunt-Waasland slaan de handen in mekaar om opnieuw een werking
van de grond te krijgen. We hopen na enkele jaren de afdeling aan de jongeren zelf over te laten,
want eigenlijk vlieg je op 26 onherroepelijk aan de deur bij JNM.
Misschien is uw kind of zijn uw kinderen geïnteresseerd om geregeld deel te nemen aan een
natuuractiviteit in de buurt?
JNM-Waasland zal vooral actief zijn in Beveren en Zwijndrecht en plant activiteiten van halve dagen
op zater-, zon- of feestdag. De uitvalsbasis is het Molenbeekpark in Melsele en het lokaal van
Natuurpunt vlak daarover (Grote Baan 197, Melsele).
Van daaruit doen we uitstappen tot 10 km ver, met de fiets of openbaar vervoer naar
natuurgebieden in de buurt (Blokkersdijk, Hof ter Saksen, Groot Rietveld, overstromingsgebied
Kruibeke, en nog veel meer). Af en toe is er een uitstap iets verder, bvb. naar Ouden Doel.
Op zaterdag 7 en zondag 8 maart telkens van 10 tot 12 kunnen jullie komen kennis maken met de
begeleiders en met het Molenbeekpark. Afspraakplaats is het lokaal van Natuurpunt.
De eerste activiteiten zijn in het kort:
- zaterdag 28 maart, boomgaarddag Zwijndrecht: op zoek naar wilde bijen en zelf bijenhotels maken
- zaterdag 25 april: avond in Ouden Doel met vogels spotten, de kerkuil en vleermuizen zien
uitvliegen en nachtvlinders vangen
- in mei vogels kijken in het Groot Rietveld (Kallo) samen met de natuurwachter
- in juni libellen en andere waterdiertjes zoeken in Pareinpark en Cortewalle
- in juli een fietstocht (6km enkel) naar natuurreservaat Blokkersdijk, een gebied waar je anders niet
in mag!
Er zijn al heel wat andere ideeën voor later op het jaar, bvb. de visarend spotten in Kruibeke, op
tocht naar de bronnen van de Molenbeek, vissen in de Schelde, braakballen pluizen. De juiste data en
de ideeën toetsen we liefst nog eerst aan jullie wensen en mogelijkheden (vrije tijdstippen bvb.)
Enkele volwassenen van Natuurpunt-Waasland zullen de afdeling de eerste jaren opstarten:
 Kris Peeters uit Zwijndrecht, contactpersoon; kkjm.peeters@gmail.com, 0485/796.771.
 Deborah Dirven, de verantwoordelijke van het natuurreservaat Blokkersdijk
 Katrien Doggen uit Ouden Doel
 Björn Pinxten uit Beveren
Je kan kennis maken met JNM op www.jnm.be/je-beestigste-jeugdbeweging. De afdeling Waasland
zal binnenkort een eigen pagina op die JNM-website hebben.
Moest uw kind interesse hebben om deel te nemen aan activiteiten van JNM-Waasland, laat dit dan
aan Kris weten en kom langs op een van de kennismakingsvoormiddagen!
We passen het toekomstig programma graag aan de wensen aan.

