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ONS STREVEN 40 JAAR (Deel 3)

Leren van en ontspannen in de natuur. 

Tijdens de beginjaren waarin harde acties ge-
voerd werden, groeide het besef van nood aan
een positieve opbouwende werking. We gingen
ons toeleggen op het verkennen van onze mooie
omgeving en dat voor jong en minder jong. We
beschikken thans over een brede waaier na-
tuureducatieve activiteiten.

Natuurschooldagen

Voor de schoolgaande jeugd in Tielrode, worden er
elk jaar vanaf de derde kleuterklas en het lager on-
derwijs natuurschooldagen ingericht waarbij de
jeugd op een speelse manier kennis maakt met de
natuur in hun omgeving. 
Elk jaar behandelen we daarbij een bepaald thema:
water, klimaat, zorg, zintuigen… zijn enkelen daar-
van. Een pannenkoek als afsluiter mag niet ont-
breken. 

Geboortebos

Sinds het millenniumjaar 2000 heeft Ons Streven
heraangeknoopt met een aloude traditie om een
geboorteboom te planten voor elk kindje dat in Tiel-

rode wordt geboren.
Nadat het gemeentelijk
terrein in de Paarden-
polder volledig aange-
plant was werd het
provinciaal domein
Roomacker aangesne-
den. Een groot deel van
het domein is nu om-
zoomd door een ge-
boortedreef, aangeplant
met essen die geknot
worden. Nadien kwam
het perceel langs het speeltuintje in de Weelstraat
aan de beurt en aan de terreinen van VK Tielrode
gaan we nog enkele jaren verder met het bouwen
aan een bos. 

Wandelingen

In een prachtige omgeving als Tielrode hebben we
verschillende natuurwandelingen onder leiding van
een natuurgids op punt gezet. Tielrode Veer een
ontdekkingstocht langs slikken en schorren en
door het natuurgebied van Den Bunt, Tielrode
Broek waar rolstoelen en kinderwagens welkom
zijn, Klei en Vallei langs rustige voetwegels, de steile
helling van de Wase cuesta, prachtige panorami-
sche zichten op de Durme- en Scheldevallei en het
provinciaal natuurdomein Roomacker. In Elversele
bezoeken we het Bronbosje en het Groot Broek. 
In 2010 hebben we het geleide natuurwandelin-
genaanbod vernieuwd. Zo heeft er, met succes,
een vroege vogelwandeling met ontbijt plaatsge-
vonden en hebben we een circuittocht ingericht.
Deze laatste was een samenwerking van verschil-
lende verenigingen. 
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Leren van elkaar

‘Kennis heeft maar zin als je haar kunt doorgeven’.
Onder dit motto hebben we gedurende een aantal
jaar mensen samengebracht rond natuurbeleving
en –kennis. Iedereen was welkom, specialist of leek,
als hij of zij maar leergierig was en zijn of haar ken-
nis wou doorgeven aan anderen. Eén keer per
maand spraken we af in een bepaald biotoop en
gedurende een jaar volgden we dat op. Zo zijn o.a.
het provinciaal domein Roomacker Tielrode, Klein
Broek Elversele, Roomkouter Steendorp, het Meu-
lenbroek in Temse en De Durmedijken in Tielrode
aan bod gekomen. 

Leden- of gezinsuitstap

Wat in 2000 begon als een zomeruitstap voor de
leden, toen naar de Hoge Venen, is met de jaren
spontaan omgevormd naar een gezinsuitstap met
kinderen en kleinkinderen. Fietsen en wandelen is
de meest gebruikte formule geworden: naar Dak-
nam, Buggenhout, Vlassenbroek, Stekene ... Maar
ook busritten naar bijvoorbeeld De Biesbosch, Zee-
land en Saeftinghe werden georganiseerd.

Zomerzoektocht

Jaarlijks wordt in samenwerking met de gemeente
een uiterst boeiende en leerrijke wandel-fietszoek-
tocht ingericht, die telkens loopt van mei tot sep-
tember. Daaraan nemen ook mensen van buiten
Temse deel. Enkele thema’s: Sport en spel 2020,
Het heilig land in Temse 2019, Home Made 2018,
Bier van Hier 2017, Door berg en dal 2016, 70

jaar vrij 2015, Den Grooten Oorlog 2014… 
Dit jaar staat het thema in teken van het Spoor en
heet het ‘Laat je vervoeren’.

Zorgen voor de natuur

Een jaarlijkse traditie in
maart, is de zwerfvuilactie.
Steeds wordt er een be-
paald gebied onderhanden
genomen en grondig
schoongemaakt. Helaas is
de “buit” elk jaar weer
groot en meerdere zakken
worden dan ook gevuld
met allerhande achterge-
laten afval.
We kunnen nu al meer-
dere jaren rekenen op de
welkome medewerking van
de vrienden van Amma.

Niet enkel in maart ruimen we op. De laatste jaren
namen we deel aan de zwerfvuilacties die door Eko-
bie in samenwerking met de gemeente werden ge-
organiseerd. Ook MIWA kan rekenen op de
constante inzet van menige van onze leden en be-
stuursleden voor hun ‘Schoon Volk’ werking. Zo
houden we een deel van ons dorp altijd proper. 

Infoavonden en workshops

Gedurende meerdere jaren werden een of meer
infoavonden ingericht over actuele natuur- en mi-
lieuthema’s. Enkele van de behandelde onderwer-
pen: Biologische insectenbestrijding, Gezond
wonen, De ecologische siertuin, De schelde her-
leeft…
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Ook kruidenworkshops werden ingericht en soms
letterlijk gesmaakt.

Ken je Tielrode?!

Vanaf 2004 en dat gedurende 10 jaar organi-
seerde “Ons Streven” op 10 november een ludieke
quiz voor de inwoners en verenigingen van Tielrode
waarin zowel geschiedenis, personen als fauna en
flora aan bod kwamen. 

Het aantal deelnemers bevestigt het succes.

Het spreekt vanzelf dat niet al onze activiteiten
hier aan bod gekomen zijn. Dat we er fier op zijn
willen we niet ontkennen. Tot binnen twee maan-
den. 

zomerzoektocht 

‘Laat je vervoeren’

Van mei tot september 2021
Naar aanleiding van het internationaal jaar van het
spoor, het intergemeentelijk project rond de
spoorlijn Mechelen-Terneuzen en de Open Mo-
numentendag in september die ook in het thema
van ‘spoor’ kadert, laten we ons dit jaar vervoeren
door tijd en ruimte. Dit jaar vormt TTBB (Trein,
Tram, Bus en Boot) de rode draad van onze zo-
merse zoektocht. Maak kennis met de boeiende
geschiedenis van het transport in onze gemeente.
Spoor relicten van de trein- en tramlijnen op. Ont-
dek hoe onze voorouders langs kasseibaan, ijzeren
weg of waterloop, op hun bestemming raakten.
Droom zalig weg, maar verlies de antwoorden op
onze zoektochtvragen niet uit het oog. 
Onze traditionele speurtocht start klokvast op
1mei en brengt je langs tal van mooie opstap-
plaatsen doorheen een prachtige zomer. We ver-
wachten jouw antwoordformulier vòòr maandag
4 oktober op de eindbestemming. 
Op vrijdag 29 oktober volgt de prijsuitreiking in
onze terminus: het ‘Gildenhuis’ in Tielrode. Je hoeft
geen machinist, conducteur, kaartjesknipper,
chauffeur, Wattman of kapitein te zijn. Iedereen
kan deze zoektocht aan. De vervoersbewijzen voor
deze speurreis zijn trouwens gratis. Aarzel niet en
haal jouw brochure vanaf 1mei:
- bij milieuwerkgroep Ons Streven vzw, p/a Gert
Hooftman, Bettehemstraat 40 te Tielrode (tel.
0495 99 12 49), gert.hooftman@hotmail.be
- in het Toeristisch Infokantoor, Markt 1, Temse

Of download deze van de website van de gemeente
Temse www.temse.be of www.onsstreven.be

Op vrijdag 29 oktober is er de prijsuit-
reiking van de zomerzoektocht.

Ons Streven

www.hetgroenewaasland.be/klik


