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De kalender is ook te bekijken op 
www.het groenewaasland.be/kalender

zaterdag 9 oktober 2021

NPW Kern Zuid - Kern Lokeren Werkgroep NME
Natuur met natte voeten, Groot en Klein Broek

We wandelen rond het overstromingsgebied van Elver-
sele/Sombeke waar deze zomer verschillende koppels
Lepelaars broedden. Langs het Meulendijkbroek kan je
deze vogels van kortbij observeren. Dit zeldzaam stukje
getijdennatuur, Europees beschermd, wordt een topge-
bied van zodra het volledig in werking komt nadat er
bressen komen in de Durmedijken.
Afspraak: 9u Parking Resto De Koolputten, Koolputten 2,
Waasmunster
Inschrijven:  www.natuurpunt-zuid-waasland.be
Info: christelstrybos@hotmail.com  052 46 00 58

Natuurpunt Scousele. Vogelwerkgroep voor beginners:
Suskewiet 
Op uitstap in onze brede omgeving. Van 09.00  tot
11.00 u   De uitstappen worden deskundig begeleid. 
Info en verplichte inschrijving:
arnoldmoonen1@gmail.com   0477 980 665

Zondag 10 oktober 2021

Natuurpunt NOORD Paddenstoelenwandeling in het
Stropersbos
Iedereen is welkom om nader kennis te maken met de
wereld van de paddenstoelen en de samenhang met het
geheel van de natuur. Om optimaal te kunnen waarne-
men, komen een loep en een klein spiegeltje van pas. Bij
nat weer zijn laarzen nuttig, anders wandelschoenen.
Samenkomst aan kruising Sint-Pietersnieuwstraat - Stro-
persfietspad, 9170 De Klinge 
Vertrek om 13u30 – Einde voorzien om 16u30
Gidsen : Marc De Meireleir, Dirk Baert en Hugo De Beuc-
keleer. Info : Marc De Meireleir, 0487 68 49 69

InschrijvenVerplicht inschrijven via www.panneweel.be

Woensdag 13 oktober 2021

PlantenStudieGroep Scousele Natuurhuis Kapelstraat
170 a 9140 Temse  om 19.30u
. Info en verplichte inschrijving: scousele@natuurpunt-
waasland.be   0473 72 66 15

Zaterdag 16 oktober 2021

NP Scousele Vogeltrektelling van 08.45 u tot 12.00 u. 
De vogeltrek komt terug op gang. Veel vogels trekken
over onze gebieden. Kom ze bekijken samen met vogel-
specialisten. De telescopen staan klaar en uitgebreide
uitleg kan je zonder probleem bekomen.
Info en verplichte inschrijving: gerry.heyrman1@tele-
net.be   0498 57 72 24
Waar?  Op het terras van de zesde verdieping AC De
Zaat, Frans Boelplein 1, 9140 Temse

Vzw Durme Vogeltrektellingen in de Scheldebroeken.
Info www.vzwdurme.be

Vzw Durme Week van het Bos: Op stap in de Fondatie
van Boudelo. Info www.vzwdurme.be

Zondag 17 oktober 2021

NP Scousele Dag van de trage weg van 14 tot 17 u
Begeleide wandeling naar de Vuurkouter. Afstand onge-
veer 6km. Stapschoenen en indien mogelijk verrekijker.
Met drank- en ruststop. Mooie landschappen gegaran-
deerd!
Info en verplichte inschrijving: scousele@natuurpunt-
waasland.be   0473 72 66 15
Start Natuurhuis Kapelstraat 170a   9140 Steendorp

Vzw Durme Herfstwandeling doorheen de Gratiebos-
sen. Info www.vzwdurme.be

Ons Streven Dag van de Trage Weg
Op de Dag van de Trage Weg vragen we aandacht voor
de paadjes, wegeltjes, aardewegen, dijken en steegjes

Zie ook : www.abllo.be/kalender of   www.abllo.be/klik
NPW ==  Natuurpunt Waasland
NP CVN wandelingen : L = Laarzen gewenst  * = Geschikt voor wagentjes.

ALLE ACTIVITEITEN ZIJN TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN!!

kaaiwegel : zie volgende pagina

Lepelaar 
foto Gilbert Bijloos
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waar fietsers en wandelaars zich veilig kunnen verplaat-
sen. Ver weg van snel zoevend verkeer, kun je er genie-
ten van de rust en de pracht van landschap en natuur.
Op zondag 17 oktober willen we jullie verwennen met
een verkwikkende wandeling langs minder bekende trage
wegen in ons mooie dorp. Het is een unieke gelegenheid
om na maanden isolatie opnieuw uit je kot te komen.
Deze keer wordt het geen gegidste tocht bol van we-
tenswaardigheden, maar een gezellig onderonsje om
met volle teugen te genieten van al het mooie dat Tiel-
rode te bieden heeft.

Deelname: gratis
We starten aan het standbeeld van onze luidruchtige
Toeter, de veerman, op het einde van de Sint-Jozefstraat
om 14 uur.

Zaterdag 23 oktober 2021 (en ook 27 november) 

NPW Kern Zuid - Kern Lokeren Werkgroep NME
Kunstnesten ‘bouwen’ voor huiszwaluwen. Van 9 tot
12u.
Wie kijkt er niet ieder jaar opnieuw uit naar de komst
van de eerste zwaluw. Want daar is de lente, daar is de
zon... Jammer maar helaas verlopen de lentes sinds en-
kele jaren niet zoals de zwaluwen hadden gehoopt. Vaak
lang koud en soms vaak lang droog. Daarenboven zijn
geschikte locaties om een nest te bouwen steeds
schaarser. Zwaluwen en dus ook de Huiszwaluw staan
op de Vlaamse rode lijst als ‘kwetsbaar’ aangeduid.
Reden genoeg om deze zwierige acrobaten van het
luchtruim een handje toe te steken.
Belangrijke vereiste: een bestaande huiszwaluwenkolo-
nie in je buurt hebben of iemand kennen die in zijn/haar
buurt een huiszwaluwenkolonie heeft. Dan is er grote
kans dat je gemaakte kunstnest werkelijk bezet wordt.
Het is ook de bedoeling dat je deze kolonie dan opvolgt. 
Praktisch 
Op zaterdagen 23 oktober en 27 november telkens van
9 tot 12u. 
Broederschool Biotechnische & Sport  Weverstraat 23
Sint-Niklaas.  Max 16 deelnemers
Kostprijs voor deelname en set van 2 kunstnesten: €42 
Kostprijs extra set van 2 kunstnesten: €20 

Inschrijven:  www.natuurpunt-zuid-waasland.be 
Info: eddy.detaey@uilenwerkgroepwaasland.be
0479/287384 

Zondag 24 oktober 2021 

NP Scousele Paddenstoelwandeling van 14 tot 16 u
Het natuurgebied rond het Natuurhuis is rijk aan pad-
denstoelen. De Barbiergidsen helpen ons om ze te ont-
dekken. 
Ook zeer leuk voor kinderen. Breng stapschoenen mee.
Info en verplichte inschrijving: scousele@natuurpunt-
waasland.be   0473 72 66 15

Vrijdag 29 oktober 2021 

Ons Streven prijsuitreiking zomerzoektocht “Laat je ver-
voeren” 
Dit wordt een avond die je voor geen geld mag missen.
Naar aanleiding van het internationaal jaar van het
spoor, het intergemeentelijk project rond de spoorlijn
Mechelen-Terneuzen en het thema van de Open Monu-
mentendag vormde het openbaar vervoer de rode draad
van onze zomerzoektocht. De deelnemers maakten ken-
nis met de boeiende geschiedenis van het dichte trein-
en tramnet in onze streek. Tijdens de prijsuitreiking vol-
gen we met een boeiende diavoorstelling het spoor dat
onze speurneuzen volgden. Iedereen is meer dan wel-
kom. Zowel de deelnemers van de zoektocht, als men-
sen die graag meer willen weten van het bewogen
verleden van onze streek worden op een leuke avond ge-
trakteerd. Elke aanwezige maakt trouwens kans op een
mooie prijs.
We verwachten je in het Gildehuis om 20 uur.
Deelname: gratis

Zondag 31 oktober 2021

Natuurpunt Waasland NOORD Paddenstoelenwande-
ling in waterwingebied Kapellebrug (NL)
Iedereen is welkom om nader kennis te maken met de
wereld van de paddenstoelen en de samenhang met het
geheel van de natuur. Om optimaal te kunnen waarne-
men, komen een loep en een klein spiegeltje van pas. Bij
nat weer zijn laarzen nuttig, anders wandelschoenen.
Afspraak Parking net over de grens: voorbij Leonidas-
winkel, derde afslag op rondpunt (in verbinding met Van
Hogendorplaan, 4565 EP Kapellebrug, Nederland) 
Vertrek om 13u30 - einde voorzien tegen 16u30
Gidsen : Marc De Meireleir, Dirk Baert en Hugo De Beuc-
keleer.  Info : Marc De Meireleir, 0487 68 49 69

Reeds bewoonde nestkasten – Marc Aerts

Stoomtrein en motortrein in Sint-Niklaas
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Verplicht inschrijven via www.panneweel.be

Zaterdag 06 november

Natuurpunt Scousele. 
Vogelwerkgroep voor beginners: Suskewiet

Op uitstap in onze brede omgeving. Van 09.00  tot
11.00 u   De uitstappen worden deskundig begeleid.
Info en verplichte inschrijving:
arnoldmoonen1@gmail.com   0477 980 665

Zondag  07 November 2021 

Vzw Durme Maandwandeling: Paddenstoelen en schim-
mels in de natuur

Woensdag 10 november 2021
i

PlantenStudieGroep Scousele in het Natuurhuis Ka-
pelstraat 170 a 9140 Temse  19.30u. 
Info en verplichte inschrijving: scousele@natuurpunt-
waasland.be   0473 72 66 15

Donderdag 11 november 2021

Ons Streven Voordracht Marc de Wree 'Tielrode - een
woonplek met geschiedenis'.

Tielrode is een heel oud dorp. Lang voor de komst van de
Romeinen werd er hier duchtig geleefd. Tal van voor-
werpen getuigen van de activiteiten van onze voorouders.
Na meerdere perioden van bloei en verval kwam Tielrode
in eigendom van de Sint-Petrus abdij in het Henegouwse
Lobbes. Sindsdien werd de geschiedenis van ons dorp
goed gedocumenteerd. Dankzij het archief van de abdij
kon onze plaatselijke historicus, Marc De Wree, een re-
constructie maken van de oorsprong en de evolutie van
het middeleeuws abdijdomein in ons dorp. Hij vatte dit
samen in een prachtig boek. Tijdens de voordracht op
donderdag 11 november kun je een prachtige voorstel-
ling verwachten.
De lezing gaat voornamelijk over de periode 400 tot
1800 n.C. met nadruk op 

- de ontginning en (cultuur)landschapsvorming,
- de vorming van belangrijke akkercomplexen en hun
toponymie (o.m. de  Roomackers),
- de situering van het grondbezit van geestelijke en feo-
dale instellingen,

- specifieke gebouwen als de kerk, de pastorie, het
schalienhuis, het pannenhof, het veer, de gemenen
aert, de gebouwen van de beide gelagen, en de kaaien
aan de Hogenakker. 

Gildehuis om 19u30 – deelname gratis

Zaterdag  13 November 2021 

Vzw Durme Sterrenkijkavond Molsbroek. Info www.vzw-
durme.be

Zaterdag 20 november (en ookzaterdag 27 november)

Natuurpunt Waasland NOORD Werkdagen in de Hei-
meersen te Stekene (20/11) en aan de Grote Geule te
Kieldrecht (27/11)
Naar aanleiding van de “Dag van de natuur” van Na-
tuurpunt.
Natuurpunt Waasland-Noord organiseert het ganse jaar
door natuurbeheerswerken op donderdag- en zater-
dagnamiddagen. Op deze twee dagen hopen we dat,
naast onze trouwe vrijwilligers, nieuwe mensen kunnen
ontdekken wat natuurbeheer inhoudt. 
Afspraak Bekijk de info op website www.panneweel.be

zondag 21 november 2021

NPW Kern Zuid - Kern Lokeren Werkgroep NME
Door beken en kreken in Rupelmonde

Wandel die herfstdag mee en observeer de vogels die

ons pad kruisen. Reigerachtigen als Blauwe reiger, Kwak
of Kleine zilverreiger zijn allicht te bewonderen. Een ver-
rekijker is hierbij zeker handig!
Gilbert Smet is de perfecte gids die de interessante plek-
jes weet te vinden in het overstromingsgebied van Groot
Kruibeke.
Vergeet absoluut je stevige stapschoenen of laarzen niet

Een bronstige bok achter een mooie hinde
Alex van den Broeck

Het veerhuis

Kwak - Gilbert Smet
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want het beverpad kan er in oktober erg drassig bijlig-
gen. En ja hoor, dit gebied herbergt niet alleen verschil-
lende soorten vogels maar ook Bever, Ree, Vos en zelfs
Otter zijn er te spotten. Altijd is hier wat te beleven!

Afspraak: 9u einde Dijkstraat Rupelmonde
Inschrijven: www.natuurpunt-zuid-waasland.be
Info: christelstrybos@hotmail.com   052. 46 00 58

Donderdag 25 november 2021

NP Scousele Film Intelligent trees van  20 tot 22 u
Gratis, aangeboden door Minaraad Temse en het lokaal
bestuur Temse
Info en verplichte inschrijving:
nine.vanhoyweghen@gmail.com   0473 72 66 15
Waar: Roxy Temse, Stationsstraat 29   9140 Temse

Zaterdag 27 november

Natuurpunt Waasland NOORD
Algemene kennisquiz met een knipoog naar de natuur
Aankondiging zie pagina 11.

Zaterdag  04 December 2021 

Vzw Durme Grote Vzw Durme Quiz . Info www.vzw-
durme.be

Natuurpunt Scousele. 
Vogelwerkgroep voor beginners: Suskewiet

Op uitstap in onze brede omgeving. Van 09.00  tot
11.00 u   De uitstappen worden deskundig begeleid.
Info en verplichte inschrijving:
arnoldmoonen1@gmail.com   0477 980 665

Zondag  05 December 2021  

Vzw Durme Maandwandeling: Erfgoedwandeling. Info
www.vzwdurme.be

Woensdag 08 december 2021

PlantenStudieGroep Scousele Natuurhuis Kapelstraat
170a 9140 Temse.  19.30u 
Info en verplichte inschrijving: scousele@natuurpunt-
waasland.be 0473 72 66 15

zaterdag 11 december 2021

NPW Kern Zuid - Kern Lokeren Werkgroep NME
Op zoek naar wintergasten: Prosperpolder

We werpen een blik op de Hedwige-Prosperpolder die
deel zal uitmaken van het getijdennatuurgebied Grens-
park Groot-Saeftinghe, in totaal maar liefst 4500 hec-
tare groot.
Op Vlaams grondgebied was er al langer 3 kilometer
ringdijk, op Nederlands grondgebied moest  nog een 2-
tal km volgen. Daarvoor werd grond gebruikt die vrij-
kwam bij het uitgraven van een geulensysteem.
Bedoeling is dat de Scheldedijk daarna wordt afgegra-
ven zodat het Scheldewater vlot in en uit kan stromen

en er een krekengebied gevormd wordt met slikken en
schorren.
Katrien Dogghe, onze gids ter plekke, leidt ons bij deze ex-
cursie nog verder naar een paar natuurparels, oa
Brakke Kreek en Doelpolder Noord, die bijzonder in trek
zijn bij steltlopers, ganzen en eenden. Tureluur en Kemp-
haan, Grauwe gans en Brandgans, Smient en Wintert-
aling, … met behulp van telescoop en verrekijker
observeren we tal van overwinteraars, vogels die onze
contreien uitkozen om te overwinteren. Niet dat het hier
niet koud is want in Prosperpolder heb je meestal een
extra trui nodig onder een al warme winterjas. Het kan
er bar koud zijn met een striemende wind. Voorzie dus
warme kledij en goede wandelschoenen.
Afspraak: 9u Infokeet Zoetenberm 6a Prosperpolder
Inschrijven: www.natuurpunt-zuid-waasland.be
Info: christelstrybos@hotmail.com   052. 46 00 58

zondag 12 december 2021

NP Scousele Winterwandeling van 14 tot 16.30 u
Even buitenkomen doet deugd. Een flinke wandeling in
onze mooie omgeving. Iedereen welkom. 
Stapschoenen. Verrekijker meebrengen indien mogelijk.
Info en verplichte inschrijving: scousele@natuurpunt-
waasland.be   0473 72 66 15
Natuurhuis Kapelstraat 170a   9140 Steendorp

Polders van Groot-Kruibeke

Gratis polderwandelingen aangeboden door de
Vlaamse Waterweg en begeleid door de Barbiergidsen.
Verplicht inschrijven: info@barbiergidsen.be
Meer info op: http://www.barbiergidsen.be
Zondag 03 okt    14 u    Over vruchten en kleuren
Zondag 07 nov  14 u     Paddenstoelwandeling
Zaterdag 05 dec  14 u   Op en rond het Eilandje in Ru-
pelmonde

Natuurhuis in Steendorp

Het Natuurhuis is in oktober op zondag open van 14
tot 18 u. Ook open op 14 november en 12 december
van 14 tot 17 u.
Je kan er terecht voor een sanitaire stop, een drankje,
een gezellige babbel en info over de streek en je hebt
een prachtig uitzicht van op het dakterras.
Kom wandelen in onze mooie streek en spring eens bin-
nen! De vrijwilligers van Natuurpunt Scousele ver-
wachten je. Kapelstraat 170a   9140 Steendorp .
Er is een fietsenparking en een oplaadpunt voor elek-
trische fietsen. 
Ben je met de bus? Bushalte 'Blauwhof Steendorp' op
30 m. 
Ben je met de auto? Parkeren langs de Kapelstraat. 



met een knipoog naar natuur

Natuurpunt Waasland Kern Noord
presenteert derde

Deelname: 

• maximum 4 personen per ploeg 

• vooraf inschrijven via mail quiz@panneweel.be met de naam
 van de ploeg en de naam van de ploegverantwoordelijke 
 
• €20 / ploeg - op voorhand te storten op rekeningnummer  
 BE36 7512 1006 7381 ( Natuurpunt Waasland-Noord met  
 vermelding naam van de ploeg en ploegverantwoordelijke

Bibzaal
Kerkstraat 67  

9170 Sint-Gillis-Waas 

ZATERDAG 27 NOVEMBER 2021 om 19u30

De opbrengst gaat naar aankoop van nieuwe natuur dicht bij huis.V.
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