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zaterdag 4 december 2021

Natuurpunt Waasland Scousele   Suskewiet Waar-
nemen van watervogels en ganzen  in de Polders van
Kruibeke.   09u - 12u.
Info + inschrijven: arnoldmoonen1@gmail.com

0477 980 665

Zondag 5 december 2021

Natuurpunt Waasland-Noord
Wintermarkt in Natuurhuis Panneweel

Op zoek naar een leuk cadeau voor de feestdagen én
een gezellige uitstap? Dan ben je op onze Wintermarkt
in het Natuurhuis Pannneweel op het juiste adres!
Maar liefst 16 standhouders hebben een plaatsje in
onze verwarmde schuur en boomgaard. Je vindt er ar-
tisanale producten en geschenken en je kan er genieten
van lekkere Saeftinger hamburgers, verse pannenkoe-
ken, Siciliaanse cannoli of een stukje taart bij een dam-
pende koffie of een frisse Gageleer. Er is ook een
winterbar met glühwein, soep en jenever, Dit alles ge-
serveerd door onze vrijwilligers. 
Afspraak: Natuurhuis Panneweel, Krekeldijk 2, Sint-Gillis-
Waas    Start 11u – Einde 19u
Info: www.panneweel.be

Woensdag 08 december 2021

Natuurpunt Waasland Scousele PlantenStudieGroep
Online voordracht. 20 tot 22 u.
Voor alle plantenliefhebbers die willen gebruik maken van
een flora, leren determineren en graag mee op plan-
tenuitstap gaan in een gemoedelijke sfeer. 
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

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

ALLE ACTIVITEITEN ZIJN TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN!!

foto Gilbert Bijloos

foto Gilbert Bijloos

foto Gilbert Bijloos
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zondag 12 december 2021

Natuurpunt Waasland Scousele 
Winterwandeling  van 13.30 tot 15.30 u

Even buitenkomen doet deugd. Een flinke wandeling in
onze mooie omgeving. Iedereen welkom. 
Stapschoenen. Verrekijker meebrengen indien mogelijk.
Info en verplichte inschrijving: 
scousele@natuurpuntwaasland.be   0473 72 66 15
Natuurhuis Kapelstraat 170a   9140 Steendorp

Natuurpunt Waasland Scousele 
Het Natuurhuis is open. 13.30u - 17u

Welkom. Binnen: corona safe ticket 
Natuurhuis Kapelstraat 170A Steendorp

Zondag 19 december 2021

Natuurpunt Waasland Scousele     Watervogeltelling
Watervogels tellen in Waesmeer, Tielrode broek, Room-
acker Tielrode, Durmemonding tot Mirabrug en Klein
Broek.   
Info + inschrijven: 

gerry.heyrman1@telenet.be - 0498 57 72 24

Zondag 2 januari 2022

Natuurpunt Waasland-Noord
Nieuwjaarswandeling Kreken van Saleghem

We  beginnen het nieuwe jaar al met een winterse wan-
deling. We nemen je dan mee in de natuur in ons kre-
kengebied. 
We vertrekken aan het natuurhuis Panneweel. Via de
reigerkolonie en de Groenendijk keren we terug. De wan-
deling eindigt als de duisternis valt, om 16h30. De bar
zal dan nog open zijn.
Afspraak: Natuurhuis Panneweel, Krekeldijk 2, Sint-Gillis-
Waas
Start 13u30 – Einde 16u30
Inschrijven en info via www.panneweel.be

Zondag 9 januari 2022

Natuurpunt Waasland Scousele      
Het Natuurhuis is open    14u - 17u

Welkom. Binnen: corona safe ticket.  
Natuurhuis Kapelstraat 170A Steendorp

Woensdag 12 januari 2022

Natuurpunt Waasland Scousele
Plantenstudiegroep Scousele

Voor alle plantenliefhebbers die willen gebruik maken van
een flora, leren determineren en graag mee op plan-
tenuitstap gaan in een gemoedelijke sfeer. Indien moge-
lijk gaan we op verplaatsing.
Info + inschrijven: natuurpuntscousele@gmail.com -
0473 72 66 15
19.30u of eventueel online dan 20 u
Natuurhuis Kapelstraat 170A Steendorp

Zaterdag 15 januari 2022

Natuurpunt Waasland Scousele Suskewiet   09u - 12u
Waarnemen van watervogels en ganzen in de Polders
van Kruibeke  Info + inschrijven:

arnoldmoonen1@gmail.com - 0477 980 665

Zondag 16 januari 2022

Natuurpunt Waasland Scousele    Watervogeltelling
Watervogels tellen in Waesmeer, Tielrode broek, Room-
acker Tielrode, Durmemonding tot Mirabrug en Klein
Broek.    Info + inschrijven: 

gerry.heyrman1@telenet.be - 0498 57 72 24

Donderdag 20 januari 2022

Natuurpunt Waasland Scousele
Infoavond paddenoverzet  20u - 22u

In 2022 zal de paddenoverzetactie van half februari tot
eind maart op volle toeren draaien. Misschien heb jij ook
wel zin om ons gemotiveerd team te versterken? Ieder-
een is welkom op de infoavond waar je alles te weten
komt over de paddentrek en de overzet.
Info + inschrijven: 

natuurpuntscousele@gmail.com - 0473 72 66 15
Natuurhuis Kapelstraat 170A Steendorp

Zaterdag 29 januari 2022

Natuurpunt Waasland Scousele
Telling meeuwslaapplaatsen.

Info + inschrijven: 
gerry.heyrman1@telenet.be - 0498 57 72 24

Vertrek 17u. Orlaylaan Temse thv ’t Kompas

Natuurpunt Waasland-Zuid
Turen naar een Tureluur: watervogels in de Kuststreek
Wintertijd! Dat hebben die talrijke vogels uit het Hoge
Noorden ook begrepen. Ze zoeken hier bij ons warmere
oorden op om te overwinteren. Ze komen hier massaal
toe, eenden, ganzen en steltlopers, een lust voor het oog!
Kom je mee die grappige Tureluur met zijn rode poten
observeren? Die is niet altijd even makkelijk van een
Zwarte Ruiter te onderscheiden. Of fotografeer je liever
een grote groep grazende Grauwe Gans? Die dag voor
ieder wat wils! 
We bezoeken enkele interessante plekjes in de Kusts-
treek waar de nieuwe dijk langs het onlangs uitgebreide

foto Gilbert Bijloos
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Zwin zeker niet zal ontbreken. We hebben er een zicht
op het uniek grensoverschrijdend getijdengebied dat
nu 333 hectare telt!
- Vervoer eigen wagens, kostendelend samenrijden
mocht corona het toelaten
- Denk aan warme kledij, goede stapschoenen en
breng verrekijker en picknick mee
- Afspraak: 8u  Syntra, Hoge Kouter 1, Sint-Niklaas
- Inschrijven: www. natuurpunt-zuid-waasland.be
- Info: christelstrybos@hotmail.com

Zondag 30 januari 2022

Natuurpunt Waasland Scousele
Het Grote Vogelweekend 14u - 16u

Kom kijken en luisteren bij onze vogelvoederplek. Het
Natuurhuis is open. Info + inschrijven: 

natuurpuntscousele@gmail.com - 0473 72 66 15
Natuurhuis Kapelstraat 170A Steendorp

Waasland-Zuid organiseert

Cursus Diersporen

in februari – maart 2022

Wie zich afvraagt of die pootafdruk op het wandelpad
van een Everzwijn of van een Otter zou zijn,  of die aan-
gevreten dennenkegel een heerlijk hapje was voor een
Muis, Specht of Eekhoorn, die schrijft zich in voor deze
boeiende cursus door Dirk Van Der Meiren.  

Je twijfelt dan nooit meer of die veren in je tuin het be-
wijs zijn dat je bezoek kreeg van een Sperwer of het toch
maar gewoon de poes was van de buren.

Theorie: vrijdag 11 en 18 februari 
CC De Kouter Koutermolenstraat 8b  9111 Belsele,
telkens vanaf 19u. 

Uitstappen: zaterdag 19 en 26 maart
Rupelmonde en Fort Steendorp  9u - 12u. 

Inschrijven: www.natuurpunt-zuid-waasland .be 
Daarna stort je 48 euro (leden) of 54 euro (niet-leden)
voor NP  Waasland Zuid BE03 7350 4628 8384  met
vermelding ‘Diersporencursus’.  
Maximaal 25 cursisten. De cursus zal doorgaan met
de op dat moment geldende coronamaatregelen.

Info: christelstrybos@hotmail.com

Wie is hier de dader? Dode Zanglijs-
ter, in de tuin gevonden
Foto: Koen Neve

Afdrukken van ....
??   Otter , wolf, 

Polders van Groot-Kruibeke

Gratis polderwandelingen aangeboden door de
Vlaamse Waterweg en begeleid door de Barbiergidsen.
Verplicht inschrijven: info@barbiergidsen.be
Meer info op: www.barbiergidsen.be
Zondag 05 december    14.00 u

Op en rond het Eilandje in Rupelmonde
Zondag 02 januari 14.00 u

Hoogwaterdrink
Zondag 06 februari        10.00 u

Trekkers zonder grenzen

Natuurfotografie NPSC-KLIK

Natuurpunt Waasland Scousele

Deze werkgroep gaat regelmatig op stap. 
De activiteiten zijn afhankelijk van het weer.
Interesse: contacteer beniti.meeus@telenet.be

Natuurhuis in Steendorp

Het Natuurhuis is open op 12 december, 9 januari en
13 februari van 14 tot 17 u.

Corona safe ticket. 
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.


