k a l e n d e r - i n f o
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 aangevreten 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 bewijs zijn dat je bezoek kreeg van een Sperwer of het toch
maar gewoon de poes was van de buren.

Een afdruk van
een otter of wolf
of ... Foto’s :

Dirk Van de Meiren
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.
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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

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 06/02/22 Trekkers zonder grenzen
Zondag 06/03/22 Klimaatkuren
Zondag 03/04/22
50 tinten groen

Winterwandeling in het
Molsbroek (via RouteYou)

januari, februari, maart 2022
vzw DURME

Elk seizoen valt er wel iets te zien en te beleven in de
natuur. Daarom stippelden we een winterwandeling uit
doorheen het Molsbroek die je op eigen houtje kan volgen via RouteYou. Op verschillende plaatsen maakten
we een 'bezienswaardigheid' aan: een plek waar op dat
moment je even stil kan staan, bij kan lezen of iets bijzonder waarnemen.
www.vzwdurme.be/index.php/act/icalrepeat.detail/2021/12/21/758/-/winterwandeling-in-hetmolsbroek-via-routeyou

Natuurhuis in Steendorp

Kom wandelen in onze mooie streek en
spring eens binnen! De vrijwilligers van
Natuurpunt Scousele verwachten je.

Van november tot einde maart is het Natuurhuis elke
2de zondag van de maand (dus nog op 13/02 en
13/03) open van 14u tot 17u.
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.
Binnen: corona safe ticket!
WAAR : Natuurhuis Kapelstraat 170A Steendorp
Ben je met de auto? Parkeren langs de Kapelstraat.

Paddenoverzet
Februari maart 2022

Wie is hier de dader? Dode
Zanglijster, in de tuin gevonden
Foto: Koen Neve

Natuurpunt Waasland Scousele
In 2022 zal de paddenoverzetactie van half februari tot
eind maart op volle toeren draaien.
In Temse worden er amfibieën overgezet in de Kerkstraat, Smesstraat, Tekenaarslaan en Scouselestraat.
Misschien heb jij ook wel zin om ons gemotiveerd team
te versterken?
Info + inschrijven: natuurpuntscousele@gmail.com 0473 72 66 15
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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!!

Zondag 6 februari 2022

Hortus Ter Saksen NATUURTOCHT Luswandeling Asbeek – Affligem – Kravaalbos (23 km, knooppunten)
Hop met de beentjes! Speuren naar nieuwe sporen van
de eeuwenoude hopcultuur, naar archeologische resten
boven op de cuesta van Asse, of is dat de linkeroever van
de fossiele Schelde? Raadsels genoeg in dit fascinerende Pajottenlandschap! Afspraak: 9.30 uur aan de
kerk van de ‘Heilige Familie’, Kespier 20 in 1730-Asbeek.
Inschrijven bij freddy.moorthamer@skynet.be of 0475
923484. Bijdrage dagtochten, 2 euro per persoon of 4
euro per gezin.

vzw Durme Maandwandeling Molsbroek: wintersporen
Met gids Walter gids trek je erop uit in het Molsbroek tijdens de tweede maandwandeling van het jaar. Niets zo
leuk als een frisse neus halen en ondertussen genieten
van de rust en het winterse landschap.
Dinsdag 8 februari 2022

vzw Durme Start Basiscursus Natuurfotografie
We organiseren dit voorjaar i.s.m. Landschap vzw een
basiscursus Natuurfotografie. Deze cursus bestaat uit 4
theorielessen (08/02, 15/02 en 08/03 en 15/03)
en 3 praktijklessen. Kostprijs voor deze cursus is €270.
Goed nieuws voor leden van vzw Durme: zij krijgen 10%
korting op de inschrijvingsprijs! Opgelet: omwille van de
kwaliteitsgarantie zijn er slechts 12 plaatsjes beschikbaar. Wees er dus snel bij! www.vzwdurme.be
Woensdag 9 februari 2022

Donderdag 10 februari 2022

Natuurstudiewerkgroep Waasland Noord
Voorjaarsvergadering 20u00 tot 22u00
Tijdens de voorjaarsvergadering stellen we resultaten
voor van 2020 aangevuld met enkele presentaties over
diverse onderwerpen.
Tijdens de voorjaarsvergadering geven we een kort overzicht van 2021 aangevuld met enkele presentaties over

meer info op

Zondag 13 februari 2022

Natuurpunt Waasland-Noord Valentijnswandeling Polders van Meerdonk 13u30 – 17u00
Op zondag 13 februari vieren we al Valentijn. We wandelen in de Meerdonkse polder tot aan de Parlabrug en
terug. Je komt veel te weten over de lokale geschiedenis,
over Reynaert de Vos en natuurlijk over Valentijn.
De natuur is dan al volop aan de lente begonnen: de hazelaar en de els bloeien al. Na de wandeling is er voor
verliefde paartjes taart en koffie, en voor de anderen ook.
Laarzen of stevige wandelschoenen, verrekijker zijn aangeraden. Afspraak Natuurhuis Panneweel, Krekeldijk 2,
Sint-Gillis-Waas
Inschrijven en info via website www.panneweel.be
Gids en info : Edwin Thoen - thoen.smeets@telenet.be 0496 32 03 78

Natuurpunt Waasland Scousele
Temse. Watervogeltelling
Watervogels tellen in Waesmeer, Tielrode broek, Roomacker Tielrode, Durmemonding tot Mirabrug en Klein
Broek. Info + inschrijven: gerry.heyrman1@telenet.be 0498 57 72 24
Natuurpunt Waasland Scousele.
Het Natuurhuis in Steendorp is open. 14u - 17u.
Welkom. Binnen: corona safe ticket!
Natuurhuis Kapelstraat 170A Steendorp
Vrijdag 25 februari 2022

Uilenwerkgroep Waasland organiseert uilenwandeling
in samenwerking met Natuurpunt Waasland kernen
Lokeren en Zuid
Zin in een mysterieuze avondwandeling? Dan gaan we
samen op zoek naar uilen in Puivelde (Belsele) !
Stad Sint-Niklaas is goed voor uilen. Twee jaar na elkaar
mocht de kerkuil de titel van ‘Dier van het jaar’ dragen.
In die periode werden heel wat kerkuilen- en steenuilenwww.hetgroenewaasland.be/klik
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Natuurpunt Waasland Scousele
Steendorp. Plantenstudiegroep Scousele
19.30u of eventueel online
Voor alle plantenliefhebbers die willen gebruik maken van
een flora, leren determineren en graag mee op plantenuitstap gaan in een gemoedelijke sfeer.
Info + inschrijven: natuurpuntscousele@gmail.com 0473 72 66 15
Natuurhuis Kapelstraat 170A Steendorp

diverse onderwerpen.
Programma (onder voorbehoud = in opmaak) :
• Terugblik 2021 en planning 2022 (Brigitte Van Passel)
• Watervogeltellingen (Marc Bogaerts)
• 14 jaar nachtvlinders (Dirk Baert)
Afspraak Gemeentelijk Ontmoetingscentrum De Statie,
Spoorwegwegel 1, 9190 Stekene
Verplicht inschrijven via de website www.panneweel.be
Info : natuurstudie@panneweel.be Brigitte Van Passel,
03 779 89 31
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kasten opgehangen.
De kerkuilkast in de kerk van Puivelde is een toplocatie in
onze regio. Medewerkers van Uilenwerkgroep Waasland telden er de afgelopen twaalf jaar maar liefst 39
jonge kerkuilen. Enkel in het rampjaar 2013 werd er niet
gebroed. Deze locatie is nog steeds mederecordhouder
wat het hoogste aantal jongen betreft met zes jonge
kerkuilen in 2014.
Om 19u00 verzamelen in het Parochiecentrum SintJob, Kemzekestraat 18, 9111 Belsele-Puivelde
Na een inleiding over uilen in de zaal volgt de wandeling
en krijgen we hopelijk kerkuilen, steenuilen of bosuilen te
horen. Het einde is voorzien rond 22u00.
Om af te sluiten kunnen we nog wat napraten met een
drankje (zoals een Steenuilke – streekbier)
Deelname is gratis. Wel inschrijven, aantal deelnemers
beperkt ! Voorzie stevige schoenen, fluohesje en een bescheiden zaklamp.
Voor meer info en inschrijven:
Eddy De Taey
0479 28 73 84 eddy.detaey@uilenwerkgroepwaasland.be
Marc Aerts
0485 38 19 87
marc.aerts@uilenwerkgroepwaasland.be

Afspraak Ingang te Kemzeke aan ‘De Wal' - De Stropersstraat 63 tegenover de viswinkel ‘De Hollandse viscentrale’
Verplicht inschrijven via de website www.panneweel.be
Gids en info : Jan Dhollander, jan@panneweel.be

vzw Durme
Beheerwerkdag in de Fondatie ‘Hotel Boommarter’
Vandaag steken we de handen uit de mouwen in de Fondatie van Boudelo (Sinaai). We organiseren een werkvoormiddag om enkele verblijven voor de marterachtigen
en co op te smukken. Info www.vzwdurme.be

Woensdag 9 maart 2022

zaterdag 26 februari 2022

vzw Durme VVE Dagvlinderwerkgroep
De dagvlinderwerkgroep komt samen in het bezoekerscentrum Molsbroek. Interesse? Mail naar couckuyt.jurgen@telenet.be.

Zaterdag 5 maart 2022
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Natuurpunt Waasland Scousele
Oostkantons. Kraanvogels bekijken
Inschrijven gerry.heyrman1@telenet.be 0498 57 72 24
6.45u – 17.30u. Parking zwembad Sint-Niklaas (naast
hotel Serwir). Carpooling
Zondag 6 maart 2022

Natuurpunt Waasland-Noord i.s.m. Natuurstudiewerkgroep Waasland-Noord Spechtenwandeling in het
Stropersbos (Stekene, Sint-Gillis-Waas) 10u00 - 12u00

In het Stropersbos broeden vijf soorten spechten. De
Groene en de Grote bonte specht zijn vrij luidruchtig en
makkelijk waarneembaar. De Middelste bonte specht is
bijna enkel in het voorjaar te horen. Het einde van de winter is de beste periode om spechten te spotten.
We maken een wandeling door het bos en hopen ze alle
te horen en/of te zien.
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meer info op

vzw Durme
Maandwandeling Molsbroek: een reis door de tijd
Gids Dirk neemt je mee voor een reis door de tijd in het
Molsbroek. Van ondiepe subtropische zee naar barre ijstijdtoendra tot een brok waardevolle natuur vandaag.
Zeer interessant! Info www.vzwdurme.be
Dinsdag 8 maart 2022 om 19.30 uur

vzw Durme IWG voordracht bijen (deel 1) gratis
Bijen, wilde honingbijen, solitaire bijen, wespen, hommels
en ander vliegend moois.... Hoe herken je ze, het leven ze
(samen)...?
2 voordrachtmomenten: 8/3 en 15/3 van 19.30 tot
21.45.
spreker: Herman Dierickx. Voor imkers en niet-imkers.
Afspraak: 19:30 in het Cultureel Centrum Lokeren, Kerkplein 5, zaal D
Info: janbuyl@hotmail.com
www.vzwdurme.be/index.php/act/icalrepeat.detail/2022/03/08/776/-/voordracht-imkerswerkgroep

Natuurpunt Waasland Scousele. Plantenstudiegroep
Scousele 19.30u of eventueel online.
Voor alle plantenliefhebbers die willen gebruik maken van
een flora, leren determineren en graag mee op plantenuitstap gaan in een gemoedelijke sfeer. Indien mogelijk gaan we op verplaatsing
Info + inschrijven: natuurpuntscousele@gmail.com 0473 72 66 15
Natuurhuis Kapelstraat 170A Steendorp

Vrijdag 11 maart 2022

Natuurpunt Waasland Zuid Voordracht Fwiet Fwiet
Begijn Le Bleu met kort voorprogramma Picus V
In ‘Ons Heem’ Watermolenstraat 21 Belsele
Reeds tweemaal uitgesteld door corona.
Iedereen die inschreef krijgt tijdig een herinneringsmail.
Info: christelstrybos@ hotmail.com

Zondag 13 maart 2022

Ons Streven
IK BEN HET BEU … DAT ZWERFVUIL!
Naast het andere onderwerp dat momenteel iedereen
beu is, blijft ook zwerfvuil bij heel veel mensen voor ergernis zorgen. Je kan het zo gek niet bedenken of je vindt
het overal langs de wegen, veel blikjes, plastieken en glazen flessen tot zelfs een volledige sofa … zomaar weggegooid of bewust gestort.
Als de lente voor de deur staat, haalt Ons Streven, in samenwerking met de vrienden van Amma en de gemeente Temse, weer de bezems boven voor de jaarlijkse
www.hetgroenewaasland.be/klik
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zwerfvuilactie. Iedereen van harte welkom. Samen
maken we Tielrode schoon.
Wij verwelkomen jullie alvast op zondag 13 maart om
14 uur aan den Toeter, Sint-Jozefstraat in Tielrode.
Naargelang de opkomst bepalen we waar we gaan werken. Rond 17 uur sluiten we af met een gratis drankje in
het gildehuis. Hopelijk gooit dit jaar die andere frustratie
weer geen roet in het eten. Alles is dus nog onder voorbehoud.
Als je sowieso zwerfvuil wil ruimen en dit het hele jaar
door, dan ben je van harte welkom om je aan te sluiten
bij de steeds groeiende groep van vrijwilligers die zich inzetten om dit vuil op te ruimen. Wil je ook deel uitmaken
van deze groep ‘Schoon Volk’, neem dan contact met de
milieudienst van Temse (milieu@temse.be) en geef ons
een seintje op onsstreven@gmail.com of 0475960969.
Je krijgt alle nodige materiaal om het klusje veilig en comfortabel te klaren: vuilzakken, fluo hesje, handschoenen,
een grijper, en niet onbelangrijk, je bent verzekerd.
Meer info over Schoon Volk :
www.miwa.be/nl/minder-afval/neen-tegen-zwerfvuil/schoon-volk/
Natuurpunt Waasland Scousele.
Het Natuurhuis is open. 14u - 17u.
Welkom. Binnen: corona safe ticket!
Natuurhuis Kapelstraat 170A Steendorp

Hortus Ter Saksen 2de hands markt bijenmateriaal
Voor al wie nog imkermateriaal heeft dat nog in redelijke
tot goede staat is, wordt het binnenplein Hof ter Saksen
theplacetobe. Je kan op deze dag beginnende imkers
een plezier doen met materiaal dat je niet langer nodig
hebt. Imkers met volken op overschot mogen die ook
meebrengen.
Organisatie: Wase Imkersbond i.s.m. NEC Hof ter Saksen. Info: smetgeert@gmail.com
Standhouders schrijven in bij smetgeert@gmail.com
Plaats: hoevegebouw Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren
Gratis deelname met de geldende coronamaatregelen

meer info op

vzw Durme Visdiefvlotjes broedklaar maken
Deze namiddag herstellen we enkele succesvolle visdiefvlotjes en proberen we ook enkele nieuwe te maken.
Beeld je het enthousiasme van de visdieven in wanneer
ze na hun lange reis uit Afrika, hier hun perfect onderhouden broedplekken terugvinden. www.vzwdurme.be

Zaterdag 19 maart 2022

Ons Sterven Geboortebos

vzw Durme VVE Dagvlinderwerkgroep
De dagvlinderwerkgroep komt samen in het bezoekerscentrum Molsbroek. Interesse? Mail naar couckuyt.jurgen@telenet.be.

vzw Durme IWG: workshop korfvlechten (deel 1)
Workshop korfvlechten voor huisvesting van bijen, als tafelversiering, boodschappenmand.... met roggestro. Lesgever Rob Triest komt uit Nederland ons leren hoe we
korven vlechten. Voor imkers en niet-imkers. Het werkmateriaal wordt ter beschikking gesteld. Je neemt op
het einde van de workshop je korf/mand mee neer huis.
Deze workshop kost 150€. Max. 12 deelnemers.

Zondag 20 maart 2022

vzw Durme IWG: workshop korfvlechten (deel 2)

Zaterdag 26 maart 2022

Natuurpunt Waasland Scousele.
Nacht van de steenuil. 20u - 23.30u.
Gerry Heyrman vertelt over de levenswijze van dit schattige uiltje. Daarna gaan we op stap om de steenuil in zijn
leefomgeving te ontmoeten. Stapschoenen, zaklamp
noodzakelijk.
Info + inschrijven: natuurpuntscousele@gmail.com 0473 72 66 15
Natuurhuis Kapelstraat 170A Steendorp

Zondag 27 maart 2022

Natuurpunt Waasland-Noord i.s.m. Natuurstudiewerkgroep Waasland-Noord 14u00 – 16u30
Voorjaarsbloeiers in het Steengelaag (Stekene)
In het Steengelaag groeien verschillende interessante
voorjaarsbloeiers zoals slanke en gulden sleutelbloem,
daslook, bolletjeskers, boerenkrokus, vingerhelmbloem.
Een aantal zijn niet van onze streek en hoe ze er zijn terecht gekomen is niet geweten. Maar de insectenwereld
profiteert wel van dit vroege aanbod aan nectar. Natuurlijk staan ook de wilg en de sleedoorn al in bloei en
zorgen voor een groot voedselaanbod. Voor de eerste
insecten zoals hommels en vroege zweefvliegen is dit
ideaal.
Gewapend met een zoekkaart gaan we trachten deze
hommels op naam te brengen, maar er is natuurlijk ook

www.hetgroenewaasland.be/klik
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Hortus Ter Saksen Begeleide wandeling voor jong en oud
De lente begint op gang te komen. De vroegste bomen
en struiken kleuren nu lichtjes groen. Soms alleen maar
van ver, rond hun twijgen. Er bloeit al een kers en wat
dwergkwee. Heel wat bolgewasjes laten zich van hun
beste kant zien. De botten van vele planten staan strak
gezwollen. Hoogtijd dus om kennis te maken met al dat
ontluikende leven. En om ondertussen ook nog eens te
testen of je hier en daar een struik herkent in zijn late
wintertooi. Terwijl Dirk de volwassenen rondleidt, gaat
Hilde met de kinderen op stap. Met zoekkaarten en loepen ontdekken ze natuurgeheimen door kinderogen.
Info: dirk.de.roose@scarlet.be of 03 771 49 24
Plaats: oranjerie, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren
Gratis deelname. Volg de geldende coronamaatregelen.

Woensdag 16 maart 2022
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aandacht voor de insectenwereld in zijn geheel.
Afspraak Ontmoetingscentrum “De Statie”, Spoorwegwegel 1, 9190 Stekene
Verplicht inschrijven via de website www.panneweel.be
Gids en info: Marc Bogaerts, marc.bogaerts1@telenet.be

vzw Durme Lentewandeling in Zele
Eind maart, de dagen worden langer, de natuur herleeft,
kortom het wordt lente. Tijd voor een rustige wandeling
langs de slikken en schorren van de Durme en natte weilanden. Gids Nico neemt je op sleeptouw voor een wandeling van 4,5km door dit mooi en rustig stukje natuur.
Een aanrader na de donkere en sombere winter.
Info www.vzwdurme.be
zondag 3 april 2022

vzw Durme Maandwandeling Molsbroek: De Lente
Gids Patrick neemt je doorheen het Molsbroek. De lente
hangt in de lucht en dat voel je aan alles! Ga op pad en
geniet van de eerste lenteverschijnselen in het Molsbroek. Info www.vzwdurme.be

zaterdag 9 april 2022

vzw Durme Klimaatwandeling in het Molsbroek
De klimaatverandering laat zich overal voelen. Welke effecten heeft de klimaatverandering in de natuur? Kan de
natuur een oplossingen bieden? Gids Hugo loodst je
doorheen dit moeilijk thema. Info www.vzwdurme.be

Zondag 10 april 2022
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Natuurpunt Waasland-Noord i.s.m. Natuurstudiewerkgroep Waasland-Noord
Vroegochtendwandeling
Groene Putte en omgeving (Stekene) 6u30 – 10u30
We vertrekken aan de ingang van het natuurgebied om
6h30 ’s morgens. De zonsopgang is op dat tijdstip. We
bestuderen de vogelzang van de bosvogels. Vermits het
natuurgebied grenst aan tuinen maken we ook kennis
met vele tuinvogels.
Afspraak Groene Putte, Vogelzangstraat, 9190 Stekene
Voor degenen die de weg niet kennen: om 6u00 is er
ook een afspraakplaats aan het natuurhuis Panneweel,
Krekeldijkstraat 2 te 9170 Sint-Gillis-Waas (Meerdonk).
Van hier rijden we dan met de wagen naar de Groene
Putte.
Verplicht inschrijven via www.panneweel.be
Gids en info : Edwin Thoen - thoen.smeets@telenet.be 0496 32 03 78
Maandag 18 april 2022

Natuurpunt Waasland Zuid
Wandelen tussen de
blauwe kousjes in de Vlaamse Ardennen
Als het lente wordt trekken we graag met Natuurpunt
Waasland Zuid naar de Vlaamse Ardennen. Wat ondertussen een traditie werd moesten we de vorige twee
jaren missen door corona.
Dit jaar hopen we zeker terug van de partij te zijn!

30

meer info op

Als knoppen uitlopen en de zon wat meer warmte begint
te geven, kleuren de bossen opnieuw prachtig. Soms
kleuren ze wit van de daslook met zelfs een heerlijke geur
als je erdoor loopt. Soms lijk je wel over een blauwpaars
tapijt te lopen van boshyacint. De blauwe kousjes, zoals
ze in de volksmond genoemd worden, geven de oude
eiken- en beukenbossen in de lente een feeëriek uitzicht.
Zin om mee te genieten van dit prachtige schouwspel?
Allicht hoor je ook iets over het beheer en we wandelen
langs mooie landschappen zoals we die van de Vlaamse
Ardennen kennen!
In de voormiddag maken we een wandeling in het Brakelbos, een parel van de Vlaamse Ardennen die tal van
reeën en speelse eekhoorns herbergt. De blauwe kousjes zijn er zeker van de partij!
Na de middag gaan we naar de Koppenberg, waar renners als Merckx en Boonen veel zweet achterlieten. Wij
maken er een boeiende wandeling en verheugen ons al
op een frisse Ename om de dag af te sluiten.
Afspraak: 7u45 Syntra, Hoge Kouter 1, Sint-Niklaas
Inschrijven: www.natuurpunt-zuid-waasland.be
Info: christelstrybos@hotmail.com
Vervoer met eigen wagens, kostendelend samenrijden
mocht corona het toelaten.
Goede wandelschoenen! Picknick meenemen
Donderdag 21 april 2022

Natuurstudiewerkgroep Waasland-Noord
Thema-avond over bladluizen en lieveheersbeestjes
20u00 – 22u30
Tijdens deze thema-avond neemt Dirk Baert ons mee op
ontdekking in de wereld van bladluizen. Hij zoomt dieper
in op o.a. de levenswijze, voortplanting, natuurlijke vijanden en de verschillende soorten bladluizen in het Waasland. Na de pauze vertelt Kurt Jonckheere ons over de
lieveheersbeestjes in het noorden van het Waasland.
Afspraak Gemeentelijk ontmoetingscentrum d’Oude
School, Molenstraat 4, 9190 Stekene (Kemzeke)
Verplicht inschrijven via de website www.panneweel.be
Gids en info : Brigitte Van Passel, natuurstudie@panneweel.be, 03 779 89 31
Zaterdag 23 april 2022

vzw Durme De Grote vzw Durme Quiz
Corona gooide de voorbije edities roet in het eten maar
als alles goed gaat zal de 'Grote vzw Durme Quiz' dit jaar
doorgaan in de lente. Inschrijven kan binnenkort op onze
website. www.vzwdurme.be
www.hetgroenewaasland.be/klik

k a l e n d e r

vzw Durme Boottocht langs de oevers van Durme en
Moervaart Vandaag varen we met gids Rudi langs de
oevers van de Durme en Moervaart. Daguitstap met bezoek aan de Lokerse Moervaartmeersen, het dorp van
Reinaart de vos (Daknam) en varen verder naar de Fondatie van Boudelo. Info www.vzwdurme.be
Zondag 24 april 2022

Ons Streven Erfgoeddag

Zaterdag 30 april 2022,

Hortus Ter Saksen Vroege vogels 5.45 uur
De gemeente Beveren zet dit jaar vogels spotten in de kijker. Het voorjaar is de beste tijd om vogels in de tuin
waar te nemen. Velen zijn teruggekeerd van hun zuidelijke overwinteringsplaatsen en volop bezig met hofmakerij en familie-uitbreiding. Net voor de dag aanbreekt,
begint een fantastisch vogelconcert. Mannetjes laten
hun concurrenten weten dat ze beter niet in hun territorium komen en willen tegelijkertijd vrouwtjes imponeren om voor hen te kiezen. We maken een wandeling
door Hof ter Saksen, waarbij we niet alleen gewone soorten zoals Merels, Lijsters en Roodborstjes hopen te
horen, ook de minder bekende soorten als Boomklever,
Boomkruiper en Zwartkop zijn vast wel van de partij.
Breng je verrekijker mee, als je die hebt.
Organisatie: Toerisme en Natuurontwikkeling Beveren
i.s.m. Natuurpunt Waasland
Natuurgids: François Seghers
Info: toerisme@beveren.be of 03 750 15 11
Plaats: Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, Beveren
Inschrijven noodzakelijk via www.beveren.be (max. 25
personen)
Deelname: 4 euro, incl. hapje en drankje

Zondag 8 mei 2022

Hortus Ter Saksen Plantenruilbeurs 10 - 18 uur
Op de plantenruilbeurs kunnen liefhebbers hun planten
verkopen of ruilen. Zowel eenjarigen, vaste planten, struiken en bomen als water- en kamerplanten komen in aanmerking.
Voor het eerst zal er een stand zijn met speciale aandacht voor kamerplanten.
Standhouders krijgen een gratis standplaats en kunnen
een halve of een hele dag blijven. In ruil daarvoor staan
ze een assortiment van 10 kwaliteitsvolle planten af voor
de gezamenlijke ruilstand, waar je ook de planten van arboretum Hof ter Saksen vindt. Informatieve stands
waarop de planten duidelijk van naamkaartjes voorzien
zijn en/of waar je vlot en degelijk advies krijgt, komen in
aanmerking voor een prijs van de gemeente Beveren.
Organisatie: NEC gemeente Beveren i.s.m. Hortus ter
Saksen
Info: 03 750 18 66 of christa.maes@beveren.be
Standhouders schrijven in voor 10 april 2022
Plaats: park Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120
Beveren
Gratis voor standhouders en bezoekers. Volg de geldende coronamaatregelen.

Toelichting
Kandidatuur Nationaal Park
Scheldevallei
Donderdag 10 februari 20 uur - GRATIS

Theaterzaal Roxy Stationsstraat 29 9140 Temse
Inschrijven groen@temse.be 03 710 12 81. .
Een geldig Covid Safe Ticket is vereist.
Parking mogelijk aan het station Temse.

De Scheldevallei is één van de 6 geselecteerde kandidaten voor de titel Nationaal Park Vlaanderen. In totaal komen er 4 Nationale parken. Het wordt nog
spannend. Op dit ogenblik is er één Nationaal park: park
Hoge Kempen en dan nog niet in dit nieuwe statuut (wel
kandidaat ervoor).

Bij een Nationaal Park Vlaanderen ligt de klemtoon op natuur en biodiversiteit.

MiNaraad Temse heeft Tom Wezenbeek van het Regionaal Landschap Schelde Durme uitgenodigd om over
deze kandidatuur toelichting te geven.
Wat houdt een Nationaal park Scheldevallei in, hoe
groot is dat, wat gaat er dan veranderen als de Scheldevallei effectief wordt erkend als Nationaal park?
Je mag achteraf vragen stellen aan de spreker.
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Hortus Ter Saksen Luswandeling Soulme – ‘Grande
Eau’ (25 km, deels GR 125)
Al gehoord van Gochenée, Vodelée en Soulme? We zien
statige Condroz-hoeven en een handvol huizen in kalksteen of roze marmer uit de lokale groeven. De schitterende wandeling volgt grotendeels de oevers van de
Grande Eau zoals de Hermeton plaatselijk heet, een
heuse bergbeek die de tocht un caractère sportif geeft
en in, naar mijn gevoel, één van de allermooiste valleien
van de Ardennen.
Afspraak: 9.30 uur aan de kerk Sainte-Colombe in 5680-

Soulme (deelgemeente van Doische); best te bereiken
via E411, afrit 20 Achêne.
Inschrijven bij freddy.moorthamer@skynet.be of 0475
923484
Bijdrage voor de dagtocht, 2 euro per persoon of 4 euro
per gezin.

31

