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Zaterdag 10 december 2022

Natuurpunt Waasland Kernen Zuid en Lokeren
winterwandeling Roomacker & Tielrodebroek.  Tielrode-
Vele mensen denken dat er in de winter in de natuur niet
veel te beleven valt.  Ga met ons de uitdaging aan en ga
mee op zoek naar nog bloeiende bloemen, overwinte-
rende vogels, knoppen die al klaar staan,… 
Wandel mee en geniet van de winterse natuur!
We proberen die dag langsheen het natuurschoon in
Tielrode te wandelen en daarbij twee natuurparels te
verkennen: de Roomacker en het Tielrodebroek.  Naast
leuke natuurwaarnemingen en –weetjes kom je ook te
weten wat de toekomst van de natuur in deze gebieden
wel mag zijn.
We starten stipt om 9.00u.  De wandeling eindig rond
12.00u.. We verzamelen aan het Veer te Tielrode.
Deze wandeling is helaas niet geschikt voor rolstoelen
en kinderwagens.
Meebrengen: Kledij aangepast aan de weersomstan-
digheden. Deze wandeling is gratis voor leden van Na-
tuurpunt.  We beperken het aantal deelnemers wel tot
20.  Inschrijven is dus nodig via een inschrijvingsformu-
lier op de website www.natuurpunt-zuid-waasland.be
Info:Johan Vercauteren  npzw@gmail.com 

0474/71 51 20

Zondag 11 december 2022

Natuurpunt Waasland – Scousele
Winterwandeling

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
13.30 tot 15.30 u. Natuurhuis Kapelstraat 170a
9140 Steendorp.

Natuurpunt Waasland-Noord organiseert in samen-
werking met Smaak van Waas : Wintermarkt in Na-
tuurhuis Panneweel
10.00 tot 17.00 u.
Kom naar onze sfeer-
volle Wintermarkt en ga
op zoek naar unieke en
betaalbare eindejaars-
cadeaus. 20 standhou-
ders bieden een zeer
gevarieerd aanbod aan
toffe, schattige en prach-
tige handgemaakte ge-
schenken voor jong en
oud. Uiteraard valt er
ook te smullen en te slur-
pen van hamburgers,
pannenkoeken, taart,
warme chocolademelk,
soep, glühwein, een
schuimende Gageleer
en nog zoveel meer! 
Natuurhuis Panneweel,
Krekeldijk 2, Sint-Gillis-
Waas  Info op www.panneweel.be

Woensdag 14 december 2022

Natuurpunt Waasland Scousele
PlantenStudieGroep Scousele 19.30 u

Alle plantenliefhebbers welkom.
Info en verplichte inschrijving:
nine.vanhoyweghen@gmail.com 0473 72 66 15
Natuurhuis Kapelstraat 170A Steendorp

Donderdag 15 december 2022

Hortus ter Saksen, Voordracht natuur, natuurparken
en tuinen van West-Canada, 20 - 22 uur
De natuur van het westen van Canada is overweldigend. De
provincies British-Columbia en Alberta staan garant voor
een aantal nationale en provinciale parken met uitgestrekte
en ongerepte wouden, kristalheldere meren en indrukwek-
kende bergmassieven. Aan de westkust en op Vancouver
Island bevinden zich de laatste onaangeroerde stukken ge-
matigd regenwoud en meer in het binnenland liggen de
grandioze Rocky Mountains met de stadjes Banff en Jas-
per die verbonden worden door de Icefields Parkway, één
van de mooiste wegen van Noord-Amerika.
Deze voordracht is een verslag van een rondreis die vertrok
in de stad Vancouver en die via de Trans-Canada Highway
naar de Rocky Mountains ging. Na de Icefields Parkway gaat

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: Johan Vercauteren

www.hetgroenewaasland.be/klik
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het richting zuiden om, langs de droge Okanagan Valley met
haar duizenden fruit- en wijngaarden en over de Cascade
Mountains, terug te keren naar de westkust. Daar nemen
we de ferry naar Vancouver Island en bezoeken het schit-
terende Pacific Rim National Park. We bezoeken eveneens
het Queen Elisabeth en Stanley Park in Vancouver en de
Butchart Gardens in de buurt van Victoria.
Spreker: François Seghers, natuur- en plantentuingids.
Waar? Hoeve Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef 2,
9120 Beveren.      Deelname: 5€/pp.
Inschrijving: via coisseghers@gmail.com. en overschrij-
ven van 5€ pp op rekeningnummer BE86 1030 5638
4350 van Hortus ter Saksen vzw met vermelding van
naam en mailadres per deelnemer.

Zondag 18 december 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

Dinsdag 20 december 2022

Hortus ter Saksen, klimaat en biodiversiteit: 
water en ontharden, 20 - 22 uur

In de reeks klimaat en biodiversiteit benadrukken we the-
ma’s die maatschappelijk en laagdrempelig zijn. Op deze
thema-avond over water en ontharden geeft Bernadette
Pieters, adviseur bij Stadsbestuur Sint-Niklaas dienst
Projecten openbaar domein, ons aan de hand van een
presentatie advies. Hoe bekom je een betere water-
huishouding en buffer je het water in je tuin om tekorten
te voorkomen? Gaande van vermijden van afstroom, her-
gebruik van regenwater, infiltratie, wadi, waterdoorla-
tend materiaal, water bufferen en afvoeren, en lozen van

water. Als afkoppelingsdeskundige is Bernadette gee ̈n-
gageerd in hergebruik en infiltratie van regenwater. 
Waar? Hoeve Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef 2,
Beveren. Deelname: 10€/pp.
Inschrijven: via info@hortus-ter-saksen.be en overschrij-
ven van 10 euro per deelnemer op rekeningnummer
BE86 1030 5638 4350 van Hortus ter Saksen vzw
met vermelding van: Water en Ontharden, naam en mail-
adres per deelnemer(s).

Donderdag 5 januari 2023 

Natuurpunt Waasland Scousele Natuurfotografie voor
beginners – KLIK  20.00 u
Op uitstap in de omgeving of opleiding en bespreking van
gemaakte foto’s. Staat open voor elke beginner die in
groep wil werken.
Info en verplichte inschrijving:
guy.verbraeken@icloud.com   0475 548 033
Natuurhuis Kapelstraat 170A Steendorp

Zondag 8 januari  2023

Natuurpunt Waasland Scousel
Het Natuurhuis is open      Welkom van 14u - 17u
Natuurhuis Kapelstraat 170A Steendorp

Hortus ter Saksen vzw luswandeling Welle-Dender-
leeuw (21,5 km Natuurpunt + Trage wegen)
Aan de rand van het Pajottenland geven we elkaar voor-
spoedige en gelukkige nieuwjaarswensen. Hier wande-
len we door Iddergemkouter om dan via de Dender onze
picknick te nuttigen in Denderleeuw. Daarna zoeken we
het natuurgebied De Wellemeersen op: één van de over-
stromingsgebieden in de Dendervallei.
Afspraak: 9.30 uur aan de kerk van Welle, Welleplein
19, in 9473 Denderleeuw.
Inschrijven werner.stuer@scarlet.be of 0494 758487

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. Wie wil
kan daarna nog iets drinken in het Natuurhuis Panne-
weel.
Afspraak: Natuurhuis Panneweel, Krekeldijk 2, Sint-Gillis-
Waas. 13:30 – 17:00
Inschrijven en info via website www.panneweel.be
Gids : Edwin Thoen - thoen.smeets@telenet.be

0496 32 03 78

Woensdag 11 januari 2023

Natuurpunt Waasland Scousele PlantenStudieGroep
19.30 u Alle plantenliefhebbers welkom.
Info en verplichte inschrijving:
nine.vanhoyweghen@gmail.com   0473 72 66 15
Natuurhuis Kapelstraat 170A Steendorp

Zaterdag 14 januari 2023

Natuurpunt Waasland Kern Zuid Kern Lokeren
Winterwandeling Bourgoyen en Ossemeersen

Net buiten Gent, in alle stilte, ligt Stedelijk Natuurreser-
vaat Bourgoyen-Ossemeersen.
Dit prachtige, uitgestrekte gebied van vochtige graslan-
den is een natuurreservaat om te koesteren. En tijdens
de vogeltrek zie je pas echt hoe waardevol dit gebied is.
In de winter is dit gebied niet alleen gekend bij de vogel-
liefhebbers, maar vooral bij de winterse vogelgasten! 
Met zijn oppervlakte van meer dan 220 hectare is Bour-
goyen-Ossemeersen een uniek reservaat. De weidse

  

foto: Maaike Vercauteren
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moerassen nodigen je uit om de
verrekijker boven te halen. Be-
wonder de ongerepte natuur.
We maken in principe een tocht
van ong. 7 km rondom de Meer-
sen.  
Maar het Meerskantpad biedt
een mooie wandeling die toe-
gankelijk is voor natuurliefheb-
bers met een rolstoel of met een

visuele beperking.  We kunnen dus desgevallend onze
route aanpassen.
Praktisch : we verzamelen op de parking van Syntra, Hei-
molenstraat z/n te Sint-Niklaas.
We vertrekken stipt om 8.30u richting Gent; we rijden
autodelend. De chauffeurs krijgen een vergoeding van
€1 per 20 km van diegenen die meerijden.
Einde voorzien rond 12.30u. Meebrengen: Kledij aange-
past aan de weersomstandigheden
Deze wandeling is gratis. Inschrijven is verplicht, dit kan
via de link op www.natuurpunt-zuid-waasland
Info: Johan.vercauteren.npzw@gmail.com  0474 71 51 20

Zondag 15 januari  2023

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

Dinsdag 17 januari 2023

Natuurpunt Waasland Scousele
Infoavond paddenoverzet  20u - 22u

De paddenoverzetactie draait op volle toeren van half fe-
bruari tot eind maart. Misschien heb jij ook wel zin om
ons gemotiveerd team te versterken? Iedereen is wel-
kom 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 28 januari 2023

Natuurpunt Waasland Scousele 
Vogelwerkgroep “Scousele - Suskewiet” 10 tot 12 u

Op uitstap: Steendorp en brede omgeving. 
De uitstappen worden deskundig begeleid. Interesse in
de uitstappen? Meld je bij arnoldmoonen1@gmail.com
0477 980 665 

Natuurpunt Waasland Scousele
Telling meeuwslaapplaatsen 17 u

Info + inschrijven: gerry.heyrman1@telenet.be - 0498 57
72 24.    Vertrek 17u. Orlaylaan Temse thv ’t Kompas

Zondag 29 januari 2023

Natuurpunt Waasland Scousele
Het Grote Vogelweekend

Info + inschrijven: natuurpuntscousele@gmail.com -
0473 72 66 15
Kom kijken en luisteren bij onze vogelvoederplek. Het Na-
tuurhuis is open.
14u - 16u. Natuurhuis Kapelstraat 170A Steendorp

Donderdag 2 februari 2023

Natuurpunt Waasland Scousele en cultuurdienst
Temse        Film Onze Natuur
20.15 u. Zaal Roxy Stationsstraat 29 9140 Temse
Tickets www.cultuurcentrumtemse.be
Kostprijs € 4 - € 3 (reductie voor Vrienden, 65+, -26). 
Pas te boeken vanaf januari.

Donderdag 2 februari 2023 

Natuurpunt Waasland Scousele Natuurfotografie voor
beginners – KLIK  20.00 u
Op uitstap in de omgeving of opleiding en bespreking van
gemaakte foto’s. Staat open voor elke beginner die in
groep wil werken.
Info en verplichte inschrijving:

guy.verbraeken@icloud.com   0475 548 033
Natuurhuis Kapelstraat 170A Steendorp

Dinsdag 7 februari 2023

Hortus ter Saksen vzw  i.s.m. Tuinhier Haasdonk 
Klimaat en biodiversiteit: Natuurlijke tuinen 20 - 22 uur  
In de reeks klimaat en biodiversiteit benadrukken we the-
ma’s die maatschappelijk en laagdrempelig zijn. Op deze
thema-avond over natuurlijke tuinen geeft Karolien Dep-
rez van In Bloom, ons een inleiding hoe we onze tuin na-
tuurlijker kunnen maken. Een groot onderdeel van het
Vlaamse landschap bestaat uit tuinen. 2 miljoen tuinen
beslaan 12% van Vlaanderen (ter vergelijking: natuur-
gebieden 3%, bossen 11%). Tuinen kunnen dus een be-
langrijke rol spelen in de context van klimaat,
biodiversiteit en welzijn indien zij op een natuurlijke wijze
zijn ingericht en beheerd. Maar een natuurlijke tuin, wat
is dat juist. Klemtonen liggen voor iedereen anders maar
een aantal principes kunnen helpen je tuin natuurlijker
te maken. Verwacht je aan maximaal vergroenen, biodi-
versiteit, insecten, vogels, dieren, water, huisvestiging,
beschutting, maximaal voedsel aanbieden met de juiste
bloemen en planten, snoeptuin…. 
Onze spreker voor dit onderwerk is Karolien Deprez van
In Bloom., Natuur en vormgeving vormen Karolien haar
passie die ze uitwerkt als tuinontwerpster bij In Bloom.
Ze volgde de opleiding ecologische tuin- en landschaps-
inrichting, engageert zich voor de greendeal Natuurlijke
tuinen en staat bij Velt geregistreerd als ecologische-
tuinontwerpers-en-tuinaannemers. Ze wil jou graag over-
tuigen om jou tuinen natuurlijker te maken want ook jouw
omgeving en tuin biedt natuur-potentieel. Een kleine
moeite voor jou, betekent een wereld van verschil. 

foto: Maaike Vercauteren

www.hetgroenewaasland.be/klik
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Op 27 mei 2023 gaan we op tuinbezoek om twee na-
tuurlijke tuinen te bekijken in Lokeren en Moerbeke. Zet
alvast zaterdag 27 mei 2023 in je agenda als aanvul-
lende activiteit op deze voordracht.  
Spreker: Karolien Deprez, In Bloom. Meer info op
www.hortus-ter-saksen.be

Woensdag 8 februari 2023

Natuurpunt Waasland – Scousele
PlantenStudieGroep 19.30 u

Alle plantenliefhebbers welkom.
Info en verplichte inschrijving:
nine.vanhoyweghen@gmail.com   0473 72 66 15
Natuurhuis Kapelstraat 170A Steendorp

Zondag 12 februari  2023

Natuurpunt Waasland-Noord
Valentijnswandeling Polders van Meerdonk

Op zondag 12 februari vieren we al Valentijn.  We wan-
delen 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 ha-
zelaar 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 aan-
geraden.  Afspraak: Natuurhuis Panneweel, Krekeldijk 2,
Sint-Gillis-Waas. 13:30 – 16:30
Inschrijven en info via website www.panneweel.be
Gids : Edwin  thoen.smeets@telenet.be  0496 32 03 78

Natuurpunt Waasland Scousele
Het Natuurhuis is open. Welkom van 14u - 17u

Natuurhuis Kapelstraat 170A Steendorp

Zaterdag 18 februari  2023

Hortus ter Saksen vzw De juiste boom voor elke
tuin: Winterwandeling 14 – 16:30 uur
Niets is zo frustrerend als een mooi boompje te koop
zien staan, maar het niet durven te kopen. Hoe groot
wordt de boom? Zal hij dan nog passen in mijn tuin?
Waar moet ik hem planten? Zie je door het bos de
bomen niet meer? Hortus ter Saksen helpt je graag ver-
der. In het Hof ter Saksen maken we wandelingen die
ons helpen kiezen. Naar aanleiding van de voordracht
van Martin Hermy 'De juiste boom voor elke tuin’ beke-
ken we in de zomer een selectie bomen op volwassen
leeftijd. Eind oktober bekeken we deze bomen in hun
herfstoutfit. Tijdens de wintereditie gaan we op zoek naar
bomen met opvallende winterkenmerken en maken we
kennis met de vroegste bloeiers.
Deze rondleiding is de derde van een reeks die volgt na
de voordracht van Martin Hermy, waar iedereen kan bij
aansluiten. Martin Hermy overtuigde ons op basis van
wetenschappelijk onderzoek, dat de voordelen van
bomen ruimschoots opwegen tegen de nadelen als we

de juiste soorten kiezen.
Rondleiding: Jan Van Bogaert en Carol D'haeyer.
Meer info: www.hortus-ter-saksen.be

Donderdag 23 februari  2023

Natuurstudiewerkgroep Waasland Noord
Voorjaarsvergadering Natuurstudiewerkgroep

Tijdens de voorjaarsvergadering geven we een kort over-
zicht van 2022 aangevuld met enkele presentaties over
diverse onderwerpen.
Op het programma staat alvast :
Natuurstudiewerkgroep Waasland-Noord 2023 (Bri-
gitte Van Passel)
5 jaar maandelijkse dagvlinderwandelingen in onze na-
tuurgebieden
Mijn digitaal herbarium (Kris Maes)
Deelname is gratis We voorzien een hapje en een
drankje tijdens de pauze. Omdat het gemakkelijker is
boodschappen te doen als we weten hoeveel deelne-
mers we mogen verwachten, vragen we om in te schrij-
ven. Niet verplicht, wel praktisch.
Afspraak: Gemeentelijk Ontmoetingscentrum De Statie,
Spoorwegwegel 1, 9190 Stekene
20:00 – 22:00
Inschrijven via de website www.panneweel.be
Info : natuurstudie@panneweel.be Brigitte Van Passel,
03 779 89 31

Zaterdag 28 januari 2023

Natuurpunt Waasland Scousele
Vogelwerkgroep Suskewiet

Op Uitstap in Steendorp en brede omgeving
De uitstappen worden deskundig begeleid. 
Interesse in de uitstappen? 
Meld je bij arnoldmoonen1@gmail.com   0477 980 665 

Zaterdag 11 maart  2023

Natuurpunt Waasland Noord Natuurreizigers vertellen
20:00 – 23:00 (deuren open om 19u30)
Verdere info op www.panneweel.be

Zondag 12 maart  2023

Natuurpunt Waasland Scousele Het Natuurhuis is
open.    Welkom van 14u - 17u

Polders van Groot-Kruibeke

Gratis polderwandelingen aangeboden door de
Vlaamse Waterweg en begeleid door de Barbiergidsen.
Verplicht inschrijven: info@barbiergidsen.be
Zo 04.12 14 tot 16 u  Luister- en fluisterwandeling
Zo 08.01    14 tot 16 u  Winterwonderland
Zo 05.02 14 tot 16 u   Droge voeten in alle tijden
Meer info www.barbiergidsen.be   info@barbiergid-
sen.be    0473 72 66 15
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Natuurhuis Kapelstraat 170A SteendorpCursus Natuurverkenner

in Steendorp

Natuurpunt Natuuracademie Waasland
16/02 tem 08/06

Onze eerdere edities van de cursus Natuurverkenner
kenden veel succes. Er was altijd plaats te weinig.
Daarom is Natuuracademie Waasland verheugd om
nog een cursus Natuurverkenner te kunnen organise-
ren in 2023.
De cursus is een kennismaking met de natuur in de
buurt. Iedereen die wel eens wat meer wil weten over
wat er hier leeft, groeit en bloeit, is welkom. Je hoeft
niets van de natuur te weten om deel te nemen. Een
wonderlijke wereld gaat voor je open. Hij was er al, maar
je zag hem misschien nog niet echt.
De cursus loopt van 16 februari tot 8 juni in Steendorp.
De lessen vinden plaats op donderdagavond  in het lo-
kale Natuurhuis. Ze gaan over landschappen, bossen,
waterpartijen en graslanden. De bijbehorende excur-
sies leren je gebieden in de buurt beter kennen op de
daaropvolgende zaterdagochtend. Gemiddeld een on-
derwerp per maand. Als extraatje is er een vroegoch-
tendwandeling begin mei en we sluiten af met een
introductie in bushcraft op 8 juni.
In het najaar plannen we een cursus Natuurgids, een
mooi vervolg op deze cursus. Informatie daarover in een
volgend nummer.
Leden Natuurpunt betalen 70 euro, niet-leden 80 euro.
Meer info via dirk.de.roose@scarlet.be of 03/771 49
24
Inschrijven via www.natuurpunt.be/agenda/ 
https://www.natuurpunt.be/agenda/cursus-natuur-
verkenner-steendorp-58145
Natuurhuis Kapelstraat 170a 9140 Steendorp

Cursus : 

Meer natuur

in je eigen tuin
Natuurpunt Waasland Noord

Donderdag 12 januari, 19 januari, 2 februari, 9 febru-
ari 2023
Spelen, genieten, ontspannen, groenten kweken, huis-
dieren houden, uithangbord,… Een tuin kan zoveel ver-
wachtingen inlossen. En met een doordachte visie en
beheer vaart ook de natuur er wel bij. Nectarplanten
voor vlinders, bessen voor vogels, een bijenhotel, vleer-
muisnestkast of egelschuilplaats kan je zo integreren
zonder de andere functies in gevaar te brengen. Maar
we gaan verder, met creatieve en inspirerende ideeën
voor een tuin vol leven.
Les 1: Inleiding: de levende tuin
Les 2: Vogels in de tuin
Les 3: Insecten in de tuin
Les 4: Zoogdieren en amfibieën in de tuin
Les 5: Tuinbezoek of -workshop (datum wordt in overleg
met de cursisten afgesproken)
Begeleider
Joeri Cortens, Natuurpunt Natuuracademie, en eigen
gidsen
Prijs: Voor deze cursus zijn er verschillende tarieven
van toepassing.
Steuntarief: met een paar extra euro maak je onze ac-
tiviteiten betaalbaar voor iedereen (50,00 euro)
Standaardtarief: dekt de kosten van je cursus (45,00
euro)
Ledentarief: als lid van Natuurpunt en het Open Net-
werk kan je genieten van een korting (40,00 euro)
Sociaal tarief: voor wie het wat minder breed heeft*
(25,00 euro)
Twijfel je of je in aanmerking komt of heb je vragen? Be-
kijk onze Algemene Voorwaarden of neem contact op
met de organisator van je cursus.
Afspraak: Gemeentelijk Ontmoetingscentrum De Sta-
tie, Spoorwegwegel 1, 9190 Stekene
Telkens van 19:30 – 22:30
Inschrijven via  www.panneweel.be
zie ook volgende pagina   ------------------------ >>>
Info : natuurstudie@panneweel.be

Brigitte Van Passel, 03 779 89 31

Oxfam Wereldwinkel

Zaterdag 10 tem zaterdag 31 december
Oxfam Wereldwinkel Beveren: CADEAUHUIS
Winkel alle dagen doorlopend open, behalve op maan-
dag (van 14u tot 17u)
Zaterdag 10 december: opening

Natuurhuis in Steendorp

Van december tot einde maart is het Natuurhuis elke
2de zondag van de maand (11/12  08/01, 12/02
en 12/03) 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.
Kom wandelen in onze mooie streek en spring eens bin-
nen! De vrijwilligers van Natuurpunt Waasland Scou-
sele verwachten 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. 

www.hetgroenewaasland.be/klik
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