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Editoriaal 
 
Met de lente (hopelijk) in zicht, breekt ook voor Natuurpunt Oosterzele 
opnieuw een drukke periode aan. 
 
De afgelopen weken waren we reeds druk in de weer om padden en andere 
amfibieën veilig de weg over te helpen in Hoek ter Hulst en de 
Lembergestraat. Met dank aan de extra overzetters Carla, Griet, Sien, Sam, 
Harold, Martin en de occasionele helpers. Vele handen maken ook hier het 
werk licht.  
 
Binnenkort worden opnieuw de nestkasten van steenuil en kerkuil 
gecontroleerd op broed om dan later de eventuele jongen te ringen. Ook ons 
natuurgebied vraagt volop aandacht met o.a. een lentewandeling (15 april), 
diverse werkdagen (28 april, 26 mei en 30 juni) en een biotoopstudie (26 
mei). 
 
Ondertussen zijn we ook alweer ongeveer halfweg de cursus 
“Natuurverkenner”. Een gevarieerde groep (zowel wat betreft leeftijd als 
achtergrond) van 20 deelnemers wordt ingewijd in de diverse aspecten van 
onze lokale natuur. Op zondag 6 mei “zwaaien we hen uit” op onze gezinsdag 
die ze mee ondersteunen. We zijn die dag te gast in het natuureducatief 
centrum De Pastorie in Zonnegem, deelgemeente van Sint-Lievens-Houtem. 
Er staan diverse leuke workshops voor groot en klein op het programma, met 
‘s middags een gezamenlijke potluck picknick. 
 
Voor de zomer gaan we ook eens de kunstzinnige toer op: op 24 juni brengen 
we een geleid bezoek aan de Verbeke Foundation in Kemzeke. De Verbeke 
Foundation is een private (openlucht) kunstverzameling op een 20 ha groot 
natuurrijk domein. Of hoe kunst, natuur en ecologie samenkomen. 
 
Graag tot binnenkort,  
Mathieu 
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Houtoogst in het Aelmoeseneiebos 

Het beheerteam van het Aelmoeseneiebos dat eigendom is van UGent, denkt 
aan de toekomst van het bos door het te verjongen met inheems loofhout en 
ruimte te geven aan toekomstbomen en belangrijke zaadbomen. Ze proberen 
de aanwezigheid van Amerikaanse eik terug te dringen, maar bomen met een 
belangrijke monumentale waarde blijven behouden. De multifunctionele 
velling in het Aelmoeseneiebos werd begin januari afgerond na drie weken 
intensief werk door de exploitanten. Deze exploitatie paste in een duurzaam 
bosbeheer waar zowel oog was voor economische, ecologische en sociale 
aspecten van het bosbeheer. Er werd 366 m³ hout geoogst van hoofdzakelijk 
amerikaanse eik, beuk, zomereik en gewone esdoorn. Het hout zal gebruikt 
worden in diverse toepassingen: brandhout, meubel- en zaaghout en zelfs 
enkele stammen voor fineer. 
 

NATUURNIEUWS 
UIT DE REGIO 
(DF) 

In deze rubriek houden we jullie op de hoogte over het 
reilen en zeilen van de natuur in Oosterzele en 
omliggende gemeenten 
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Recreatie in het Aelmoeseneiebos was tijdens en na de velling mogelijk, maar 
sommige paden waren en zijn nog steeds moeilijk toegankelijk door de vele 
regen tijdens de werken. Door de signalisatie te volgen kan je je wandeling 
toch nog moddervrij eindigen. Het beheerteam van het Aelmoeseneiebos 
wenst je veel wandelplezier. 
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De winterse knotactiviteit in ons natuurgebied langs de Gondebeek 
 
Met een 12-tal vrijwilligers werd op 27 januari de rij bomen onder handen 
genomen die eerder door de terreinploeg van Natuurpunt Gentbrugge werd 
geknot. Door de overvloedige regenval van de voorbije weken was de 
Gondebeek flink buiten haar oevers getreden waardoor we ons in een 
moerasachtig landschap waanden, ergens in een verre onbekende wereld. 
Wroetend door het enkelhoge water en met behulp van een ijzeren paard 
werden de gezaagde takken gestaag naar de straatkant versleept en daar 
verder verzaagd zodat iedereen die dat wou met een volle aanhangwagen 
brandhout terug naar huis kon keren. 
Het enthousiasme van de deelnemers werkte aanstekelijk op iedereen zodat 
we rond de middag al een behoorlijk eind opgeschoten waren met het werk. 
Na de aangeboden lunch vertrok iedereen moe maar voldaan en in de 
wetenschap dat vele handen het werk licht maken, terug huiswaarts. 
 
Omdat we er maar niet genoeg van kunnen krijgen hebben we dezelfde 
karwei nog eens overgedaan op een zonovergoten 24 februari zodat ook de 
rest van het hout kon verzaagd en verdeeld worden. Deze keer werd ons team 
nog extra versterkt door zeven mensen van de terreinploeg uit Gentbrugge. 
Stuk voor stuk jonge gemotiveerde mannen die ons meehielpen om ons 
reservaat er terug een stuk aantrekkelijker te laten uitzien. 
 

Rond de middag werd 
iedereen door Marcopolo 
voorzien van verse 
zelfbereide soep die zelfs 
Jeroen Meus niet zou 
kunnen evenaren. 
Dank aan iedereen voor de 
vele vrijwillige handen … 
 
 

NATUURGEBIED 
GONDEBEEK 

(JL) 

In deze rubriek berichten we over ons natuurgebied 
in Landskouter 
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Eenbes (Paris quadrifolia) 

De Eenbes is een typische bosplant van oudere loofbossen met een vochtige 
en stikstofrijke bodem waar ze dikwijls half verscholen tussen andere 
voorjaarsbloeiers voorkomt. De plant dankt het tweede deel van zijn Latijnse 
naam aan de vier bladeren die in stervorm rond één stengel staan, al kunnen 
dat er uitzonderlijk ook wel eens 3 
tot 6 zijn. Op deze centrale stengel 
staat één bloem met 8 opvallende 
meeldraden en een vruchtbeginsel 
dat in de zomer uitgroeit tot een 
blauw-zwarte, zeer giftige bes. Ze 
bloeit van eind april tot in juni en is 
daardoor één van de vroege bloeiers 
in het bos. Tijdens de bloei 
verspreidt ze een sterke aasgeur 
waarmee ze vliegen aantrekt. Deze 
vliegen zijn constant op zoek naar 
net gestorven dieren, waarin ze hun eitjes kunnen leggen en waaraan hun 
larven zich kunnen voeden. Ze komen af op de aasgeur en terloops nemen ze 
pollen mee van de ene bloem naar de andere en zorgen zo voor de bestuiving 
en bevruchting van de Eenbes. 

Zoals de meeste voorjaarsbloeiers in oud bos is het een overblijvende plant 
waarvan de ondergrondse delen zijn aangepast om voedselreserves op te 

slaan. Dat geeft de soort de mogelijkheid 
om al vroeg in het voorjaar te verschijnen 
en nadien in de schaduw van grote bomen 
te overleven. Bij ons kun je ze -mits een 
flinke dosis speurderstalent- vinden in het 
Aelmoeseneiebos te Landskouter-
Gontrode. Maar wees voorzichtig want de 
Eenbes is niet algemeen en bovendien 
heel kwetsbaar. Als je ze vindt, geniet 
dan volop van dit pareltje dat schittert in 
eenvoud.   

SOORT IN DE 
FOCUS  
(DF) 

In deze rubriek plaatsen we een soort (dier, plant of 
zwam) in de spotlights. We beperken ons tot soorten die 
op het grondgebied van Oosterzele voorkomen. 
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Weet jij in welke modderpoel Snuggie zal terechtkomen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vind het konijn met 1 oor. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

NATUUR.KIDS  
(HG) 

Omdat onze kinderen een plaatsje in de natuur 
verdienen, maken wij alvast wat ruimte voor hen vrij in 
deze nieuwsbrief. 
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       Tekening van Jits (8 jaar) 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat zou de egel denken? 
Schrijf het in de tekstballon.  

Met welke kleur wil 
jij me kleuren? 
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Een terugblik op de voorbije activiteiten: 
 
BEZOEK AAN HET VOC MERELBEKE ANNEX NIEUWJAARSDRINK EN ALGEMENE 
VERGADERING 

 
Veel belangstelling voor het bezoek aan het Vogelopvang Centrum van 
Merelbeke. Nick De Meulemeester leidde ons rond in zijn levenswerk en 
liet ons kennismaken met een andere kant van natuurbescherming: het 
opvangen en genezen van zieke en gewonde dieren. Veel dieren 
belanden hier door menselijk toedoen: verkeersslachtoffers, dieren 
ontsnapt uit gevangenschap, ... 
Het is altijd de bedoeling de 
dieren terug uit te zetten in de 
vrije natuur wanneer ze terug 
sterk genoeg zijn. Soms lukt dit 
echter niet omdat de dieren zich 
niet (meer) kunnen aanpassen 
aan het natuurlijk milieu, of 
omdat ze niet “de juiste genen” 
hebben (bv. gekweekte dieren 
van vermoedelijke vreemde afkomst). Mooi om te zien hoe alle soorten 
dieren, van de meest algemene, tot de meer zeldzame, met evenveel 
zorg en liefde er weer bovenop geholpen worden. Als toemaatje 
mochten we nog een herstelde buizerd zijn vrijheid teruggeven.  

Na het bezoek aan het 
VOC, zakten we af naar 
de Heemkrijg voor een 
fijne babbel en een 
drankje en een hapje op 
de nieuwjaarsdrink. 
Onze voorzitter blikte 
kort terug op het 
voorbije werkjaar en 
presenteerde de plannen 
voor 2018.  
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VOORDRACHT ZOETWATERVISSEN IN DE KIJKER    
 
In februari hadden we Rudy De Mol te gast in de bib van Oosterzele. 
Rudy heeft tijdens zijn loopbaan bij Waters en Bossen (later Agentschap 
Natuur en Bos) heel wat ervaring opgedaan met de natuur in het 
algemeen en met zoetwatervissen in het bijzonder. In zijn geheel eigen 
stijl heeft hij ons ingewijd in het leven in de onderwaterjungle van onze 
beken en rivieren. Het spel van ‘eten en gegeten worden’ heeft voor de 
deelnemers van die avond geen geheimen meer. Maar er viel heel wat 
meer te beleven dan louter kennisoverdracht. Rudy ontpopt zich tijdens 
zijn voordracht als een rasechte verteller die zijn presentatie 
voortdurend doorspekt met anekdotes en soms ronduit hilarische 
verhalen vanuit zijn rijke beroepservaring. Bedankt Rudy om dit met ons 
te willen delen. 
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CURSUS NATUURVERKENNER          
 
Op 1 maart startte in OC Het IJzeren Hekken de cursus Natuurverkenner. 
Met deze cursus willen we geïnteresseerden de kans bieden om de 
natuur in eigen streek te ontdekken en te beleven. 
Op het ogenblik dat deze nieuwsbrief ter perse gaat, is de cursus amper 
gestart. Toch willen we jullie de prille indrukken van een cursist niet 
onthouden. Na twee lessen en één excursie was dit de commentaar van 
Robert:  
 
Les 1: Ik was reeds aangenaam verrast van bij de start. De kennismaking 
werd erg origineel aangepakt, nl. een willekeurig “gevonden” 
medecursist voorstellen. Dit viel reuze mee en bracht ons direct dichter 
bij mekaar, vooral omdat we er ruim de tijd voor kregen. Hierna werd 
op een droog-humoristische wijze uitgebreid kennis gemaakt met de 
organisatie Natuurpunt. Historiek, de fusie, de structuren en de 
werking (activiteiten) werden grondig uit de doeken gedaan. Tenslotte 
kregen we ook de volledige deelnemerlijst in handen waardoor we 
konden vaststellen dat de dames nipt in de meerderheid zijn. Proficiat. 
 
Les 2: Natuurgebieden in onze 
gemeente – Oosterzele  
In Oosterzele tellen we er 3, nl. De 
Gondebeekvallei – De Vosbroeken en 
het Heidebos. Lesgever Dirk wijdt 
ons in, in de geheimen van de 
Gondebeekvallei. Hij inventariseert 
de fauna, flora en fungi die in dit 
gebied toch behoorlijk talrijk 
blijken te zijn.  
 
Excursie 1:   
De kennis opgedaan in les 2 zal ons 
vandaag van pas komen. Met 2 
gidsen (Dirk en vogelaar Chris) op 
stap, al dan niet gelaarsd, door de 
Gondebeekvallei. Door bos en open 
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veld, over droge en drassige paden. 
Hierbij volgen we vooral de 
Gondebeek en haar kronkels. Het 
verrast me dat we nogal wat 
roofvogels kunnen spotten. Boven 
de beek flitst meer dan eens een 
ijsvogel. We ontdekken zelfs hun 
nestplaats: een hol in de steile wand 
van de Gondebeek. Onze gidsen zijn 
goed op mekaar afgestemd: ze 
vullen elkaars kennis met grote 
deskundigheid aan. Zo worden we 
overstelpt met tal van weetjes. Op 
het eind wordt ons dan ook reeds 
een kleine test voorgeschoteld: 
herken de door Dirk met de fuik 
gevangen waterbewoners. 

Heerlijke en heel leerrijke lesdagen waren het, met telkens ervaren 
lesgevers en gidsen. Ze wisten de talrijke vragen vanuit een heel 
nieuwgierige klas vlotjes te beantwoorden. 
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… en een blik vooruit op de komende activiteiten: 
 
BEHEERWERKEN GONDEBEEK 
 
Elke laatste zaterdag van de maand (28 april, 26 mei en 30 juni). 
Het beheer van ons natuurgebied de Gondebeek vraagt wel wat werk. 
Aanplantingen, maaien van graslanden, knotten, verwijderen van exoten, 
onderhoud van wandelpaden … We doen het allemaal! Daarom komen we 
elke laatste zaterdag van de maand samen voor een werkdag. 
Wil je zelf eens de handen uit de mouwen steken in het midden van de 
natuur! Of kom je liever gewoon eens een kijkje nemen? Het is een ideale 
gelegenheid om je hoofd helemaal leeg te maken! Iedereen, van klein tot 
groot, is welkom! 
 
Praktisch: afspraak aan de Gondebeek (ingang Neerstraat, Gontrode). We 
beginnen om 9u en stoppen meestal rond 14u. Ben je wat later en/of moet 
je vroeger vertrekken: geen probleem! Draag gepaste kledij. 
Weersomstandigheden en dergelijke kunnen soms roet in het eten gooien. 
Lastminutewijzigingen worden steeds op de website weergegeven! 
 
Catering wordt voorzien, maar graag een seintje op voorhand naar 0477/930 
325 of jean_luc_eggermont@hotmail.com voor wie de honger wil stillen. 
 
 
LENTEKRIEBELS IN HET BOS        I.S.M. BIB OOSTERZELE 
 
Zondag 15 april 2018 
 
Na de winter ontwaakt het bos langzaam uit een lange winterslaap. De 
knoppen aan de bomen springen open en nieuwe twijgjes, blaadjes en 
bloemen worden geboren. Als aankondiging van de lente verschijnen ook 
de eerste voorjaarsbloeiers in het bos.  Voorzichtig steken zij hun kopjes 
boven de grond om dan, geprikkeld door de eerste warme zonnestralen, 
het bos om te toveren tot een kleurrijk schouwspel. 
Ook het Aelmoeseneiebos ondergaat elk jaar deze metamorfose. Samen 
gaan we op stap om te genieten van de kleurenpracht en de wonderlijke 
levenscyclus van deze vroege bloeiers. 
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Je ontdekt er onder andere waarom deze planten zo vroeg bloeien 
terwijl de omstandigheden in de zomer toch zoveel gunstiger zijn. Op 
deze excursie worden we omringd door al dit bruisend jong leven en je 
ervaart er hoe de natuur reageert op de verandering van de seizoenen.  

 
Voorzieningen: in de lente kan het bos zeer vochtig zijn en daarom 
jammer genoeg niet altijd geschikt voor rol- of kinderwagens. Laarzen 
of stevig schoeisel zijn een aanrader. 
 
Kostprijs: gratis voor leden van Natuurpunt; 1€/persoon voor niet-leden 
 Inschrijven op https://oosterzele.bibliotheek.be/agenda is 

noodzakelijk. 
 
Afspraak: Aelmoeseneiebos op zondag 15 april 2018 om 14.30u op de 
parking met kapelletje in de Aalmoezenijestraat te Landskouter ter 
hoogte van nr. 2 
Het einde van de wandeling is voorzien voor 17u. 

Deze activiteit verloopt in samenwerking met   
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GEZINSDAG MET NATUURBELEVING EN PICKNICK 
 
Zondag 6 mei 2018 
 
In het Natuureducatief Centrum De Pastorie kan je heel wat ontdekken, 
leren, experimenteren en beleven. In verschillende workshops nemen 
we met klein en groot alles wat kriebelt onder de loep en gaan we 
creatief aan de slag midden de natuur.  
Breng ook zeker je picknick-deken en picknick mee: rond 12u spreiden 
we die gezellig uit in de tuin en zetten al de picknick samen voor een 
heuse “potluck”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afspraak: 10u in NEC De Pastorie, Halleweg 15, 9520 Zonnegem  
Graag vooraf inschrijven via mail naar barbara.ooghe@gmail.com 
 
Kostprijs: leden: 5 €; niet-leden: 7 €; kinderen: gratis 
Daar is een gratis aperitief of kom soep inbegrepen. Andere dranken 
zijn verkrijgbaar tegen zeer democratische prijzen. 
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BIOTOOPSTUDIE GONDEBEEK 
 
Zondag 26 mei 2018 
 
Naast het fysieke werk vraagt het beheer van een natuurgebied ook een 
degelijke kennis van de soortenrijkdom in dat gebied. Op die manier kan 
het beheer afgestemd worden op het behoud van die soorten en kunnen 
we maatregelen nemen om de biodiversiteit te verhogen. Daarom 
doorkruisen we meerdere keren per jaar ons natuurgebied de 
Gondebeek. Telkens worden zowel planten, dieren als zwammen 
geïnventariseerd en aan ons lijstje toegevoegd. De resultaten worden 
ingegeven op waarnemingen.be. 
In 2017 hebben we reeds een mooi lijstje kunnen samenstellen. Deze 
keer gaan we speciaal op zoek naar soorten die we vorig jaar niet zijn 
tegengekomen! 
Wil je leren hoe je planten en dieren op naam kan brengen, heb je reeds 
enige voorkennis of ben je al een expert? Het maakt niet uit, iedereen 
is welkom, jong en oud! 
 
Praktisch: Afspraak aan de Gondebeek (ingang Neerstraat, Gontrode) 
om 14u30 uur stipt. Het einde is voorzien rond 17u. 
Als je over een loepepotje, vlindernetje, planten- of insectengids 
beschikt, mag je die zeker meenemen! 
 
 
BEZOEK VERBEKE FOUNDATION 
 
Zondag 24 juni 2018 
 
Benieuwd wat de mélange van cultuur, natuur en ecologie geeft? 
Dan moet je op zondag 24 juni zeker meegaan naar de Verbeke 
Foundation. Deze bijzondere plek is een private kunstsite die geopend 
werd op 1 juni 2007 door kunstverzamelaars Geert Verbeke en Carla 
Verbeke-Lens. We krijgen eerste een rondleiding met een gids die één 
tot anderhalf uur duurt. Daarna kunnen we het domein en de collectie 
verder vrij bezoeken. 
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De ruimte herbergt een indrukwekkende verzameling van moderne en 
hedendaagse kunst en biedt als kunstenvrijplaats ook kansen aan jonge 
kunstenaars. Met zijn 12 hectare natuurgebied en zijn 20.000 m² 
overdekte ruimten is de Verbeke Foundation één van de grootste privé-
initiatieven voor hedendaagse kunst in Europa. De loodsen van het 
vroegere transportbedrijf van Geert Verbeke werden omgebouwd tot 
unieke expositieruimtes. Eén van de gebouwen werd ingericht om de 
uitzonderlijke verzameling collages en assemblages tentoon te stellen. 
De Verbeke Foundation is in een aanhoudend groeiproces. Kunstenaars 
kunnen er in residentie verblijven en grotere en kleinere 
tentoonstellingen wisselen elkaar af, waardoor de foundation er elke 
dag anders uitziet, zoals een ademend organisme. 
 

 
 
Praktisch:  
Inschrijven is noodzakelijk via info@natuurpuntoosterzele.be  
Let wel: wees er snel bij, de groep is beperkt tot max. 20 personen. 
Geef ook aan of je wil carpoolen: we spreken af om 13 u aan de Markt 
van Scheldewindeke of ter plekke om 14 u (Verbeke Foundation, 
Westakker z/n, 9190 Kemzeke). 
 
Kostprijs: 15 € per persoon, over te schrijven op rekeningnummer BE37 
0012 2707 2228 van Natuurpunt Oosterzele (Pontslag 11, 9860 Balegem) 
met vermelding van "excursie Verbeke Foundation + aantal personen". 
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Op stap in onze natuur in Serskamp  (NP Scheldeland) 

Zondag 29 april  

Rudi Clinckspoor is een echte Serskampenaar en kent de streek dus als zijn 
broekzak. Hij neemt ons mee voor een boeiende wandeling en deelt 
onderweg zijn kennis van de natuur én van de geschiedenis van deze groene 
gemeente. Bijzondere aandacht gaat ook naar de landschappelijke 
kenmerken van Serskamp. Natuurlijk staan we ook stil bij ons project rond 
de ‘Serskampse Bosgordel’! 
 
 
Yoga in de Boomgaard (NP Boven-Schelde) 

Zondag 27 mei  
 
Qigong zijn Chinese energie-oefeningen en kunnen we zien als de kunst om 
onze levenskracht te voeden. Als we qigong beoefenen stellen we ons terug 
in verbinding met de natuur waar wij intens mee verbonden zijn. Via 
houdingen en bewegingen leren we de Qi-stroom te activeren. We worden 
krachtig en soepel. We worden ons bewust van onze ademhaling en komen 
zo tot diepe rust. De oefeningen kunnen door jong en oud uitgevoerd worden 
en hebben tot doel jou jeugdig en gezond te houden. Initiatie yoga: natuur-
Qigong. 
 
 
Slechtvalkenspotting (NP Scheldeland) 

Zaterdag 16 juni 
 
Onze Wetterse slechtvalken zijn ondertussen beroemd geworden! De nestcam 
kent veel succes en vele mensen volgen het wel en wee van de bijzondere 
roofvogels. Maar toch is het nóg leuker om ze in levende lijve te zien! Daarom 
stellen we deze dag enkele telescopen op en geven vogelkenners graag een 
woordje uitleg. 

GLUREN BIJ DE 
BUREN 
(BV) 

Ook in de buurgemeenten van Oosterzele kun je 
deelnemen aan allerlei leuke activiteiten van 
Natuurpunt. We lijsten er hier enkelen voor je op. 
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Meer informatie over deze activiteiten vind je op 
www.natuurpuntoosterzele.be/gluren-bij-de-buren. Neem zeker ook eens 
een kijkje op www.natuurpunt.be/op-stap. Hier staat een overzicht van alle 
activiteiten van Natuurpunt over heel Vlaanderen. 
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Lid worden van Natuurpunt 
 
Help de natuur in Vlaanderen.  
Word met het ganse gezin lid van Natuurpunt.  
Het jaarlijkse lidmaatschap per gezin bedraagt 27,00 euro. 
 

Wat krijg ik als lid van Natuurpunt? 

*  De Natuurpunt wandelgids met 66 uitgestippelde wandelingen en 

 fietstochten in de mooiste natuurgebieden van België 

*  Vier maal per jaar het kleurrijke ledentijdschrift Natuur.blad. 

*  Word je lid van Natuurpunt Oosterzele, dan krijg je vier maal per 

 jaar onze nieuwsbrief. 

*  Een volledig aanbod van honderden activiteiten in gans Vlaanderen.  

*  Korting in onze winkel en bij tal van partners.  

 

Hoe word ik lid?  

 

Schrijf 27,00 € over op rekeningnummer BE37 0012 2707 2228 van 

Natuurpunt Oosterzele, Pontslag 11, 9860 Balegem met vermelding van 

‘nieuw lid’ of maak je online lid via de website www.natuurpunt.be of 

bel op 015-29 72 50  
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Bestuur 
 
Voorzitter Mathieu Wille   
Secretaris Bart Vleminckx 
Penningmeester Barbara Ooghe   
Redactie Dirk Fiers   
Reservatenwerking en inventarisatie Jean-Luc Eggermont en Dirk Fiers  
Algemene werking Annelies Sevenant     
 Bart De Rijcke 
 Marc De Spiegeleer 
 Sien Lievens 
 Hannes Goffin   
 
Natuurpunt Oosterzele 
Pontslag 11, 9860 Balegem 
Tel: 0494 316304 
e-mail: info@natuurpuntoosterzele.be  
 
Redactie e-mail: redactie@natuurpuntoosterzele.be  
Website: www.natuurpuntoosterzele.be 
Facebook: https://www.facebook.com/natuurpuntoosterzele 
Twitter: https://twitter.com/NPOosterzele 
 

 
 

   

 Oosterzele 
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Activiteiten april – mei - juni 2018 
Zondag 
 
 
Zaterdag 
 
 
Zondag 
 
 
Zaterdag 
 
 
Zaterdag 
 
 
Zondag 
 
 
Zaterdag 

15 april  
 
 
28 april 
 
  
6 mei 
 
 
26 mei 
 
 
26 mei 
 
 
24 juni 
 
 
30 juni 

14.30u 
 
 
9u 
 
 
10u 
 
 
9u 
 
 
14.30u 
 
 
14u 
 
 
9u 

Wandeling Lentekriebels in 
het bos 
 
Beheerwerken 
Gondebeekvallei 
 
Gezinsdag en picknick 
 
 
Beheerwerken 
Gondebeekvallei 
 
Biotoopstudie 
 
 
Bezoek  
Verbeke Foundation 
 
Beheerwerken 
Gondebeekvallei 

Aelmoeseneiebos 
Landskouter 
 
Neerstraat 
Gontrode 
 
NEC De Pastorie 
Zonnegem 
 
Neerstraat 
Gontrode 
 
Neerstraat 
Gontrode 
 
Westakker 
Kemzeke 
 
Neerstraat 
Gontrode 
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Piet Van der Veken 
 

Stationsstraat 11 
9860 Oosterzele (Scheldewindeke) 

Tel: 09 363 84 90 
Fax: 09 362 11 08 

E-mail: scheldewindeke@bnpparibasfortis.com 
 


