MEI 2019

NACHTEGAAL MET KOFFIEKOEKEN
Er zijn nog genoeg plaatsen vrij om jullie in te schrijven voor
zondagmorgen 19 mei. We gaan namelijk genieten van een
vroegmorgenconcert in de Paelsteenpanne (Bredene). We herkennen
er tal val zangvogels: Nachtegaal, Fitis, Grasmus, Zwartkop en veel
meer! Bovendien begint de duinpanne stilaan te bloeien: denk aan
Orchideeën, Bremrapen, Duinviooltje, ... Na een geleide wandeling
brengt de gids je terug... en krijg je een flink ontbijt.
We starten om 6u aan de ingang van het reservaat, afspraak aan de Koninklijke Baan t.h.v. tramhalte
‘Bredene-Renbaan’. Onze beachvlag zal er staan ter herkenning.
Inschrijven (€7/persoon) via onze afdelingswebsite: www.natuurpunt-middenkust.be
Inschrijvingen beperkt tot 50 personen

KALENDER
05 mei 2019: Puidenbroeken op zijn mooist
Verscholen in het landschap tussen Slijpe en Middelkerke bevindt zich een unieke natuurgebied.
10u30: Puidenbroeken, Spermaliestraat 185, Middelkerke
19 mei 2019: Nachtegaal met koffie
Tijdens deze ochtendwandeling genieten we van een vogelconcert met ontbijt! – inschrijven verplicht06u00: Paelsteenpanne, koninklijke Baan, Bredene
02 juni 2019: Orchideeënwandeling
Elk jaar rond deze tijd bloeien enkele honderden orchideeën in de duinvalleien.
10u00: Paelsteenpanne, Koninklijke Baan, Bredene

CURSUSSEN
Natura 2000 en Ruimtelijk ordening: wat doen we ermee?
In een interactieve les zoomen we in op wat er op Europees en
Vlaams niveau allemaal bekokstoofd is de laatste 10 jaar en waar we
de komende jaren op het terrein rekening mee zullen moeten
houden.
Ligt onze afdeling in Natura 2000? Wat zijn de voor- en nadelen van
dit Europese natuurnetwerk? Welke impact heeft dit Europese
beleid op ons beheerplan, manier van monitoren, financiering
enzovoort? Terwijl ze in Brussel rustig verder discussiëren, is het dringend tijd voor actie. Wat gaan
we dit en volgend jaar concreet (kunnen) doen? Een workshop voor vrijwilligers die werken rond
beheer, studie of beleid.
Wanneer? 06 juni 2019 om 20u00 tot 22u00
Waar? Ontmoetingscentrum De Boeie, Kerkstraat, Oostende
Inschrijven? www.natuurpunt.be/agenda

Zeeweek, alles van de zee.
Ben je natuurgids of ben je gebeten door de zee? Scherp dan nu
je kennis aan en volg deze zeecursus in vakantieformule.
Volg een hele week boeiende (buiten)lessen en excursies over
het ontstaan van de Noordzee, archeologie, de verschillende
biotopen met hun typische fauna en flora en de invloed van de
klimaatopwarming en vervuiling op onze stranden. Allen gegeven
door experten ter zake.
Voor deze cursus gaan we uit van een zekere voorkennis zoals natuurgidsen of anderen met
voorkennis over natuur en milieu. Het inschrijvingsgeld bedraagt €108. Ben je lid van Natuurpunt dan
betaal je €98.
Wanneer? 01 juli 2019 tot en met 05 juli 2019
Waar? Horizon Educatief, Fortstraat 128, Oostende
Inschrijven? www.natuurpunt.be/agenda

KLIMAATBETOOG
Op donderdag 16 mei komt niemand minder dan
Nic Balthazar naar Bredene. Hij geeft er zijn lezing
over het klimaat. Een uniek moment om erbij te
zijn.
Wanneer? 16 mei 2019 om 20u00
Waar? Staf Versluys Centrum, Bredene
Inschrijven? Voorverkoop €10 – aan de deur €12
Kaarten verkrijgbaar aan de balie van het Staf
Versluys

NATUURPUNT EXPEDITIE
Meer dan 70 teams zetten zich in voor de natuur. Ze zamelen minimum
1500 euro in voor hun favoriete natuurgebied. Daarna trekken ze op 22 en
23 juni er zelf op uit in de Vlaamse wildernis. Al wandelend, fietsend of
kanoënd. Een fantastisch avontuur!

Verleden jaar hadden we de eer om niet minder dan €2.433 te ontvangen van team ‘De Zeevonken’
voor het natuurgebied Keygnaert.
Dit jaar kiest het team ‘Zondag Bosdag – Zondag Zeedag’ voor het natuurgebied Warandeduinen. Wil
je hen een financieel steuntje in de rug geven? Dat kan, surf gerust naar de volgende webpagina:
https://expeditie.natuurpunt.be/project/16779

Wat doen als je deze nieuwsbrief niet langer meer wilt ontvangen?
Heel eenvoudig: beantwoord deze mail met in het onderwerp ‘UITSCHRIJVEN’

