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ZOEKERTJE
Zoals voorgaande jaren zal er ook dit jaar weer brandhout voorradig zijn.
Zo zal er weer Amerikaanse eik, Vogelkers en berk voorradig zijn.
Gelieve contact op te nemen met Johan Bosmans (050/720092 of
johanbosmans121@hotmail.com) zodat we alles op tijd kunnen plannen
daar dit alles wordt verricht door de plaatselijke vrijwilligers.

Voorwoord : Het Drongengoedbos en Maldegemveld:
meer dan het beleven waard!
Ons allereigenste Drongengoedbos is bekend voor haar natuurschoon tot
ver buiten onze gemeentegrenzen. Een uniek stukje natuur inderdaad, zo
blijkt nogmaals uit de recente waarnemingen van uiterst zeldzame soorten
insecten en broedvogels: stuk voor stuk een aanwijzing voor de
gerealiseerde, maar evenzeer potentiële natuurwaarden in het gebied.
Verder betekent dit ook een hart onder de riem voor Natuurpunt die kosten
noch moeite spaart voor een degelijk natuurbehoud en –herstel van het
Drongengoedbos. Het resultaat mag er in ieder geval zijn. Ons
natuurreservaat Maldegemveld heeft momenteel de kaap van 100 ha in
eigendom overschreden en we blijven verdere inspanningen leveren om
verder uit te breiden, alsook om deze 100+ ha optimaal te beheren. Samen
met het Agentschap voor Natuur en Bos – de Vlaamse natuurbeheerder
van dienst in het Drongengoedbos – zorgt Natuurpunt ervoor dat alles in
het werk wordt gesteld voor een kwaliteitsvolle natuur in eigen streek. Dit
alles uiteraard niet alleen in functie van de bloemetjes en de bijtjes, maar
evenzeer voor jullie aller genot. Een wandeling in onze lokale bos en heide
– het hoeft niet altijd deze van Kalmthout te zijn – biedt steeds weer een
natuurrijke belevenis, een landschappelijk geneugte of zelfs een
herbronnende ervaring. Toch blijken nog steeds heel wat mensen van onze
gemeente niet de weg naar het Drongengoed te hebben gevonden. Reden te
meer om daar iets aan te veranderen! Graag bieden we jullie dan ook aan
om in het weekend van 15-16 oktober uitgebreid kennis te maken met het
Drongengoedbos in al haar natuurlijke gedaantes.
Nog niet voldoende overtuigd? Laat je verder in dit nummer overtuigen
door de natuurlijke rijkdom van het Drongengoedbos, de inspanningen van
Natuurpunt ter zake en de activiteiten in het kader van de Week van het
Bos.
Hopelijk tot binnenkort in het Drongengoedbos!
Steven Degraer
Voorzitter Natuurpunt Maldegem-Knesselare
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Week van het bos zonder grenzen 9-16 oktober
Drongengoed in beweging
PROGRAMMA
Zaterdag 15 oktober 2011 (20.00 u.)
* 20.00 u. Schemerwandeling. Afspraak op de parking van het ANB, langs
de Drongengoedweg, aan het Jagershof
* 20.00 u. Dropping. Afspraak op de toegangsweg van het militair domein,
aan het Jagershof (verplicht inschrijven bij de sportdienst voor 9/10 via
www.knesselare.be)
Zondag 16 oktober 2011 (10.00 – 18.00 u.)
Voormiddagprogramma :
* 10.00 u. Wandeling ANB (gebiedsvisie en beheerplan)
* 11.30 u. Verwelkoming op de hoeve en prijsuitreiking dropping
* 12.00 u. Muzikale omlijsting door Jazz Academie Knesselare
Wandelingen :
* 13.30 u., 14.00 u., 14.30 u., 15.00 u. & 15.30 u.
Begeleide wandelingen langs boeiende interactieve stops: maak kennis
met de mensen van het bos
Workshops voor kinderen :
* 14.00 – 17.00 u. Schminkstand, verteltent Kip van Troje Tine Hofman,
huifkartochten, creatieve activiteiten, bosactiviteit
Doorlopend (13.30 – 18.00 u.) :
Imker, bezembinder, ambachtelijk brood bakken, potten bakken,
kruidentuin & Infostanden
AFSPRAAK : Drongengoedhoeve, Drongengoedweg 9, Knesselare
ORGANISATIE : Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), Vereniging
voor Bos in Vlaanderen (VBV), Natuurpunt, gemeentes Knesselare en
Maldegem, Regionaal Landschap Meetjesland, Bos- en natuurgidsen
Drongengoed, vzw Drongengoedhoeve & Bosgroep Oost-Vlaanderen
MEER INFORMATIE : Voor meer info over het programma en andere
activiteiten: www.weekvanhetbos.be of bel 1700
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Dag van de Natuur: 10.000 handen uit de mouwen!
Zweten in het Torrebos
2011 is het Europees jaar van de Vrijwilliger. Daarom zoeken we dit jaar
voor de Dag van de Natuur '10.000 handen voor meer natuur'. Iedereen
kan immers meehelpen aan meer natuur in eigen buurt. Op Zaterdag 19 en
zondag 20 november worden er meer dan 100 activiteiten georganiseerd.
Hoeveel handen worden er uiteindelijk uit de mouwen gestoken? Lees het
op www.natuurpunt.be.
Ook in de Meetjeslandse natuurgebieden steken tientallen vrijwilligers de
handen uit de mouwen. Opstropen, die wintertrui! Voor heetzakken kan
het ook in T-shirt. Werk je in het zweet bij het planten van jonge bomen,
het harken van riet, het knotten of verzamelen van takken. Voor elk wat
wils. Wij zorgen voor een hapje, jullie voor de 10.000 handen!
Dit jaar gaat de Dag van de Natuur in onze gemeenten door in het
Torrebos en wel op 19 november.
Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik kunnen de biologische
rijkdom van een bos snel achteruit doen gaan en het uitzicht ervan bepalen.
Hoewel beide soorten al jarenlang onder controle zijn in het Torrebos blijft
het een periodiek aandachtspunt om spontaan ingezaaide “opslag” manueel
te verwijderen. Dit is het ideale tijdstip omwille van de herfstkleuren die
toelaten om exoten relatief gemakkelijk te herkennen. Ook van andere
invasieve soorten en grove den wordt elk jaar wat gekapt en met ons
“ijzeren paard” uitgevoerd uit het bos.
Je kan een uurtje, een halve dag of een volledige dag helpen.
Activiteit: Dunningskap, uitvoeren hout en bestrijden van exoten
Trefpunt: zaterdag 19 november, 9.30u en 13 u Den Ouden Stam,
Aalterbaan 229, 9990 Maldegem
Contact: Natuurpunt Maldegem-Knesselare - Dirk Develter, 050 71 91 82,
dirkdevelter@natuurpuntmaldegemknesselare.be
Meebrengen: stevige schoenen of laarzen, werkhandschoenen en
aangepaste kledij
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Vogelnieuws uit het Maldegemveld
Jan Pauwels (tekst en foto)
Eerst het positieve:
In de nabije buurt van het Maldegemveld waren er 2 geslaagde
broedgevallen van
roodborsttapuit met
uitgevlogen jongen
(op plaatsen waar
nog
wegbermen
met
brem
en
bramen
voorkomen).
Vermoedelijk was
er
naast
de
regelmatig
waarneembare
groene en grote bonte specht, een broedgeval van zwarte specht in het
Maldegemveld of omgeving. De kleine bonte specht is vrij zeldzaam in
onze bosgebieden. Er was een geslaagd broedgeval in het bos van NP op
het einde van de Lange dreef.
In het zelfde bos waren ook twee mannetjes bonte vliegenvanger een paar
weken actief aan het zingen. Maar jammer genoeg zonder succes en de
opgehangen nestkasten werden niet bezet (vrouwtjes komen later toe van
hun overwinteringsgebied dan mannetjes). Het bos met zijn veel dood hout
biedt wel mogelijkheden voor alle spechtensoorten en andere
holenbroeders. Dit verklaart allicht ook de aanwezigheid van boomklever
in het Noordelijk deel van het Maldegemveld.
Er waren twee koppels boompieper in het Maldegemveld en vijf koppels
op het Militair domein. Daar waren ook vier broedkoppels boomleeuwerik.
In het Maldegemveld was enkele keren één zangpost te horen maar was er
vermoedelijk geen broedgeval.
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Een mannetjes zomertortel liet zich in de eerste helft van mei een paar
dagen horen maar verdween daarna.
Grasmus en fitis waren ook dit jaar met enkele koppels present in en rond
het Maldegemveld. Er waren twee broedgevallen van geelgors op open
percelen van het Drongengoed.
Qua roofvogels was er een broedgeval van boomvalk en van sperwer in
Maldegemveld of omgeving evenals balts van havik in het voorjaar maar
verder geen gegevens en ook waarnemingen van wespendief maar geen
zeker broedgeval. Verder waren er twee succesvolle broedsels van
steenuil, beiden in een nestkast die door onze afdeling werd geplaatst.
Negatief:
Zowat alle akkervogels gaan sterk achteruit. Veldleeuwerik, graspieper,
kneu.....
Jammer genoeg gaan niet alleen akkervogels achteruit. Soorten van het
platteland zoals steenuil, gekraagde roodstaart, zomertortel, koekoek, grote
lijster en ringmus zijn op enkele jaren tijd zeldzaamheden geworden.
Ook sommige bosvogels zoals zwarte mees, kuifmees en matkop boeren
achteruit. Wielewaal en nachtegaal worden al jaren niet meer
waargenomen als broedvogel.
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Hooien … op grootvaders wijze
Johan Bosmans
Zaterdag 13 augustus: De dag begint met regen, zoals we het al bijna de
hele zomer gewoon zijn, maar tegen de middag dan toch eindelijk wat
opklaringen. Ondertussen maar ijsberen thuis “Maaien ja, maaien nee,
maaien ja, ....?”. Toch maar in de auto springen richting Gulke Putten om
de maaibalk van de vrijwilligers te gaan ophalen.
Zondag 14 augustus: Voor de verandering .. nog eens wat regen. Na de
middag dan toch maar richting rabatten boshut om te gaan maaien. Tijdens
het maaien valt het pas op hoeveel struikheide zich reeds verspreid heeft
op de verschillende rabatten. Sommigen staan echt helemaal paars. Het
doet je al snel dat slechte weer vergeten bij het aanschouwen van dit
purper heidetapijt.
Maandag 15 augustus: Feestdag .. maar het hooi moet gekeerd worden ...
met de hand.
Na drie uurtjes draaien is de klus geklaard en kan het drogen pas echt
beginnen ... als die zon tenminste wil blijven schijnen.
Dinsdag 16 augustus: Samen met Rudy en Marleen het hooi gaan keren.
Gelukkig is de zon van de partij.
Woensdag 17 augustus: Ze voorstellen regen voor de volgende dag. Dan
maar alles op hoopjes zetten zodat het hooi tenminste droog blijft. Samen
met Rudy, Marleen en Etienne, de experts die in hun jeugdjaren hele
weilanden op ruiters hebben gezet.
Donderdag 18 augustus: Ja hoor, de voorspelde regen valt naar beneden.
Geen nood, alle druppels lopen mooi van onze hoopjes terwijl het binnenin
lekker droog blijft.
Vrijdag 19 augustus: Ze geven nog wat regen .. we besluiten alles maar op
hoopjes te laten staan. Toch maar eens binnenin gaan voelen ...geen broei
waar te nemen. Goed zo. Ondertussen brengt Paul, ploegleider terreinploeg
Wingene, de motoculteur met hierop de pers om kleine ronde hooipakjes te
persen naar onze loods. Zondag komt ie persen.
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Zaterdag 20 augustus: Alle hens aan dek om onze hoopjes weer open te
gooien. Ze voorspellen echter kans op onweer voor zondag en zouden
graag aan het persen gaan .. niemand heeft echter heeft met deze pers
gewerkt en Paul kan z’n agenda niet verzetten. Niet getreurd. We halen de
machine naar’t perceel en terwijl Paul me een spoedcursus geeft .. via de
GSM gaat Rudy loonwerker Pieter Blomme halen. Eerst nog eens alles
goed bekjken om er daarna aan te beginnen. Na enkele mislukte pakjes
hebben we’t eindelijk beet en zijn we vertrokken. Tegen 18.00 hebben we
alle pakjes verzameld, opgeladen op onze kipkar en thuis geparkeerd. Nog
snel een dekzeil erover zodat alles droog blijft.
Zondag 21 augustus: Het blijft een droge dag ... ons hooi ook. Dit staat
ondertussen lekker te ruiken op onze oprit.
Maandag 22 augustus: Samen met Rudy het hooi gaan stapelen in Dirk
z’n veldschuur. Even verder valt onze tractor in panne ... maar dat zal iets
voor een volgende keer zijn.
Marleen, Greta, Rudy, Etienne, Karel, Paul, Pieter ... allemaal nen dikke
merci voor het geleverde werk.
En iedereen vond het leuk om nog eens rustig hooi te keren ... zonder enig
lawaai.

kapsalon

Moorea

bij Kelly

Hairstyle voor dames en heren

Geuzestraat 36 Knesselare
Enkel op afspraak

telefoon nr 09 335 76 78
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Activiteitenkalender 2011
Raadpleeg voor een geactualiseerd overzicht van de activiteiten steeds ook
natuurpuntmaldegemknesselare.be/activiteiten/activiteiten.html.
15-16/10: Week van het Bos ; Drongengoed in beweging
Zaterdag 15 oktober 2011, 20.00 u. : zie vooraan dit nummer
Zondag 16 oktober 2011, 10.00 – 18.00 u.
Te Drongengoedhoeve, Drongengoedweg 9 – Knesselare
het volledige programma vind je op www.weekvanhetbos.be
29/10: beheerdag in het Maldegemveld
trefpunt: parking van ANB, langs de Drongengoedweg, 100 m van caférestaurant het Jagershof.
afspraak om 9.00u - gelieve de pijlen te volgen bij laattijdige aankomst.
contactpersoon: Kurt De Kesel (09 374 71 16) - Karel Tack (09 377 69 39)
maldegemveld@natuurpuntmaldegemknesselare.be
19/11: Dag van de Natuur ; Zweten in het Torrebos
Activiteit: Dunningskap, uitvoeren hout en bestrijden van exoten
trefpunt: Den Ouden Stam, Aalterbaan 229, 9990 Maldegem om 09.30u
en 13 u
contactpersoon: Dirk Develter (050 71 91 82), fa302024@skynet.be
03/12: Beheerdag Kanaalberm
Trefpunt: om 9u Kanaalbrug, kruispunt Hoekestraat en Zuidleie in
Knesselare
Contact: Etienne Vanaelst, 09 374 59 86, vanaelst@base.be
17/12: beheerdag in het Maldegemveld
trefpunt: parking van ANB, langs de Drongengoedweg, 100 m van caférestaurant het Jagershof.
afspraak om 9.00u - gelieve de pijlen te volgen bij laattijdige aankomst.
contactpersoon: Kurt De Kesel (09 374 71 16) - Karel Tack (09 377 69 39)
maldegemveld@natuurpuntmaldegemknesselare.be
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Wist je dat …… - weetjes uit het Maldegemveld
* We een tijdelijke “omleiding” hadden geplaatst in de hoop dat de
nachtzwaluw z’n nestje wou maken in ons gebied ….. werd verwijderd ....
nadat bleek dat het niet tot broedgeval kwam.
* We een perceel hebben afgezet zodat de berkjes er kunnen groeien,
zonder afgegeten te worden door onze koeien, en “geoogst” zullen worden
door Hendrik, onze bezembinder.
* De schapen weer in het Maldegemveld lopen, achter een verplaatsbaar
net, om onze koeien te helpen bij het afeten van de berkenopslag op het
perceel langsheen de Drongengoedweg. Kom ze gerust eens bezoeken ...
wel oppassen voor de schrikdraad.
* De rabatten aan “de boshut” werden gemaaid, hooi gekeerd met de hand,
op hoopjes gezet (voor de regen), weer opengegooid en geperst ... dit
allemaal met de hulp van enkele vrijwilligers. Het hooi ligt nu lekker te
ruiken in de Dirk’s veldschuur.

* We onze collega’s in Aalter ook van schapen en geiten voorzien om hun
terreinen langsheen het kanaal (Patersveld) te beheren.
* Onze tractor binnen moest voor “serieuze” herstellingen aan reductiekast
van voorste wielen.
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* We op stap zijn geweest met Chiro Vannoes (Kleit), de Jeugdcoordinator
van Maldegem en Schepen Valerie Taeldeman in verband met de uitbouw
van het “speelbos”. We kijken in een degelijke toegang tot het speelbos
vanuit Kleit, een wandelpad “door” het bos, mogelijkheid tot bivak,
kampvuur met amfitheater, aanleg van poel en een speelheuvel.
* We de Chiro Vannoes van sjorhout zullen voorzien nadat zij hun
materiaal in vlammen zagen opgaan na een brand in hun lokalen.
* Het LTI van Oedelem reeds op 1 september aan z’n jaarlijkse
beheerwerken in het MV begon. Na wat uitleg door terreinploeg Wingene
aangaande allerlei materiaal, gevolgd door een korte uiteenzetting
aangaande vegetatie en “beestjes” die op de rabatten terug te vinden zijn
.... om er dan in te vliegen in het verwijderen, met draagberrie, van
maaisel.
* Het “eilandje” in het ven afgegraven en weggevoerd werd.
* We binnenkort samenzitten met de gemeente Maldegem om hen op de
hoogte te houden van het Life project. Dit overleg, eveneens met de
gemeente Knesselare, zal gebeuren op een tweemaandelijkse basis.
* De terreinploeg weer langskwam met hun mulcher om de wandelpaden
en open plaats in speelbos weer “kort” te zetten.
* We ondertussen 3 runderen hebben rondlopen, van een plaatselijke
landbouwer, op de afgegraven maïsakker.
* Nog goed nieuws uit het Maldegemveld: Vorig jaar en ook dit jaar
werden er in april en mei enkele zeldzame zweegvliegensoorten gevonden:
Melangyna barbifrons of het Vroeg elfje waarvan de laatste
waarnemingen in Vlaanderen dateren van 1879 en 1949. Niet echt een
talrijk beestje te noemen dus. Niet toevallig komt M. Barbifrons samen
voor met M. quadrimaculata, ook een tamelijk zeldzame arme grondsoort, en de vorig jaar gevonden zeer zeldzame Platycheirus discimanus
(wilgenplatvoetje). Ook de laatstgenoemde soort was in geen 60 jaar meer
in Vlaanderen gezien geweest; een hele bijzondere vondst dus.

11
Enkele bijkomende recente uitschieters van vondsten op een rij:
Parasyrphus malinellus (glimmend roetneusje): zeldzaam dennenbossen
op arme zandgronden
Melangyna umbellatarum (melkelfje): zeldzaam duinen en zand en
kleigronden
Heringia pubescens (donkerhaarplatbek): zeldzaam loofbossen met
weelderige ondergroei
Chriorina pachyrera (populierenwoudzwever): zeer zeldzaam loofbossen
met populier, beuk, eik op voedselrijke grond (slechts enkele plaatsen in
Vlaanderen)
Trychopsomia flavitarsis (kleinvlekplatbek): zeldzaam typische heide en
vensoort (kempen)
Melanogaster aerosa (zomers doflijf): zeer zeldzaam typische heidesoort,
vooral combinatie zand, klei in vennen (kempen, ardennen)
Pelecocera tricincta (bijlsprietje): zeer zeldzaam dennenbossen en heide
(kempen)
Cheilosia barbata (ongschoren gitje): zeer zeldzaam open plekken in loof
en naalbos (ardennen)
Alle specialisten zijn het er over eens dat zich in het Maldegemveld een
unieke zweefvliegenfauna bevindt, temeer het meestal soorten betreft die
zeer nauw aan het biotoop gebonden zijn. De meeste soorten zijn slechts
terug te vinden in de Kempen, of zelfs in de Ardennen. De combinatie
naaldhout-gemengd bos op vochtige bodem, overgang van voedselarme
gebied in het Noorden naar voedselrijkere gronden in het Zuiden,
aanwezigheid van heidestukjes en vennen, kwelsituaties en beken zorgt
ervoor dat daar enkele unieke soorten voorkomen, die je elders ver moet
gaan zoeken. De beheersmaatregelen van de laatste jaren werken
ongetwijfeld het behoud en de uitbreiding van zulke soorten in de hand en
komen daarmee de biodiversiteit ten goede.
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Naturelle
Nieuwstraat 50
MALDEGEM
Tel. 050/71.69.03
Gesloten op dinsdag
Dagelijks vers biobrood te verkrijgen
alsook vegetarische producten en
bio cosmetica
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NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE
Onze jonge afdeling telt 4 reservaten, waarvan 2 in eigendom. Hierin
wordt getracht om bepaalde biotopen terug op te waarderen. Vooral ons
heideterrein, het Maldegemveld, heeft op korte tijd bewezen dat er een
groot potentieel is voor een flora van schrale bodem. Ook het Kanaalreservaat herbergt al een reeks zeldzame planten en jaarlijks steekt er wel een
nieuw zijn kopje boven. Het Torrebos tenslotte is een klein bos met een
grote variatie aan streekeigen bomen.
Voor de uitbouw van deze reservaten aan uw achterdeur is natuurlijk geld
nodig. U kan uw gift storten op het rekeningnummer van Natuurpunt: 2300044233-21. Giften vanaf € 30 zijn fiscaal aftrekbaar, een attest wordt
automatisch opgestuurd. Twee van deze reservaten hebben een eigen
projectnummer. Bij vermelding van dit nummer wordt uw donatie speciaal
voor dit reservaat gebruikt. Voor het Maldegemveld is dit projectnummer
6627 en voor het Torrebos is dit 6639.

Contactpersonen Natuurpunt Maldegem-Knesselare
Steven
Degraer
John
Beylemans
Johan
Bosmans

Hoeksken 15, 9910
Ursel
Aardenburgkalseide
396, 9990 Maldegem
Onderdijke 41, 9991
Adegem

Luc
Dellafaille
Kurt De
Kesel
Dirk
Develter
Karel
Tack

Vellare 41, 9920
Lovendegem
Kluizestraat 50,
9910 Knesselare
Torredreef 5, 9990
Maldegem
Eduard
Neelemanslaan 5,
9900 Eeklo
Westvoordestraat
21b, 9910
Knesselare
Pontweg 29, 9880
Aalter

Etienne
Vanaelst
Frank
Verheye

Voorzitter
Natuurstudie
(vogels)
Penningmeester,
werkleider
Maldegemveld
Bestuurslid
Conservator
Maldegemveld
Conservator
Torrebos, Redactie
Beheerder
Maldegemveld,
logistiek
Conservator
kanaalreservaat
Beheerder
Maldegemveld

09 374
76 83
050 72
05 20
050 72
00 92

S.Degraer@MUMM.ac.be

09 372
68 23
09 374
71 16
050 71
91 82
09 377
69 39

lucdellafaille@hotmail.com

09 374
59 86

vanaelst@base.be

09 374
43 08

frank.verheye2@telenet.be

john.beylemans@pandora.be
johanbosmans121@hotmail.com

maldegemveld@telenet.be
fa302024@skynet.be
karel.tack@telenet.be

Een aantal van bovenvermelde personen vertegenwoordigen onze afdeling
ook in allerlei commissies en nemen nog andere taken op. Daarnaast kan
Natuurpunt
nog
rekenen
op
verschillende
medewerkers!
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Waar doen we het voor?
Natuurpunt is met duizenden vrijwilligers en meer dan 11000 hectaren
over 500 natuurgebieden in beheer de belangrijkste vereniging voor
natuurbehoud en landschapszorg in Vlaanderen. Natuurpunt zet zich in
voor meer en betere natuur, zowel binnen als buiten de bestaande
natuurgebieden. Natuur om in te wandelen of fietsen, natuur om van te
genieten. Tot haar kerntaken rekent de vereniging tevens landschapszorg,
beleidswerking, natuurbeleving, natuurstudie, vorming en educatie.
Met jouw lidmaatschap van Natuurpunt geef je samen met meer dan
80.000 gezinnen in Vlaanderen een duidelijk signaal dat ook jij natuur
belangrijk vindt. Indien je niet in Maldegem of Knesselare woont, gelieve
dan bij jouw overschrijving (€ 24,00 per kalenderjaar op rek. nr. 2300044233-21) te vermelden dat je wenst ingeschreven te worden bij
afdeling Maldegem-Knesselare. Zo geniet je van de volgende voordelen :
• 4 maal per jaar ontvang je automatisch 3 tijdschriften vol info over
de natuur in Vlaanderen zowel als plaatselijk nieuws ; ons nationaal
tijdschrift “Natuur.blad”, het tijdschrift van de regionale koepelvereniging Natuurpunt en Partners Meetjesland, evenals dit tijdschrift
“Bos en Hei” van de plaatselijke afdeling Maldegem-Knesselare.
Leergierige leden kunnen zich abonneren op twee meer
gespecialiseerde tijdschriften Natuur.oriolus en Natuur.focus.
• Je kunt met het hele gezin gratis deelnemen aan al onze geleide
activiteiten (cf. kalenders in vermelde tijdschriften en de website).
• Je geniet 10 % ledenkorting bij aankoop van boeken, t-shirts,
verrekijkers e.a. in de Natuur.winkel. Je kunt ook met korting
winkelen bij A.S. Adventure, Tony Mertens en Schoenen Torfs.
• Je ontvangt een welkomstpakket met daarin een CD met
vogelgeluiden evenals onze Fiets- en Wandelgids met ruim 100
wandel- en fietsroutes in Vlaanderen en Wallonië. Je krijgt toegang
tot de speciale ledenpagina's op de website. Daar vind je onder meer
80 wandel- en fietskaarten voor onvergetelijke daguitstappen.

