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Hey daar geweldige JNM’ers en ouders van deze JNM’ers, of eender wie dit uiltje 
aan het bekijken is.

Welkom in ons nieuwste uiltje. Het is eindelijk lente, de zon is er weer en de 
bloemetjes komen piepen boven het gras. Nieuwe activiteiten verschijnen op de site 
en jullie lijsters zijn druk in de weer om er weer een geweldige tijd van te maken. 
Wist je dat onze pannenkoekenslag er ook aankomt? Met pannenkoeken en groene 
pannenkoeken en misschien zelfs belegsels op deze pannenkoeken, en uiteraard 
veel gezelligheid. Hier zijn jullie allemaal voor uitgenodigd, ook ouders, grootouders, 
vrienden en iedereen die je kent die van pannenkoeken houdt. Ik kijk er nu al naar 
uit jullie allemaal te zien!

Zoals altijd hebben we een hele reeks activiteiten klaar staan voor jullie, over 
natuur, en ook wat milieuprojectjes, en ook voor onze kwakers de vijfde editie van 
de super coole stoere kwandeling.

Er is een activiteit over bomen en in bomen klimmen, en een activiteit over de 
regenboog. En na al deze activiteiten is er ook nog ons zomerkamp, met nog meer 
activiteiten en verhalen en hopelijk nadien veel leuke herinneringen en een paar 
beerputtekstjes.

Ik kijk er nu al super hard naar uit jullie te zien! Tot snel!

Heel veel groentjes namens alle lijsters hier in NWB 

Kate en het lijsterteam

Voorwoordje



Lijsters

Braam  0493 02 21 04
braamverlooy@telenet.be

Bruno  0415 61 17 47 
ivo.christiaans@gmail.com

JOBA
0498 40 75 78
joba.deweerdt@gmail.com

Kate 0478 69 84 94
katebekaert@gmail.com

Linde0499 72 20 26
lindeverlooy@gmail.com

0468 57 98 39
anouk.eechaut1@hotmail.comAnouk



Maysa0497 31 41 30
maysaahidar123@gmail.com

Lize 0471 87 29 67
lizedevisscher@gmail.com

0477 81 05 87
mariekecarre@gmail.com Jericho

Naomi  
0494 46 26 33

van.de.vyver.naomi@gmail.com

Rayan  0485 20 18 86
rayan.dadsi@gmail.com

Lou 0470 68 53 12
devisscherfloor@gmail.com

lia
0499363459

hdekerf@hotmail.com



Rohan 0468 19 57 27
rmeerhaeghe@gmail.com

ruben0487 71 30 72
bekaertruben@gmail.com

thibault 0479 03 31 81
thibaultmathieu101@gmail.com

wieland0471 58 61 00
wieland14@gmail.com

wolf 0492 03 03 01
wolfverlooy@telenet.be

yano0483 68 67 92
yano.vdb@hotmail.com

lola0483 09 71 01
lola.lambrecht23@gmail.com



Activiteiten

Piepers
7-12 jaar

Kwakers

13-15 jaar

Oehoes
16-26 jaar



03/04/2022

FIETSEN 
GEBLAZEN OP 
BRABANTSE KOUTERS
Wanneer: 14:00 tot 17:00
Verantwoordelijke: Kasper
Wanneer: 14:00 tot 17:00
Waar: Westvaardijk 153 (Verbrande Brug)  Grimbergen
Meebrengen:
 - koersfiets / damesfiets / MTB met dunne banden
 - fietshelm
 - drinkbus
 - vieruurtje
 - aangepaste kledij naargelang het weer

Dag kwakers en oehoes!

Vandaag zondag 3 april start de eendagstoerismerit Grimbergen-Brabant-
Grimbergen. De streek wordt verkend per vélo. Vanaf het zadel genieten we van 
het landschap, maar ook van het asfalt en beton. Over jaagpaden en fietsbruggen: 
het wordt niet modderig. Kijk zeker op voorhand je fiets na op werkende remmen 
en een zadel op de goeie hoogte. Zorg ook voor de juiste druk in de banden. We 
spreken af aan de Verbrande Brug in Grimbergen.  
 Blaas jullie banden alvast op en smeer de benen in ;).



04/04/2022 - 07/04/2022 

ININATUURVIERDAAGSE 
2022
Verantwoordelijke: afdeling Leuven, Lize contact NWB
Wanneer: 14:00 tot 17:00
Waar: Vredelaan 1  2920 Kalmthout  (treinvervoer geregeld door JNM)

Na twee jaar uitstel is het eindelijk hier: de Brabantse ininatuurvierdaagse! 
Als je weet waar je moet kijken, vind je ook in Ons Vlakke Land echte natuur-
juweeltjes. Één van de schoonste parels vind je pal op de grens met onze 
noorderburen in de adembenemende vorm van de Kalmthoutse Heide. Tijdens de 
eerste week van de paasvakantie, wanneer de natuur weer haar volle pracht toont, 
trekken we daarheen om de heide en andere coole stukken groen en blauw in de 
buurt te ontdekken. Natuurkennis, spel en een hoop nieuwe vrienden wachten op 
je!

Meer info op de site!



10/04/2022

WAT LIGT ER ACHTER 
DE REGENBOOG?
Verantwoordelijke: Lize
Wanneer: 14:00 tot 17:00
Waar: Domein de Drie Fonteinen (aan de speeltuin)  Vilvoorde
Meenemen: vieruurtje en iets om te drinken, al je wetenschappelijke kennis, 
regenboogvangnet ;)

Haai (da’s een vis) 

Vandaag gaan wij het antwoord zoeken op één van de meest prangende 
wetenschappelijke vragen van de huidig eeuw. Wat ligt er aan het einde van een 
regenboog? 
Is het een reuze schat? Een andere wereld? 
De woonplaats van het vliegend 
spaghettimonster? Een roze olifant? 
Wonen er misschien mannetjes met 
verfborsteltjes die de regenboog 
moeten schilderen? Of ligt er 
gewoon helemaal niks? 

Laten we het samen gaan 
ontdekken! 



23/04/2022

PAN&KOEKENSLAG 
XIII³
Verantwoordelijke: Linde
Wanneer: 16:00 tot 20:00
Waar: Tangedallaan 34  Grimbergen

Op 23 april wagen we ons voor de derde maal aan editie 13 van onze Noordwest-
Brabantse Pan&koekenslag. Dat is editie XIII voor de Romeinen onder ons.
Zet het in je agenda, onderlijn het met drie kleurtjes, ga er nog eens over met je 
fluostiftfluostift en bel iedereen die je kent die net zo graag pannenkoeken eet als jij!
Onze pannenkoeken zijn zoet of zout of zelfs groen (met spinazie in het deeg), en 
gemaakt met biologische en zo lokaal mogelijke producten. Indien dit niet mogelijk 
is, kiezen we fair trade alternatieven.
Ben je een nieuwsgierigaard, een moeilijke eter of wil je gewoon zomaar het menumenu 
eens bekijken?
Op de site vind je de definitieve versie van het menu terug.
We voorzien standaard een veganistische variant op de pannenkoeken. Ben 
je glutenvrij of heb je een intolerantie/allergieintolerantie/allergie waar we rekening mee kunnen 
houden? Stuur op voorhand een mailtje naar lindeverlooy@gmail.com en we 
zorgen voor jou!
Vier je de RamadanRamadan? Of ben je omwille van een andere reden niet beschikbaar 
tussen 16u en 20u?
We zetten met plezier een bestelling voor je klaar die je na zonsondergang/op een 
later moment kan opeten. Contacteer ons op voorhand via lindeverlooy@gmail.com 
of tijdens de avond zelf op 0499722026.



01/05/2022 

TERUG NAAR DE BEESTIGE 
BEESTENBOEL
Verantwoordelijke: Lia, Anouk, Lou
Wanneer: 14:00 tot 17:00
Waar: Warandestraat 48  Grimbergen
Meenemen: goede schoenen die tegen de 
modder kunnen, kleren die vuil mogen worden, een 
drinkbus water en een vieruurtje. 
Als je allergisch bent of bang bent van een of meerdere soorten 
dieren dan kan je altijd een berichtje sturen naar Lia of Lou, dan 
kunnen wij daar rekening mee houden.

Hey, misschien herinneren jullie je de activiteit op het krokusweekendje wel nog. 
Die met die beestige beestenboel, die met die overdaad aan schattigheid. Van de 
alpaca’s tot de baardagamen, van de schapen tot die enorme hoeveelheid konijntjes, 
allemaal op de boerderij Huppeldepup…
Wil je al die zotte avonturen nog eens herbeleven, of was je er niet bij op 
krokusweekendje en ben je getriggerd door de leuke verhalen en het enthousiasme 
van iedereen of vind je dat het gewoon geweldig klinkt, wel, dan heb ik goed 
nieuws! Op deze activiteit gaan we terug naar die wonderbaarlijke boerderij. 
Terug op ontdekking tussen al die schattigheid. 
Terug naar al die knuffelbaarheid. 
Terug naar huppeldepup :).



07/05/2022
IK ZIT, IN HET GROEN, EN IK 
HOU VAN ... NOG MAAR EENS EEN 
UILTJESVERGADERING
Verantwoordelijke: Kate
Wanneer: 10:00 tot 13:00
Waar: ergens in Meise

 Hey daar mijn geweldige medelijsters
Het jaar zit er zowaar alweer bijna op en het is nu bijna zomervakantie, heel 
veel tijd om te ontspannen, reizen en uiteraard op kamp te gaan. En daarna is het 
meteen weer een nieuw werkjaar met nieuwe kindjes en nieuwe activiteiten. 
Oei oei maar wie gaat al die nieuwe, supertoffe activiteiten voorbereiden? 
Misschien is het tijd om ons eens gezellig samen te zetten en te bedenken wie 
volgend jaar voor ons herfstuiltje een activiteit wil bedenken.

7/05/2022
HEB JIJ AL GEHOORD VAN 
HET WESTGROENEWOUD? HET 
WESTGROENWOUD? JA HET 
WESTGROENEWOUD
Verantwoordelijke: Kate, Lola
Wanneer: 14:00 tot 17:00
Waar: Nieuwelaan 98  Meise

Hey, psst, jij daar, heb je al gehoord van het Westgroenewoud?
Het Westgroenewoud? 
Ja het Westgroenewoud.
Die van ‘twee meisjes op het strand’?
Nee nee, niet Raymond van het Groenewoud, het Westgroenewoud. Er zijn 
plannen om dat stukje open ruimte volledig vol beton gieten en dat willen we 
uiteraard niet.
En kunnen wij daar dan iets aan doen? 
Uiteraard! Heel veel groene potloden verzamelen. We gaan langs van deur tot deur 
en vertellen over het alternatief: een bos aanplanten in de plaats van beton te gieten 
en vragen uiteraard om groene potloden, dan kunnen we heel Westrode helemaal 
groen kleuren op de kaart. Help jij mee? Dankjewel!



15/05/2022

Nestenwissel
Verantwoordelijke: triumviraat
Wanneer: 14:00 tot 20:00
Waar: Kerkstraat 247  Humbeek

De lente is ondertussen al goed op gang, tal van vogels zijn druk in de weer met het 
bouwen van een nest. De lijsters van NWB volgen dat patroon ook. In het voorjaar 
bouwen zij hun nestjes voor het komende werkjaar en bekijken ze wat er beter kon 
met de nestjes van vorig jaar.
We gaan natuurlijk niet de hele tijd vergaderen en evalueren, er zal ook zeker tijd 
zijn voor teambuilding en misschien zelfs wel een kampvuur. En oh ja, er zal geen 
gebrek zijn aan dessertjes.



21/05/2022

STOERE 
KWANDELING 
EDITIE V
Verantwoordelijke: Wieland
Wanneer: 10:00 tot 19:00
Waar: Station Vilvoorde
Meenemen: Lunch! Genoeg drinkwater, zonnecrème en goeie botinnen.

LADIES, GENTLEMEN AND NON BINARIES
Het is potvolkoffie de 5e keer dat ik een stoere kwandeling organiseer, dus je 
zou denken dat ik dit in mijn slaap kan doen op het moment. MAAR ALS ER 
IETS IS DAT NIET SLAAPVERWEKKEND IS, DAN ZIJN HET WEL STOERE 
KWANDELINGEN! Mentale heavy metal muziek aan het blasten met elke stap die je 
zet, dat is de vibe waar we voor gaan.
Ik update deze activiteit later met waar we exact naartoe gaan en welke we treinen 
we gaan pakken.
We vertrekken sowieso vanaf Vilvoorde station in de voormiddag.

TOT DAN
Wieland



29/05/2022

AA NATUURSTUDIE!
Verantwoordelijke: Kate
Wanneer: 14:00 tot 17:00
Waar: Humbeeksebaan 111  Grimbergen

Hey hey hoe heet dat plantje ook al weer?
Wat voor kevertje is dit? 
Kun je krekels echt herkennen aan hun getsjirp? 
Allemaal prachtige beestjes en planten om ons heen, maar wat was hun naam nu 
ook al weer? Zullen we samen gaan wandelen en kijken naar al die kleine (en soms 
heel grote) wondertjes van de natuur?
Als je dat hebt, mag je een loepepotje meenemen, of een leuke natuurstudiegids, en 
uiteraard jezelf
Tot dan!



18/06/2022

DE BOOM IN!
Verantwoordelijke: Linde
Wanneer: 14:00 tot 17:00
Waar: Domein Drie Fonteinen  Vilvoorde
Waar: de hoofdingang van de speeltuin in Domein Drie Fonteinen

Over bomen valt er veel te zeggen. Zeker als je Linde heet, wat in mijn geval 
uiteraard het geval is.
Bomen zijn geschikt om in te klimmen, vruchten van te eten, in te wonen (zeker 
als je een eekhoorn bent, hoewel dat in mijn geval helemaal niet het geval is), je 
kind naar te noemen (zeker als het een linde is, of een hazel of els) of zelfs om een 
hele gemeente naar te noemen! Verder zijn bomen ook geschikt om te knuffelen, 
medicijnen van te maken, te planten of net om om te hakken, 
of... wel, voor duizenden andere dingen eigenlijk.
Wat dat wonen in bomen betreft: in het 
verleden zijn er een aantal keer 
‘bosbezettingen’ geweest. Daarbij 
gingen mensen voor een hele 
tijd in een bos wonen, sliepen 
ze in de bomen en ketenden 
ze zich er soms zelfs aan vast 
om het bos te beschermen 
tegen plannen om het om te 
hakken.
Vandaag wijden we ons aan 
een aantal van de duizenden 
dingen die je met bomen kan 
doen:
Bomen knuffelen, boomspelletjes 
spelen, bomen determineren maar 
vooral ook in bomen leren klimmen met 
klimgordels. Wat ik bedoel te zeggen is het 
volgende: iedereen die naar de activiteit komt, kan den 
boom in!



03/07/2022

ONGELOOFLIJKE 
OEHOEOMWEGEN
Verantwoordelijke: Rohan
Wanneer: 14:00 tot 18:00
Waar: Station Leuven 

Het is zomer! Normaal gezien is iedereen klaar met de examens en staat de zon 
al op ons te wachten. Daarom zakken vandaag alle oehoes van heel Centraal-
België af naar Leuven. En wat we daar op ons te wachten staat, zal jullie zotste 
verwachtingen overtreffen! Het is wel zeker dat we starten aan Leuven station 
en dat we daar ook zullen eindigen rond 18u, met daartussenin een hele hoop 
omwegen. We gaan proberen om om 18u terug aan het station te staan, maar ik kan 
niet garanderen dat dat zal lukken.
Er is een reëele kans dat alles wat je meeneemt nat zal worden! Neem dus zeker niet 

te veel (elektronishe) spullen mee.



lid worden

jnm NWB

over jnm

JNM Noordwest-Brabant is actief in Wemmel, Peutie, Vilvoorde, Melsbroek, Perk, 
Grimbergen, Humbeek, Beigem, Strombeek-Bever, Meise, Wolvertem, Eppegem, 
Zemst, Hofstade, Elewijt en Weerde. Zelfs als je niet in die gemeenten woont, ben je 
welkom!

Onze leden van 7 tot 12 jaar dragen de naam Piepers,
onze leden van 13 tot 15 jaar noemen we Kwakers,
en leden tussen 16 en 26 jaar behoren tot de Oehoes en kunnen ervoor kiezen om 
lijster te worden.
Onze activiteiten gaan door overal in ons grondgebied.

jnm nationaal

Om lid te worden surf je naar www.jnm.be/lidworden en vul je het 
inschrijvingsformulier in. Je krijgt betalingsinstructies per e-mail. Je kan zelf kiezen 
hoeveel je jaarlijks wil bijdragen aan de JNM, €5, €24 of €30. Wij laten onze leden 
zelf bepalen hoeveel ze betalen omdat we van de JNM een open en inclusieve 
jeugdbeweging willen maken. We ontvangen echter wel steeds minder subsidies 
van de overheid, dus elke andere bron van inkomsten is zeker welkom.

JNM bestaat niet enkel uit afdelingen, er is ook een nationale werking. Je kan het 
secretariaat bereiken via info@jnm.be of op 09 223 47 81, Kortrijksepoortstraat 192, 
Gent. JNM heeft ook een winkel. Is je loupepotje kapot gegaan, of mis je dat 
supercoole boek over sprinkhanen? Wil je graag je collectie 
zoekkaarten uitbreiden of wil je een stoere JNM-trui? De JNM-winkel 
heeft het allemaal! Je kan online bestellen via jnm.be/winkel, of je kan 
naar de JNM-winkel in Gent gaan. Leden krijgen een serieuze korting. 
Onze NWB-lijsters passeren ook af en toe in Gent, dus je kan altijd wel 
eens vragen of ze een aankoop mee willen brengen.

JNM, de Jeugdbond voor Natuur en Milieu, is een jeugdbeweging voor iedereen van 
7 tot 26 jaar die zich goed voelt in de natuur en zijn schouders niet ophaalt voor het 
milieu. JNM Noordwest-Brabant is één van de veertig lokale afdelingen van JNM.



Om je lidgeld te verniewen log je je in op www.jnm.be en klik je op ‘mijn gegevens’. 
Dit vind je in de bovenste balk in het gras naast je naam. Je hernieuwt je lidgeld 
door te klikken op de knop in de rechterbalk onder jouw naam.
Een mailtje met de betalingsgegevens wordt dan naar jouw e-mailadres verzonden. 
Wanneer we je betaling verwerkt hebben, krijg je hier een bevestiging van per 
mail.

lidgeld vernieuwen

inschrijven

carpoolen
Sinds een aantal jaar is het mogelijk via de site met (de ouders van) andere JNM’ers 
af te spreken om samen naar een activiteit te rijden. Of je nu fietst of rijdt met 
de auto, het is altijd leuker met meerdere mensen samen, daarnaast is het ook 
tijdbesparend, goedkoper en natuurlijk veel beter voor het milieu.

Maar hoe werkt het nu? Wel het is heel simpel, volg gewoon onderstaande  
instructies en dan kom je er wel:

1. Ga naar de site van JNM NWB (jnm.
be/nwb)
2. Log je in
3. Kies de activiteit
4. Klik op de groene inschrijfknop
6. Klik op de grijze registreerknop
Nu ben je ingeschreven
7. Klik op ‘terug naar 
evenementinformatie van “activiteit”
Nu zie je vanonder links een 
kolommetje met “carpoolen” en 
“Kunnen andere JNM’ers met jou 
meerijden?”

Klik maar op wat van toepassing is 
(“Nee”,”Ja en nog plaats” of “Ja, maar geen 
plaats meer”)

Wil je carpoolgegevens van iemand 
anders zien? Kijk naar de twee 
kolommetjes daarboven, als je klikt op het 
groene bolletje naast iemands naam, kan 
je daar de contactpersoon van die persoon 
zien.

VEEL CARPOOLPLEZIER :)

Je mag naar zo veel of zo weinig activeiten komen als je zelf wil, we vragen je wel 
om je in te schrijven via de site. Dit doe je door op jnm.be/afdeling/noordwest-
brabant/activiteiten door te klikken op een activiteit en op de inschrijfknop te 
duwen die zich boven het activiteitentekstje bevindt.

Je mag ook altijd contact opnemen met één van de lijsters om bijvoorbeeld samen te 
fietsen, dat is voor ons zeker geen probleem.



Bedankt voor het lezen!


