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Surf aangemeld naar www.jnm.be/lidgeldhernieuwen 
en ons systeem loodst je door de verschillende stappen van je 
lidgeldhernieuwing. Je kan ook een domiciliëringsaanvraag 

indienen op www.jnm.be/domiciliering. 
Wie betaalt via domiciliëring krijgt een leuk JNM-cadeau!

Om lid te worden surf je naar www.jnm.be/lidworden en vul je het 
inschrijvingsformulier in. Je krijgt betalingsinstructies per e-mail. 

We vinden het belangrijk dat iedereen met interesse voor natuur en 
milieu bij JNM terecht kan. Daarom is er een standaardtarief, een 

verhoogd en een verlaagd tarief waar je uit kan kiezen.

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 Gent is één van de vijftig 
lokale afdelingen van JNM.

LIDGELD HERNIEUWEN

INHOUD

Weet jij wie hier gepasseerd is?* 

* : Een vos * : Een vos
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Dag lieve jnemmers!!

De zomer is bijna gedaan. We moeten weer naar school. 
Piepers gaan naar andere groepen, ini’s worden leiding, lei-
ding wordt ouwe sok en er is een heel nieuw bestuur! En dat 

allemaal is gebeurt tussen alle zomerkampen heen. 
 De startdag komt eraan en hopelijk hebben jullie er alle-

maal zin in want wij staan alvast te springen! Het perfecte 
moment om wilde kamp verhalen uit te wisselen en iedereen 
te leren kennen (of subtiel namen die je al moest weten op te 

frissen). 

Dit jaar starten we met extra enthousiasme voor alle prach-
tige natuur rond ons en zal er hier en daar wel eens in deze 

natuur gewerkt worden. 

Soms zullen we eens zwaaien naar de gentbrugse meersen 
want daar zit JNM Gent Oost. Je zal het misschien al opge-
vangen hebben maar dit jaar zijn we dus officieel helemaal 
gesplitst. Dat wil zeggen dat zij nu ook hun eigen ini groep 
hebben. Helaas zullen we dus een paar ini’s van vorig jaar 
moeten missen maar geen nood, je zal ze nog genoeg zien!
We kijken er naar uit jullie terug te zien dus leg dat goed 

humeur maar alvast klaar!!

Groetjessss
Zé, Emmanuel en Emma

Het  Vuurwuurd

Surf aangemeld naar www.jnm.be/lidgeldhernieuwen 
en ons systeem loodst je door de verschillende stappen van je 
lidgeldhernieuwing. Je kan ook een domiciliëringsaanvraag 

indienen op www.jnm.be/domiciliering. 
Wie betaalt via domiciliëring krijgt een leuk JNM-cadeau!
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VO ORSTELLING BESTUUR

Mira
Waterpiepverantwoordelijke

Ik ben Mira Hubeau, 16 jaar en een zeer  
enthousiaste waterpiepverantwoordelijke!
Ik hou van tekenen, cello spelen en plantjes 
determineren :))
Je kan bij mij terecht voor vraagjes babbetjes 
of leuke ideeën.

Miro
Graspiepverantwoordelijke

Hey daar, ik ben Miro!
Ik ben dit jaar weer graspiepverantwoordelijke 
met een goeie schep goesting.
Ik hou van bloemen, blaadjes, zingen en dansen.
Ik wil er samen met jullie een super wijs jaar van 
maken vol natuur en plezier!!

Eva 
Boompiepverantwoordelijke

Heyhey lieve boompiepers
Ik ben Eva
Wanneer ik naar school ga maak ik geen saaie wis-
kunde, maar schilder ik de hele dag en als ik op reis 
ben koop ik geen souvenirs, maar neem ik schedels, 
drollen en andere gekke vondsten mee.  
Ik hou van de natuur en wandelen!! 
Hopelijk tot snel
Vele groetjes, kusjes en blafjes van Eva Samson



Dag iedereen!  
Ik ben Zeno, de andere helft der machtige iniver-
antwoordelijken. Ik ben iemand die een hele serie 
opnieuw kijkt omdat ik een te groot deel ben 
vergeten wanneer er een nieuw seizoen uitkomt. 
Als je vraagt wat mijn favoriete eten is, dan zeg 
ik ‘gratis’. Verder doe ik atletiek en lees ik minder 
boeken dan ik zou willen.  
Ik ga dit jaar redelijk veel tijd hebben, dus ik ben 
beschikbaar voor al jullie vragen, opmerkingen of 
serveersuggesties!

55
Zeno 

Iniverantwoordelijke

Loren en Marie 
(Ultimate-)Gruutenverantwoordelijke

Lolo en Marie
Vuurjongen en Watermeisje
Tank en stank
Met sprongen en een ijsje
Een lawaaiklank en veel dank

Maken wij er een ultimate gruut jaar van 

Skidipahpahpah
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VO ORSTELLING BESTUUR

Zé
Voorzitter

Hallo
Ik ben Zé, de nieuwe voorzitter van JNM 
Gent West. Omdat ik al sinds mijn zeven 
in de JNM zit ben ik helemaal zot van 
in de natuur te zijn. Naast natuur ben ik 
ook helemaal verzot op natuurkunde en 
wiskunde, maar mijn lievelingsbezigheid 
is zeker leiding geven.  
Dus voor al jullie vragen kunnen jullie bij 
mij terecht!

Emmanuel 
Secretaris

Heyhey, ik ben emmanuel en ik ben secre-
taris van Gent-West dit jaar. Ik ben 5 jaar ge-
leden meet mijn klieken en mijn klakken in 
de JNM gestruikeld en heb sindsdien zoveel 
vrienden en herinneringen gemaakt. Laten 
we er samen een leuk jaar van maken ;)

Emma 
Ping

Hey!! 
Ik ben Emma. Ik ben jullie ping dit jaar dus 
alles van geld zaken. Ik hou van de natuur en 
wandelen en ik teken ook heel veel. Ik kijk 
er naar uit jullie dit jaar veel te zien! Tot op 
startdag!
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Miro en Kes 
Redactie

Hallo allemaal! 
Wij zijn Miro en Kes, en zijn verantwoordelijk 
voor het zaagblad dit jaar.
Als jullie vragen of opmerkingen hebben kunnen 
jullie altijd bij ons terecht.
Groetjes! 
De redactie

Dammen bouwen op Paaspini!
Wat herinner jij je nog het beste van 
paaspini? 
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NATUURARTIKEL

ELLA DE POPULIER EN HAAR VRIENDJES

Het was een grote boom, een oude boom. Ze stond een beetje verder van 
het bos, in het veld, een beetje ver van de andere grote bomen in het bos. 
Het gras en de vogels en de struiken in de buurt noemden haar Ella, en ze 
was een van de bomen die wij mensen populieren noemen. Elke dag slurp-
te ze een beetje water uit de bodem, met haar wortels (duh). Ze had een 
aantal heel grote wortels, die ervoor zorgden dat ze heel stevig in de bodem 
stond. Heel blij was ze met die sterke grote wortels, maar deze dienden niet 
om water uit te bodem te slurpen! Daarvoor dienden de kleinere fijnere 
worteltjes, die zich tussen alle deeltjes van de bodem wringden en daar het 
water vonden. Jaja, water is goed verstopt hoor in de bodem. Je moet maar 
is een kleine put graven, en kijken of je het water dat de bomen drinken 
kan zien! (tenzij het heeeeel veel heeft geregend, dan kan je het wel zien, 
omdat de verstopplekjes vol zitten :). Een beetje zoals aan het einde van 
een spelletje sardientjes, en iedereen zich op de zelfde plek probeert te 
verstoppen.) .) Daarna gaat het water via de grotere wortels, en via de stam, 
naar de takken, naar de blaadjes. Daar gebruikte onze grote boom Ella het 
water voor een ruilhandeltje met een goeie vriend van haar, de wind. Zij 
geeft een beetje water aan de wind met haar blaadjes, terwijl de wind haar 
een beetje koolstof geeft, dat zij dan weer kan gebruiken om te groeien! Die 
koolstof die de wind aan de bomen geeft komt de laatste jaren nogal veel in 
het nieuws, de wind heeft namelijk een hele boel CO2, koolstofdioxide. Een 
beetje een eng stofje zou je denken, dat ons klimaat nogal in de war brengt. 
Maar hoe gebruikt Ella dit dan om te groeien?? Ze gooit ze samen met een 
beetje water in haar blaadjes, en gebruikt dan de warme stralen van haar 
andere zeer goede vriend, de zon, om er suiker van te maken! Zoals je ziet 
heeft Ella zeer veel goede vrienden! Zonder hun zou ze nooit in staat zijn 
om zo een grote boom te worden! Met die suiker kan Ella dan uiteindelijk 
aan de slag! Het is een beetje zoals dat wij mensen een dikke boterham met 
choco nodig hebben voordat we op dagtocht gaan. 
Ella en haar andere vriendjes, het gras en de kruiden tussen het gras, werk-
ten elke dag goed samen om het water in de bomen zo goed mogelijk te 
gebruiken. Ella zocht meestal het water wat dieper in de bodem, omdat zij 
met haar lange armen – euhh wortels excuseer – veel verder kon geraken 
dan de kleine worteltjes van het gras. Het gras daarentegen had heel veel 
megaveel kleine worteltjes in de bovenste laagjes van de bodem, om daar 
te zorgen dat ze flink het water opslorpen. 



99

Door NicolaasDoor Nicolaas

 Het gras zorgt er ook voor dat als het regent, het water 
vlotter in de bodem kan! Want zonder gras kan de bodem 
een harde laag krijgen vanboven. Als dit gebeurt, dan 
stroomt er veel regenwater weg :( . En dan raakt uiteinde-
lijk het water dieper in de bodem ook op, en dan kan de 
boom er ook niet meer aan.

Op hete droge zomerdagen helpt Ella dan weer het gras, door de felle zon 
een beetje tegen te houden. Op die dagen raakt het water vanboven in de 
bodem vaak op, en kan het gras er niet meer goed aan. Als er dan volle zon 
op het gras schijnt, drogen ze helemaal op. Maar met een beetje schaduw 
van Ella, kan het zijn dat ze erdoor komen en weer vlot van start kunnen 
als er regen komt. Natuurlijk overleeft het gras meestal wel de droge zo-
merdagen, ook wanneer er volle zon op schijnt. Dit komt omdat de wortels 
wel kunnen overleven! Dan maken ze nieuwe blaadjes als de regen komt, 
maar dat gaat natuurlijk minder vlot.
Zo zie je maar, het leven van een oude boom is nog niet zo simpel! Veel 
dingen tegelijk die Ella elke dag moet doen. Gelukkig is ze zeer ordelijk en 
weet ze precies wat er allemaal gaande is in elke tak en elke wortel. Enkel 
soms maakt ze een foutje, en dan groeit er eens een tak naar beneden in 
plaats van naar de zon.
Voor de gevorderde lezertjes nog wat info: die kleine worteltjes om tussen 
de bodemdeeltjes te geraken noemen haarworteltjes (omdat als je ze in een 
glas water laat groeien het precies lijkt of er haar groeit op de wortels, zo 
fijn en klein zijn ze). Omdat ze zo fijn zijn, zijn zo ook niet zo sterk en leven 
ze niet zo lang. Daarom moet de boom steeds nieuwe haarworteltjes ma-
ken om te kunnen blijven water slurpen.
Het maken van suiker uit water en 
koolstof wordt ook wel fotosynthese 
genoemd. Foto is Grieks voor licht, en 
synthese is het maken van dingen. Het 
maken of groeien met behulp van licht! 
Uit deze suikertjes namelijk groeit de 
boom, groeien alle planten. Elke tak van 
elke boom, elk grassprietje, elke boterham 
op je bord en al het eten van alle dieren 
wordt gemaakt uit de suikertjes van deze 
fotosynthese! Zot he. De boom doet deze 
fotosynthese in allemaal kleine bolletjes, 
deze noemen ze de bladgroenkorrels.

Kunnen jullie de populierenbladeren groen kleuren? 
Alleen dan kan de boom bladgroenkorrels aanmaken.
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RECEPTJE

APPELMOESDoor MiroDoor Miro

Hebben jullie ook altijd al een keukentank willen zijn maar 
weten jullie niet zo goed wat te maken?
Hier is een leuk receptje voor appelmoes

Nu krijg je eindelijk iets gedaan van al die appels die overal op de 

grond liggen :))

Benodigheden:Benodigheden:

• • 8  appels8  appels
• • Margarine vegetarischMargarine vegetarisch
• • Scheutjes waterScheutjes water
• • 1 eetlepel kristalsuiker1 eetlepel kristalsuiker

makkelijk (*)

1.1. Eerst schil je ze in 
kwartjes en daarna 
haal je het klokhuis er 
uit. 

2.2.
Zet een kookpot op een 
laag vuurtje en doe er een 
beetje margarine in.

3.3.
Bak de stukjes appel 
tot ze helemaal plat 
zijn en strooi er af 
en toe een beetje 
suiker over 
Vergeet niet te 
roeren!

4.4.
Als het nodig is giet je 
er af en toe een klein 
beetje water bij zodat 
het goed smeuïg 
wordt.

Ziezo nu heb je lekkere appelmoes voor de hele win-
ter 

Wat een tanken zijn jullie toch 
Was de appelmoes te gemakkelijk voor jullie?????

Dan kunnen jullie ook nootjespuree maken!!!!!
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RECEPTJE

NOOTJESPURREE

Door MiroDoor Miro

matig (**)

Benodigheden:Benodigheden:

• • 1 kg patat1 kg patat
• • 200 ml sojamelk200 ml sojamelk
• • 100g margarine100g margarine
• • nootmuskaat (naar smaak)nootmuskaat (naar smaak)
• • 200g noten (mag je zlelf kiezen)200g noten (mag je zlelf kiezen)

1.1.

Eerst moet je de patatten 
in stukken snijden om 
ze dan te koken voor 20 
minuten.

2.2.

Rasp de noten 
tot kruimels en 
doe ze in een 
kommetje.

3.3.
Verwarm de sojamelk 
(200 ml) en margarine 
(100 g) in een kom.

4.4.
Stamp de patatten 
goed doorheen en 
giet er daarna lang-
zaam de warme 
melk/boter bij .
Goed roeren!
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PIEMPOMPULLEKE

Door EmmaDoor Emma

Blaadjes dwarrelen in de wind,
dat is de herfst die begint.

Onder een warm dekentje en met een kopje thee,
Jij kleurt toch ook met ons mee?
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Door NinaDoor Nina
Ohnee, help, ik was een verhaaltje aan het lezen 
over een kabouter die op wandel was in de bossen 
en verschillende diertjes tegenkwam toen er plots 
een gigantische windvlaag was die al de letters 
door elkaar blies en nu weet ik niet meer over 
welke diertjes het gaat. Kan jij mij helpen met het 
vinden van onderstaande woorden?

Pompoen

RegenEgel

EekhoornWinterslaapTrekvogel

WintertijdVliegenzwam

Kabouter

Kastanje

A B D G T K M K O P F G D K T H
F V D D H N F L H O L G V A J S
D P O M P O E N S M R R B B W I
Z A W T R H K I O N J B N O T H
R A T J D P O M P M G H M U E A
I L C E J N A T S A K A H T E A
U S V L I D M A J W W Z M E T U
S R A V T G O P L Z T D K R I R
N E G E R U W I N S R E T G O P
F T G I E D S E T E E R D K M M
W N R H T K G N E E K H O O R N
E I U O N E R W V N V O T U P G
S W T H I O T F K B O E R G E G
A E R L W M I D T T G L I B S H
Z F V P R J R H H N E K H N D A
H D Z K O K O S D V L E G E L L
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Door NinaDoor Nina

Lieve lezer, 
Voor je hieraan begint, kijk eens naar buiten. 
Schijnt de zon? Ja? Ga dan naar buiten, geniet van 
de zonnestralen en ga opzoek naar alles wat je kan 
vinden in de sudoku. Misschien vind je wel wat pad-
denstoelen of lopen er miertjes over het pad. Wie-
arrelt er wel een veertje uit de lucht of valt er een 
eikel uit de boom. Moest je jammer genoeg toch een 
regenwolkje tegen komen kan je altijd naar binnen 
gaan en de sudoku oplossen.
Is het koud, wind, regen? Ja? Neem dan iets om te 
schrijven en probeer de sudoku op te lossen! 
Succes!

Hoe los ik zo een sudoku op? Wel, in elk 
vakje komt er een symbool, deze komen 
steeds 1 keer voor:  − Op elke rij  (van links naar rechts)

 − In elke kolom (van boven naar onder)

 − In elk groepje van 9 vakjes

PIEMPOMPULLEKE



1515PRAKTISCHE TIPS
VO OR EEN VLOT CONTACT

Heb je een administratieve vraag,  bijvoorbeeld over 
je lidmaatschap, dan kan je terecht op het nationaal 

secretariaat. Tijdens de kantooruren kan je bellen naar 
09 223 47 81, mailen kan naar info@jnm.be.

Ben je op zoek naar de ultieme veldgids, een nieuw vlinder-
net of een vogelfluitje? De JNM-winkel heeft wat je zoekt. 
Surf naar www.jnm.be/winkel en bestel online of kom langs 
in het verkooppunt bij Oxfam Wereldwinkel, Lammerstraat 

16 in Gent of in de Kortrijksepoortstraat 192 in Gent.

- Vragen bij een tocht, mailen naar tochtverantwoordelijke.

- Tochtenkalender in het zaagblad is minder accuraat dan de 

website.

- Bij algemene vragen over de leeftijdsgroep, contact opnemen 

met de groepsverantwoordelijke. Als je die niet te pakken krijgt, 

schrijf een mailtje naar een contactpersoon van Gent, dit hoeft 

niet naar nationaal.

- Indien er toch iets tussen komt en je dus niet naar de tocht 

kunt komen, schrijf je dan uit bij de tocht en laat het weten. Zo 

geef je anderen de kans om in te schrijven.

- Kom op tijd bij tochten, zo kunnen we op tijd vertrekken en 

hoeft niemand te wachten.

- Wanneer je niet ingeschreven bent voor een tocht, gelieve dan 

ook niet naar die tocht te komen: dat zorgt voor problemen.

- Kom op tijd uw kind afhalen. Mocht dit niet lukken, stuur een 

sms’je.

- Vergeet niet om je aan te melden bij het begin van de tocht, 

dan weten we dat je er bent.

JNM-WINKEL & SECRETARIAAT



1616 JNM GENT-WEST
C O N T A C T

Ping
Emma Klinck
emmaklinck01@gmail.com
0498148771

Graspiepverantwoordelijke
Miro Cnops 
miro3612@gmail.com
0468147644

Water- en oeverpiepverantwoordelijke
Mira Hubau
mirahubau@gmail.com 
470811159

Secretaris
Emmanuel Schutyser
e.schutyser@hotmail.com
0497645476 

Voorzitter
Zé De Troyer 
zeedetroyer@hotmail.be
0486436302
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Boompiepverantwoordelijken
Eva Samsom
evasamsom23@gmail.com
0498575881

Iniverantwoordelijke
Zeno Vandamme
zenovandamme@gmail.com 
0485 99 53 60

Groteverantwoordelijke
Loren Deschepper & Marie De la Marche 
lorendeschepper@hotmail.com 
0495663896 

DIKKE MERCI :)

Zonder deze helden zou deze editie van het zaagblad een saai wit boekje 
zijn: Miro Cnops, Nina Dejonghe, Emma Vanbosseghem en Nicolaas Van 

der Burght 
Lay-out: Kes Bakker

COLOFON
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Hallo liefste Zaagbladlezer!Hallo liefste Zaagbladlezer!
Heb jij jouw Zaagblad al te vaak bijna in de wc laten vallen? Heb jij jouw Zaagblad al te vaak bijna in de wc laten vallen? 

En wil je daarom enkel nog online in dit boekje rondsnuisteren? En wil je daarom enkel nog online in dit boekje rondsnuisteren? 
Of is je computer zo traag als een slak en wil je liever dit boekje Of is je computer zo traag als een slak en wil je liever dit boekje 

in je handen vasthebben? Stuur een mailtje naar in je handen vasthebben? Stuur een mailtje naar 

zaagblad@jnm.be en wij zorgen dat dit in orde komt!zaagblad@jnm.be en wij zorgen dat dit in orde komt!

zaagbladzaagblad


