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OVER JNM

      Goedemorgen/middag/avond(/nacht?),
Hoe gaat het nog met jullie? 

Met ons gaat het goed, maar het 
begint wel al wat frisser en grijzer 

te worden! We voelen de winterse buien al aankomen… 
De winter is ook een ideaal moment om binnen te zitten met 

een plantaardig chocomelkske, een koekske en een boekske 
en om dus weer veel bij te lezen!

Dat doet mij eraan denken! Er was onlangs de COP 26, een 
grote samenkomst van allemaal grote mevrouwen en 

meneren, die allemaal samen veel  geblablablaat

hebben over hoe we de klimaatcrisis moeten aanpakken. 
Jullie zullen er wel van gehoord hebben, er is namelijk veel 

over te doen geweest. Maar weten jullie ook, dat er in 
oktober nog een COP is geweest? Namelijk de CBD COP 15 
(staat voor Convention on Biological Diversity, of anders: 

‘t gaat over de biodiversiteit)!

Wat is er hier nu zo speciaal aan? 
Vooral eigenlijk het feit dat niemand weet dat dit bestaat! 

Er waren daar ook heel veel belangrijke en zeer slimme 
mevrouwen en meneren die zeer belangrijke dingen hebben 

gezegd, maar het is nooit in het nieuws gekomen. 
Heel jammer, want biodiversiteit is zeer belangrijk voor 

de gezondheid van onze planeet, en meer bepaald ook voor 
onze voedselvoorziening! Als je meer wilt weten, zoek het 

eens op of stuur ons een mailtje via zaagblad@jnm.be! 
Dat was het weer voor deze keer! 

Groetjes en blijf gezond,
Jullie voorzitters Nicolaas en Stef

Cop-wat??

Contact p.18
Praktische tips voor een vlot contact p.17

Natuurartikel p.4

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

D
oo

r 
on

ze
 v

oo
rz

it
te

rs
!

D
oo

r 
on

ze
 v

oo
rz

it
te

rs
!

Pootafdruk van een hond :))
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NATUURARTIKEL

Beste waarnemingen

We maken het elke tocht mee, tijdens eens aangename wandeling of 

rustige pauze merkt één van de piepers of leiding iets op in het gras. 

Is het door het geritsel of door de kleuren dat de aandacht getrokken 

wordt, we weten het nooit echt. Maar vanaf dat geheimzinnige gespot 

is, breekt het los. Bij zo een gebeurtenis kunnen er twee evenementen 

optreden: 1) de vinder loopt met wild gekrijs naar de groep om zijn/haar 

vondst te delen. 2) de vinder zwijgt, verstopt zich wat meer en geniet op 

z’n gemakje van de waarneming. Maar wat zijn nu de leukste 

waarnemingen tijdens activiteiten?

Door DriesDoor Dries

Dat is altijd de leukste om tegen te komen. Iemand heeft iets gevonden wat we allemaal 

nog niet kennen. De gidsen en tabellen worden bovengehaald en tijdens dat we aan het 

determineren zijn begint iedereen te fantaseren welke soort het is, hoe zeldzaam deze is 

en dan liefst dat hij nog niet ontdekt is zodat we er onze eigen naam aan kunnen geven.

d ie  een  gl imlach op  iedereen  z ijn 

gez icht  brengt  t ijdens  een  act iv ite it!

1. Een soort die we niet kennen, maar waar  we wel enthousiast van worden

2. Japanse duizendknoop

Misschien niet de mooiste soort, maar elke keer opnieuw als we deze tegenkomen wordt 

iedereen toch een beetje enthousiast. Ons killer-instinct komt allemaal in ons naar  

boven. Er is niks meer aan te doen om de piepers tegen te houden, er wordt in het bos 

van Japanse duizendknoop naar Japanse duizendknoop gesprongen en binnen de 

kortste keren schiet er niets meer van over. Ze zijn nog steeds opzoek naar de beste 

bestrijdingsmethode voor deze exoot maar als je het mij vraagt kan ik je daar een  

antwoord op geven.

3. Ree

Er is weinig leukers om te zien dan een koppel grazende reetjes die we in stilte hebben 

tegengekomen op onze wandeling. Iedereen muisstil zodat we ze niet laten opschrikken 

en allemaal hebben kunnen zien. We kunnen er uren naar blijven kijken. Aleja, meestal 

zijn het twee minuten, omdat er iemand zijn nies niet wat langer kan inhouden of 

omdat er toevallig een takje gekraakt is en niemand die dit natuurlijk wilt toegeven. 

Uit schrik springen de reetjes het struikgewas in en het laatste wat we zagen waren 

twee witte achterwerkjes (witte reetjes).

4. Kleefkruid

Iedereen weet wat er het komende uur gaat gebeuren als we een strook van kleefkruid 

tegen komen. Er worden dikke klitten naar elkaar gegooid, er worden geheime 

voorraden aangeslagen om later tijdens de tocht de andere beet te nemen 

wanneer zij uit munitie zijn.

5. Bruine kikker

Ook al is dit een soort die zo algemeen is, we kunnen er niet genoeg van krijgen. 

Klein, groot, slijmerig of dood, ze zien er altijd schattig uit. Het moment dat er iemand 

met gesloten handjes naar de groep komt denken we allemaal hetzelfde. 

De handjes gaan open en de kikker waagt zijn vluchtpoging, een ongelukkige 

krijgt deze in z’n mouw en begint hevig te schudden zodat het leek dat de kikker 

vleugels had voor een paar seconden. We kunnen natuurlijk ook niet ontkennen dat 

het altijd leuk is om deze slijmerige kerels te aaien over hun gladde huidje.

6. Die ene soort die niemand gezien heeft

We kennen het allemaal, we zitten in de kijkhut en iemand begint hels te schreeuwen 

dat hij een super zeldzame soort heeft gezien. Iedereen wild natuurlijk. 

In z’n enthousiasme toont hij de plek waar hij zit. Na een kwartier zitten rondkijken 

heeft nog steeds niemand hem gezien. Toch blijft de  waarnemer doorzetten dat hij hem 

zeker wel heeft gezien. We gaan het nooit weten, tot als jij die persoon bent en niemand 

jouw zwaar zeldzame tot sinds nu weer waargenomen dodo geloofd. Balen...

7. Duif

Deze komen we wel vaak tegen, iemand heeft in de verte een silhouet van een vogel 

gezien. Het is niet meteen duidelijk te zien welke deze juist is. De verrekijkers worden 

bovengehaald en de mysterieuze vogel wordt begluurd langs alle kanten door een 

groepje geeks in de bosjes. Één van de leiders denkt dat hij weet welke soort het is, een 

buizerd en als we chance hadden een torenvalk. Iedereen toch wel opgewonden, want 

we hebben een roofvogel gespot. Maar dan komt het net, een pieper die juist veel meer 

weet dan de leiding begint ons uit te lachen. Blijkbaar was het een houtduif.



66 77The war on Avocado’s 
MILIEUARTIKEL

Avocado’s vroeger vrij onbekend, nu een ware hype. Je hebt er 

hoogstwaarschijnlijk al een hoop gegeten in je leven. Ze worden 

geprezen door velen; voor hun smaak, hun textuur en omdat ze 

best gezond zijn. Maar waar veel mensen minder bij stil staan is dat 

achter deze gigantische industrie ook een heel duistere kant schuilt.

Door JonasDoor Jonas

Voor 1 

kilo avocado 

heb je ongeveer 

1000 liter water 

nodig...

De laatste 

5 jaar is de 

consumptie van 

avocado’s in 

ons landje 

verdubbeld.

Na het lezen van deze feitjes kun je misschien al een paar problemen bedenken… De  

grootste avocado plantages bevinden zich in Mexico en Chili, niet toevallig want hier zijn 

de omstandigheden ideaal voor het kweken van avocado’s; genoeg zonlicht, de temperatuur 

zit goed… De meeste van onze avocado’s komen dan ook uit deze landen. Met de ‘boom’  

van de avocado’s worden deze ook wel in deze landen het groene goud genoemd, en hier 

beginnen de problemen… Net als goud is het iets waar heel veel mensen hun handen in  

willen zetten. De prijs waaraan boeren hun avocado kunnen verkopen is de laatste 20-30 jaar 

gigantisch gestegen er valt dus heel veel geld mee te verdienen. Veel plaatsen in deze landen 

worden dan ook bijna letterlijk gedomineerd door de avocado’s. Michoacàn, een provincie in  

Mexico met meer dan 4 miljoen inwoners, de plek waar de meeste avocado’s te wereld  

worden geproduceerd (ongeveer 25% van alle avocado’s), een plek waar 1 op de 5 mensen 

in de avocado industrie werkt… Maar Michoacàn is ook een plaats met veel georganiseerde 

criminaliteit (Golf kartel, la Zetas… ) en zij roken geld. Via de overheden wisten de kartels 

de namen en adressen van verschillende grote avocado boeren te bemachtigen en dit is 

wanneer de avocado oorlog hier begon… In 2006 besloot de president van Mexico dat er 

een einde aan moest komen en stuurde 20 000 troepen naar Michoacàn om de kartels te 

ontmantelen. 

Met kartels in mijn laatste zin bedoel ik niet alleen de drugskartels of kartels zoals La  

Zetas, maar ook Avocado kartels. Als antwoord op de drugskartels zijn deze namelijk ook 

aan kartel vorming beginnen doen met hele steden in de ban van zo een kartel. De 20 000 

leger troepen van de president waren een flop en de situatie werd alleen maar erger. Op een 

geven moment waren de bevolking en de kleinere avocado boeren het kotsbeu, ze richten 

de ‘Auto defensas’ op. Inwoners van hele dorpen traden toe tot deze groepering. Ze legden 

weg blokkades aan en elke bezoeker werd uit de auto gehaald, ondervraagd en gefouilleerd. 

Hun doel? De dorpen terug ‘bevrijden’ van onderdrukkende kartels. 

De door zichzelf uitgeroepen ‘goede’ die gaan vechten tegen de ‘slechte’.  

Maar niet alleen de hebzucht naar geld is een reden tot oorlog 

in de avocado industrie, ook water. Zoals eerder vermeld heeft een 

avocado plant enorm veel water nodig vooraleer er effectief 

avocado’s aan beginnen groeien. Heel jammer voor de lokale bevolking 

groeien deze planten goed in gebieden waar er ook een vrij grote waterschaarste is… 

Vooral in chili geeft dit een groot probleem, een land waar sowieso al niet veel water is en 

met het watersysteem dat lichtjes anders werkt dan in de meeste landen. In 1970 trokken 

een groep machtige Chilenen naar Amerika om hier economie te studeren en kwamen een 

aantal jaar terug in chili met verheerlijkte ideeën over vrije markt en kapitalisme. Hun doel? 

Deze ideeën zoveel mogelijk integreren in de wet. En zo werd in 1981 water geprivatiseerd. Ze 

hoopte dat zo alles efficiënter en goedkoper werd voor de bevolking, maar met weinig  

regulatie van de overheid draaide dit uit tot een ramp. Iedereen kon toegang tot water kopen, 

van gewone burgers tot bedrijven. Het gevolg: rijke bedrijven kochten bijna alle toegang tot 

water… En raad eens welke bedrijven in Chili opeens heel veel geld hadden? Ja zeker, de  

avocado bedrijven. Hele steden en rivieren werden drooggelegd door deze bedrijven.  

Oei, de plantages hebben nog meer water nodig? Geen probleem al het water in een dorp  

verder opkopen en een pijpleiding van daar tot op de plantage...

Een stad of dorp met droog gelegde rivieren en geen water, met een beetje verder in de heu-

vels een paar duizend hectare aan avocado planten die water slurpen, geen zeldzaam beeld 

meer in chili. Wanneer avocado’s belangrijker dan mensen worden…Kleine boeren of andere  

landbouw maken hier geen kans. Deze problemen bepreken zich niet enkel tot Michoacàn of 

Chili maar reiken veel verder dan dit. 

Wij zijn de motor achter deze machine. Wij kopen de avocado’s van kartels, van boeren  

waarvan geweten is dat ze mensenrechten schenden, hele steden laten uitdrogen, men-

sen zonder water zetten en niet bang zijn van een moord of 1 of 2 of duizend. Het is perfect  

geweten wie ze zijn en wat ze doen en zolang wij besluiten avocado’s van hen te kopen  

zullen deze problemen helaas niet vergaan. Maar zoals ik ooit eens eerder besproken heb in het 

zaagblad (zie artikel palmolie, 4 edities terug) is het stoppen van avocado’s eten geen oplossing. 

Het is al te ver gevorderd hiervoor, ondertussen hangt een groot deel van de economie op deze 

plaatsen af van avocado’s. De abrupte stop van avocado’s eten zouden deze economieën ten  

ondergang helpen, ten koste van de lokale armere bevolking die in nog een grotere armoede 

put valt met nog meer miserie. Daarom: koopt u avocado’s? Kijk dan goed waar ze vandaan 

komen en zo komen we misschien tot een shift naar meer ethische bedrijven. Ik ben nog niet 

eens begonnen over de gigantische impact dat avocado’s hebben op het milieu, maar ik hoop 

dat jullie na het lezen van dit artikel hier zelf wel een beeld op kunnen vormen. De landen 

waarvan ze vandaan komen, de boeren die ze kweken, het water dat ze nodig hebben en vooral 

het geld dat hiermee gemoeid gaat. 

Dit was het alweer het einde van mijn artikel. Hopelijk denk je misschien iets meer na bij het 

eten van je volgende avocado. Tot in het volgend zaagblad waar ik het ga hebben over bananen 

en Chiquita, denk alvast maar eens na wat zij allemaal mispeutert kunnen hebben. 

avocado’s 

groeien in Zuid-

Afrika, Brazilië, 

Colombia, Peru, Chili, 

Zuid-Spanje, Israël en 

Mexico.
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BEHEERARTIKEL

De knotwilg
Het geslacht van de wilgen is veel voorkomend in ons 

Belgenlandje. Wilgen zijn bomen of struiken met een grote 
behoefte aan licht en water, waardoor ze dikwijls te vinden 
zijn in de buurt van een rivier of beekje. Ze hebben echter 

geen grote nood aan voedsel, en zijn daarom de eerste bomen 
om omhoog te komen uit een voedselarm, braakliggend 

terrein. Een speciale soort onder deze wilgen is de knotwilg. 
Een jonge knotwilg is in feite een schietwilg, of met een dure 
Latijnse naam: Salix alba.  Deze snelgroeiende plant kan tot 
wel 20 meter hoog worden. Toch, eens de boom een lengte 

van ongeveer 2m bereikt, zal je deze waarschijnlijk 
voor de eerste keer knotten.

Winterse snoeibeurten
De winter is hét moment om te gaan knotten. Wanneer je knot, creëer je 
in feite een wonde in het hout. Nu heeft de boom in de winter net al zijn 
bladeren verloren, zodat er niet veel water verdampt. Daarbij nemen de 
wortels weinig water op uit de koude bodem. Dit betekent dat de saps-
troom op een minimum staat. Als men dan gaat knotten, zal de boom niet 
veel sap verliezen en dus minder ‘lijden’. Let wel op: het mag ook niet te 
koud zijn. De winter is voor planten nog steeds een kwetsbare periode. 
Normaal gezien helen de snoeiwonden binnen een paar dagen, maar 
vanaf de temperaturen onder het nulpunt duiken, verloopt dat proces 
wat moeilijker. Om de schade te beperken, knot je dus best wanneer er in 
de komende dagen geen vriestemperaturen worden aangekondigd.

Een huisje voor iedereen
De knotwilg is een dierenparadijs met een hoge biodiversiteit (= de 
variatie aan soorten). Een kenmerkende soort die er haar toevlucht zoekt, 
is de steenuil. De holtes in oude, holle knotwilgen zijn erg geschikt voor 
het bouwen van een nest en als slaapplaats. Ook andere vogels vinden 
een broedplaats in de boom, zoals bv. de ringmus, merel, gekraagde 
roodstaart, wilde eend,... Maar daar houdt het niet op! Ontelbare dieren 
maken op hun beurt dankbaar gebruik van een plekje op of in de 
knotwilg: kleine zangvogels vinden er hun voedsel en ook kleine 
zoogdieren (vleermuizen en marterachtigen als bunzing, hermelijn en 
wezel) gebruiken oude holle bomen als slaap- en schuilplaats. Als de 
omgeving vochtig genoeg is, tref je er ook wel eens amfibieën zoals 

padden of salamanders aan. 

Natuurlijk hebben deze dieren het liefst 
dat er ook takken op de knotwilg staan. 

Daarom is het belangrijk dat je er telkens een overslaat 
bij het knotten. Je zet pas een snoeischaar in de bomen 
die overblijven vanaf de eerste helft opnieuw wat meer 

takken op zijn knoest heeft staan. Op die manier 
verliest de geliefde steenuil nooit zijn habitat. Ook onder 

de insecten vormt de (knot)wilg een gegeerd huisje. Volgens een Brits 
onderzoek uit 1984 zijn er over de verschillende Salix-bomen (vijf soorten 
wilgen)  wel 450 soorten insecten terug te vinden. Daarmee doen ze beter 

dan andere inheemse soorten, en een stuk beter dan exoten (uitheemse 
soorten) zoals de Amerikaanse eik, of de tamme kastanje. Die laatsten zijn 
in de Europese natuur nogal ‘op zichzelf’. Omdat er hier weinig bomen zijn 

met gelijkaardige eigenschappen, hebben de inheemse insecten het 
moeilijk met zich aan te passen aan deze nieuwere boomsoorten. De 

knotwilg heeft daarentegen veel broertjes of zusjes die er goed op lijken en 
bevindt zich al eeuwenlang in onze gebieden.

Deel van onze geschiedenis
Je hebt waarschijnlijk knotwilgen al in hun kenmerkende rijen zien staan 
(ook bij ons in de bourgoyen!), en dat is niet toevallig. Deze bomen werden 
vroeger aan de oevers van beekjes of rivieren geplant. Op die plaatsen was 
het moeilijk gewassen te zaaien, doordat de velden omgeven waren door 
waterstroompjes en het risico bestond dat de bodem zou verbrokkelen. 
Door het planten van de wilgen konden de boeren het volledige stuk land 
benutten, en werd de grond verstevigd door hun wortelvertakkingen. In die 
tijd werden de takken van de knotwilg om economische redenen geknot. Ze 
hadden toen een grote waarde. Zo vlocht men manden van de takken van 
de knotwilg. Het hout deed ook dienst als brandhout of als lekker hapje voor 
het vee. Tegenwoordig staan de wilgenrijen nog grotendeels op hun oude 
plaatsen in vochtige bodems (jazeker, zoals we die in de bourgoyen hebben). 
En net als toen, krijgen ze wanneer de tijd rijp is een goede knotbeurt. Maar 
er is wel één groot verschil: vroeger waren ze deel van het hakhoutbeheer, 
vandaag zijn ze deel van het natuurbeheer.

Door ZenoDoor Zeno
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WOORDZOEKER

Nu de dagen weer veel korter zijn en het buiten koud is, drink ik 
graag eens een kommetje soep. Om deze soep nog lekkerder te 
maken voeg ik letterpasta toe. Tussen al de letters kan je 12
wintergroenten vinden, zoeken jullie mee?

knot-tips

Knot de takken zodat 

er een hellend stulpje over-

blijft en vooral niet horizontaal. 

Op die wijze zal er bij regenweer 

geen water blijven staan op de 

wonden, wat voor schimmel 

zou kunnen zorgen.

Het vrij vochtige, 

buigzame hout is niet ideaal 

om te verbranden. Daarom 

werd het vaak gebruikt als 

aanvulling op ander hout. Na ongeveer 5 

jaar mag een knotwilg 

opnieuw geknot worden. Op 

die manier heeft de boom tijd om 

te herstellen en te groeien, maar 

worden de takken ook niet te dik en 

te zwaar. Als een knotwilg te veel 

gewicht moet dragen van zijn 

takken, kan de stam in 

twee scheuren.

1

2

3

- https://www.natuurpunt.be/pagina/wilgen
- http://dendrologie.nl/wp-content/uploads/Insecten-op-inheemse-en-uitheemse-boomsoorten.pd
- https://www.jnm.be/nieuws/nationaal/27-02-2021/5x-wist-je-datjes-over-knotten

Schorseneer
Wortel

Pastinaak
Rode kool

Prei
Ajuin

Spruiten
Aardpeer

Veldsla
Raap

Knolselder
Paddenstoel

Door NinaDoor Nina
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wat of wie is het?

piempompulleke

Oh nee! Door een zware sneeuwstorm is alles wit! 
Weet jij wie daar achter dat sneeuwgordijn staat?

Verbind de punten en ontdek het!

kleuren maar!
Zet je lekker met een warme tas chocomelk 

*zie super leuk recept op p.14-15* 
 in de zetel en kleur deze tekeningen in! Veel kleurplezier :))

Door NinaDoor Nina

Door EmmaDoor Emma



1414 1515smullen met mama marie

Door MarieDoor Marie



Elk zaagblad zullen er nieuwe opdrachten in staan die je kunt doen. 
Als je een opdracht hebt volbracht, mag je daar een foto van nemen 

en sturen naar zaagblad@jnm.be.

1616 1717inihoekje

wreck it paper! Door EmmaDoor Emma

STAP 1
Neem je mooiste blad uit je kast.

STAP 2
Schrijf een mooie boodschap, een quote,  

een verhaaltje,...

STAP 3
Voer onderstaande opdrachtjes uit.

LEEF JE UIT!

Laat een ini-leiding een tekening  
op je blad maken.

Turf in de les hoeveel keer de  
leerkracht ‘maar’ zegt.

         Schrijf een complimentje op en  
geef het aan een andere ini.

De volgende ini:  
Vul het blad aan met een leuke 

tekening, quote of complimentje en 
geef het blad ook weer door.

Je bent hier. Je bestaat. Laat je sporen achter.
*&¨% it!

PRAKTISCHE TIPS
VO OR EEN VLOT CON TACT

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 eens 

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



1818 1919JNM GENT-WEST
C O N T A C T

Ping
Liam Van Weyenberg
liamvw1@hotmail.com
0492944960

Boompiepverantwoordelijken
Kes en Mauro
kesbkkr@gmail.com
0468321811

Graspiepverantwoordelijke
Miro en Floris
miro3612@gmail.com
0468147644

Oeverpiepverantwoordelijke
Wout en Louis
wout.barbier1@gmail.com 
0472656576

Waterpiepverantwoordelijke
Meret Vandamme
meret.vandamme@gmail.com
04 72 17 23 67

Secretaris
Anna Vrij
anna1vrij@gmail.com
0468301215 

Voorzitter
Nicolaas Van der Burght
Nicolaas.vanderburght@gmail.com
0472324089

Iniverantwoordelijke
Derartu Vanthomme & Julie Van Thienen
julie.vanthienen.2207@gmail.com
0483 44 36 76

JNM GENT-OOST

Groteverantwoordelijke
Dries Masselis
masselisdries@gmail.com
0479129861

JNM GENT

DIKKE MERCI :)

Zonder deze helden zou deze editie van het zaagblad een saai wit boekje 
zijn: Nina Dejonghe, Dries Masselis, Jonas Bil, Zeno Vandamme,  

Marie De la Marche en Emma Vanbosseghem.
Lay-out: Emma Vanbosseghem

COLOFON

Voorzitter
Stef Mathys
mathysstef@gmail.com
0491435067

Ping
Bram
bramimpens@gmail.com
0470895281

Secretaris
Wies
wies.roger@outlook.be
0499 48 38 40

Graspiepverantwoordelijke
Hanne
hannebiesemans2@gmail.com
0483 61 50 32

Boompiepverantwoordelijke
Wies
wies.roger@outlook.be
0499 48 38 40



zaagbladzaagblad
Hallo liefste Zaagbladlezer!Hallo liefste Zaagbladlezer!

Heb jij jouw Zaagblad al te vaak bijna in de wc laten vallen? En Heb jij jouw Zaagblad al te vaak bijna in de wc laten vallen? En 
wil je daarom enkel nog online in dit boekje rondsnuisteren? 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!
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