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OVER JNM

 Goeie zomerse dag!
Wij zijn hier als voorzitters een 

laatste keer dit jaar, hier zo in het 
voorwoord. Gaan jullie ons niet missen? 

Wij gaan het alleszins wel missen om ze te schrijven…
We hebben dit jaar als beide afdelingen keiveel tochten 
georganiseerd, waarnaar jullie massaal afgekomen zijn. 

Het was het eerste jaar sinds de splitsing in west en oost, dat 
we effectief een vol jaar tochten konden organiseren! 

En wat een plezier was dat. 

Al dat plezier hebben we in de natuur beleefd. Daarbij 
hebben we veel gezien van wat de Gentse fauna en flora 

inhoudt. We hebben veel geleerd over de plantjes, de veugels 
(red. vogels), de kriebelbeestjes (red. insecten), en de buumen 

(red. bomen). Om al dit schoons te vieren hebben wij met 
beide afdelingen samen de handen in elkaar geslagen en een 

fantastisch kleurboekske het leven in geblazen. ‘t Is een 
boekje vol natuurpracht uit het schone Gent (en omstreken). 

Het boekje kon je eerder al op de plantenbeurs kopen voor 
maar €10! Het was een gigantisch succes en al onze 

exemplaren waren meteen uitverkocht. We laten het daar 
gelukkig niet bij, want er zullen (tot de tweede voorraad op 

is) ook kleurboekjes in de JNM Winkel te vinden zijn! 
Eens je het hebt kan je het meenemen op al je zotte 

excursie-avonturen en kijken welke kleurtjes de planten 
en diertjes in het boek echt hebben, om dan thuis alles in te 
kleuren. Er zitten zelfs enkele pagina’s in verstopt waar je 

zelf kan kiezen wat je tekent, om die dan in te kleuren!

We hopen dat jullie er massaal van kunnen genieten en dat 
het zo een mooie reden is om nog eens buiten te komen. 

Voor de laatste keer (snif): Toedels!

Veeeeel groetjes, De vuurzitters,
Nicolaas en Stef

het vuurwuurd

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
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NATUURARTIKEL

het gentiaanblauwtje

Deze vlinder vertegenwoordigt niet alleen de afdeling Gent, 
maar is één van de zeldzaamste vlinders van België. 

Het gentiaanblauwtje heeft een blauw lichaam, de onderste 
vleugels zijn grijs met zwarte spikkels met een fijne witte 

omranding. De mannetjes hebben mooie blauwe vleugels als je 
van boven kijkt, bij de vrouwtjes is dit eerder grijsbruin. Het is 

dus duidelijk dat het mannetje de show steelt als de camera’s 
bovengehaald worden. Toch vreemd hé, dat over het hele 

dierenrijk de mannetjes er het stralendst uitzien maar als we het 
over de mens hebben dit eerder het tegenovergestelde is.

Door DriesDoor Dries
i n  kader van  natuur

Maar we zijn hier niet om te lezen waarom wij een uitzondering zijn 
tussen al die 
knapperds van mannetjes maar om ons hart te geven aan deze harten-
dief.

Zoals de meeste vlinders heeft het gentiaanblauwtje een waardplant. 
Dit is een plant waar vlinders hun eitjes op afzetten en waar hun rup-
sen later van leven tot als ze 
verpoppen. Dit varieert bij elke vlinder, sommige hebben meerdere 
waardplanten, 
anderen zijn zeer kieskeurig. Het gentiaanblauwtje is heel kieskeurig. 
Zoals de naam het al weggeeft, is de waardplant van het gentiaan-
blauwtje klokjesgentiaan. 

Net als de vlinder is de bloem van deze plant helemaal blauw (wat een 
kleur is die je niet vaak tegenkomt in de natuur, je ziet vaak groen, geel, 
rood en oranje, maar blauw is eerder een speciaal geval).

De vlinder legt haar eitjes af op de bloem, dit zijn zeer kleine 
witte stipjes. Nu begint het gekke van het verhaal, 
de vlinder legt niet enkel haar eitjes op de waardplant, 
maar zorgt ervoor dat haar eitjes op planten 
liggen die dicht bij de nesten van de waardmier groeien.

Deze mieren zorgen voor de rupsen. Wat er dus gebeurt: de rupsen 
voeden zich met het klokjesgentiaan, na +/- 10 dagen laten ze zich op 
de grond vallen en wachten tot ze worden gevonden door een bossteek-
mier. De rupsen scheiden een stof af die de mieren naar hen toe lokt. 

Doordat ze zeer sterk lijken op mierenlarve worden ze meegenomen 
naar het nest en worden ze daar gevoed door de mieren (lijkt een beetje 
op hoe de koekoek haar jongen laat opvoeden). 

Wanneer de larven tot vlinders uitgroeien, vliegen deze snel het 
mierennest uit voordat ze worden aangevallen. Buiten voeden ze zich 
met de nectar van dopheide en dan is het alweer tijd om zich voort te 
planten.

De reden waarom deze vlinder zo bedreigd is, begint misschien al door te 
dringen, niet enkel moet de juiste waardplant (de klokjesgentiaan die al 
zeer zeldzaam is) aanwezig zijn, maar moeten er ook nesten van 
bossteekmieren in het habitat voorkomen.

gentiaanblauwtje
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BEHEERARTIKEL

Nu we wat meer weten over het gentiaanblauwtje en de klok-
jesgentiaan kunnen we het hebben over het beheer. 

Er wordt tegenwoordig heel veel ingezet op soortenbeheer. 
Soortenbeheer is een beetje te vergelijken met landschaps-
beheer of natuurbeheer, in de plaats dat er beheer wordt 

gedaan om meer soorten kruiden in een grasland te krijgen of 
een structuurrijker bos te bekomen, proberen we meer dieren 

te krijgen of deze te beschermen zodat deze niet uitsterven.

Zoals we al weten heeft het gentiaanblauwtje klokjesgentiaan nodig 
als waardplant en dopheide als nectarplant. Deze planten zijn 
kenmerkend voor natte heidegebieden of vochtige heischrale 
graslanden. Dit zijn vochtige gebieden waar vooral soorten zoals 
dopheide, veenpluis, zonnedauw (owyeah wij hebben vleesetende 
planten in België) en klokjesgentiaan voorkomen.

Deze gebieden hebben het moeilijker en moeilijker, vaak door 
verdroging, verzuring en vermesting. Hierdoor groeien deze schrale 
gebieden dicht en kan klokjesgentiaan niet meer groeien.

Wat ze dan doen om ervoor te zorgen dat deze gebieden niet 
dichtgroeien is deze maaien en plaggen zodat er weer open plekken 
komen. Goed toch? Hmmm… Deels, het probleem hiermee was dat ze 
vaak ook de mierenhopen met de grond gelijk maakten waardoor 
de larven niet meer kunnen uitgroeien omdat ze zo 
afhankelijk zijn van deze mieren.

Dus de heidegebieden verdrogen, de klokjesgentiaan
 kan niet meer groeien en de mierenhopen zijn plat. 
Kan het gentiaanblauwtje niet verder vliegen naar 
een gebied dat wel nog goed is om eitjes te leggen? 
Dat zou zeker een goed plan zijn, alleen vliegt deze 
vlinder maar enkele honderden meters naar een 

nieuwe plek. Dit is zeker niet 
genoeg om naar nieuwe gebieden te vliegen.

Nog een probleem: doordat deze vlinder niet ver vliegt en er nog maar 
weinig leven, planten ze zich vaak met familieleden voort, wat ervoor 
zorgt dat ze weinig diversiteit hebben in hun DNA. Dit kan leiden tot 
snelle uitsterving als er plots een ziekte uitbreekt waar ze allemaal niet 
tegen bestand zijn (om het kort te zeggen).

Het ziet er dus naar uit dat het gentiaanblauwtje enkel problemen met 
zich meetrekt, maar er is wel goed nieuws (deels). De gebieden waar ze 
nog voorkomen worden allemaal in stand gehouden door plaats te 
maken voor meer klokjesgentiaan. Er wordt kleinschaliger gewerkt, 
zodat er niet per ongeluk klokjesgentiaan of mierenhopen kapot worden 
gereden. Deze gebieden worden ook nat gehouden, door het landschap te 
herstellen en doordat het water niet allemaal door grachten wordt 
afgevoerd. Naast dit worden de bestaande gebieden zo goed mogelijk 
met elkaar verbonden om het gentiaanblauwtje toch de kans te geven 
om wat verder te vliegen en daar een nieuwe populatie te starten.

De vraag is of dit allemaal waard is, zoveel ingrepen te doen voor 1 
vlindertje dat eigenlijk al ten dode is opgeschreven? Zo kan je inderdaad 
denken, dat we beter tijd en geld steken in natuur die we nog kunnen 
redden en waar we meer mee zijn als mens?

Het ding met deze vlinder is wanneer we deze beschermen, beschermen 
we ook de zeldzame klokjesgentiaan, de bossteekmieren die daar 
voorkomen en het gebied waar deze soorten voorkomen. Door aandacht 
te geven aan deze vlinder en plant zorgen we ook dat de natte 
heidegebieden en heischrale graslanden beschermd worden en deze 
herbergen heel veel mooie soorten die profiteren van het 
instandhoudingsbeheer voor het gentiaanblauwtje.

Dus al bij al, misschien bestaat het gentiaanblauwtje binnen een paar 
jaar niet meer in België, maar misschien wel en we hebben dan nog 
steeds onze heide!

Door DriesDoor Dries

het gentiaanblauwtje
i n  kader van  beheer
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Door JonasDoor Jonas

Dus de Amerikaanse regering zou de 
regering van Colombia gebeld hebben en

 gezegd hebben dat ze deze protesten en dit communisme een halt 
moesten toeroepen. Het leger van Colombia werd op de protesten afge-

stuurd. Bij hun ingreep werd volgens diverse bronnen niemand gespaard... 
En zo wordt United Fruit ervan verdacht om op een heel handige manier, 
wanneer er ergens een protest uitbrak op een plantage, dit zonder te veel 

gedoe en met minimale middelen op te lossen. 

United fruit bleef maar groeien en groeien, meer en meer geld kwam 
binnen , terwijl er een hele hoop landen hier heel sterk onder leden. Tot in 
1950, in Guatemala, waar United fruit 50% van alle land in handen had, de 
democratisch verkozen president van dit land er iets wou aan doen. Hij wou 
land dat van United Fruit was, maar dat zij niet gebruikten uit hun handen 
nemen en terug verdelen aan de Guatemalaanse bevolking. Natuurlijk was 
dit sterk tegen de zin van United Fruit, dus zouden ze iemand hebben 
ingehuurd om hier en daar wat leugentjes te verspreiden. Opeens verscheen 
er in de Amerikaanse kranten het nieuws dat de president van Guatemala 
linkte aan het communisme. 

Banana republic 2.0
MILIEUARTIKEL

Dag lezertjes, vandaag duiken we weer in de geschiedenis 
en gaan we verder op mijn artikel in het vorig zaagblad. We 

hadden het hier namelijk over United Fruit Company.

Voor de lezers die niet helemaal mee zijn hier een korte 
samenvatting van vorig artikel. In het begin van de 19de eeuw 
begonnen een paar  bedrijven te verkopen in Amerika en dit 
werd een ware hit. Iedereen wou bananen eten. Het was 
exotisch, nieuw, lekker, hip… Deze bedrijven maakten ook 

enorm veel reclame voor hun bananen. En op een dag kwamen deze 
bedrijven samen en dachten eens na hoe ze nog rijker en machtiger 
konden worden. Ze besloten dan samen te smelten tot 1 bedrijf en 
noemden zich “United Fruit Company”. Daarna wilden ze alles wat maar 
een beetje met de bananenproductie te maken had in handen krijgen. In 
bepaalde Zuid-Amerikaanse landen was bijna alles in hun handen. Het 
grootste deel van de gronden, alle treinen, alle radio stations, winkels… 
Helaas is alles in handen leggen van een buitenlands bedrijf dat er 
voornamelijk op uit is om geld te verdienen meestal niet zo een sterk idee. 
In sommige van deze landen begon de overheid en de bevolking 
weerstand te bieden. In deze editie van het Zaagblad gaan we exploreren 
hoe United Fruit hier een handige oplossing op had gevonden. 

De US was naar voorbeeld van Europa steeds meer en meer het 
imperialisme aan het uittesten. Ze waren ook al lang geïnteresseerd in 
Centraal-Amerika. Op een gegeven moment begonnen een paar 
werknemers van United  Fruit,  die op een plantage werkten in Colombia, 
te staken. Dit tot grote ergernis van United Fruit. United Fruit zou daarop 
naar de Amerikaanse regering zijn gestapt, waarbij ze de protesterende 
werknemers bestempelden als communisten. De Amerikaanse regering 
wordt er van verdacht dat ze vonden dat hier iets aan gedaan moest 
worden. 

Even duiding, dit had helemaal niets met het 
communisme te maken. Het waren gewoon een 
paar honderd werknemers die besloten vredevol 
te protesteren. 
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Vind de juiste tekeningDe CIA wordt ervan verdacht een hoop Guatemalanen 
te zoeken die  tegen de Guatemalaanse overheid zijn en hun geld en 

wapens te geven. Ze zouden over heel het land propaganda voeren tegen 
de president. Al snel brak een revolutie uit. Het Amerikaanse leger wordt 
ervan beschuldigd dat ze hier zijn opgetreden om zogezegd de 
Guatemalaanse bevolking te helpen, het Guatemalaanse leger verslagen 
hebben en de overheid afgezet hebben en zo een nieuwe president 
hebben laten verkiezen. 

United fruit zou deze tactieken keer op keer hebben gebruikt. Er zijn meer 
staatsgrepen gebeurd in Centraal- en Zuid-Amerika dan er ooit gebeurd zijn 
om olie… En dit heeft zware littekens nagelaten op deze landen, zo is 
Guatemala nog steeds niet “genezen” van wat er toen allemaal gebeurd is. 

Hoe is het dan verder afgelopen met United Fruit Company?? 
Awel om zo veel mogelijk geld binnen te krijgen, hadden ze alles zo veel
mogelijk gestandaardiseerd, overal dezelfde banaan, een gigantische 
monocultuur. Heel slecht, ideaal voor ziekte uitbraken (wat er slecht is aan 
monoculturen en hoe het beter kan, bespreek ik misschien eens in een later 
Zaagblad), maar dus, er brak een ziekte uit en bijna alle bananenplantages 
gingen hieraan ten onder. Gelukkig wisten ze snel te wisselen naar een 
andere cultivar (dit is de banaan die we nu ook allemaal kennen) en leden ze 
er niet zo heel sterk onder. Maar na al deze schandalen waar ze van 
beschuldigd werden, en omdat ze door de ziekte ook heel veel verliezen 
hadden geleden, besloten ze van naam te veranderen. Alhoewel ze nu 
kleiner zijn dan in hun vroegere glorietijd, worden ze nog steeds verdacht 
van duistere zaakjes...

Dit was dus een heel goed voorbeeld waarom grote multinationals vaak niet 
de beste zijn, veelal willen ze gewoon groeien en veel geld verdienen met 
weinig moraal. De Amerikaanse bevolking had ook totaal geen idee van 
wat United Fruit allemaal aan het uitsteken was. Dus opletten geblazen als 
je koopt van grote multinationals. 

Vind jij de tekening die exact dezelfde is als deze?
Veel succes met het zoeken van de verschillen!

Door HanneDoor Hanne
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de talisman Door MiraDoor Mira

piempompulleke
Antwoord ‘Vind de juiste tekening’:
De juiste tekening is nummer 4!

Het is een mooi zakje waar je uw kruiden, klavertje vier, een 
mooie steen of ander voorwerp kan in opbergen. 

Het is uw verzekering tegen ongelukken. 
Dit is zoals velen misschien zouden durven denken een soort 

amulet maar dat is niet zo! De talisman geeft positieve krachten 
door terwijl het amulet u gaat beschermen tegen negatieve 

krachten. Dit is een leuke activiteit om te doen op een 
kamp/activiteit om iets beter in te kleden. (bv: leuk in een kamp 

met thema’s als druïden, heksen, ziektes die voorkomen 
of iets anders in die zin).

Hoe maak je  het?
Je neemt een stukje stof (best ongeveer cirkelvormig) van rond 

de 25cm en daar kun je kiezen om er een dikke draad al grof in te 
naaien en 2 uiteindes er uit te laten om het dan later toe te 

kunnen trekken of om gewoon op het einde er een knoopje rond 
te doen. Zoals dit:

De bedoeling is dan om hierin allerlei kruiden 
te doen met gezonde eigenschappen.

kru iden  voor i n  de  tal isman

Wie het bij zich draagt, kent geen angsten en er zal hem niets 
overkomen. Men noemde het vroeger het soldatenkruid omdat 
soldaten, gekwetst op het slagveld, duizendblad gebruikten om 

het bloeden te stelpen. Je kan het onderweg ook opeten.

du izendblad

t ijm
Helpt u dapper te zijn. Een Romeinse krijger nam een bad van 

tijm voor hij ten strijde trok. (Op de bloeiende tijm zitten heel wat 
bedrijvige bijen. Wanneer wij tijm gebruiken nemen we hun 

activiteit over).

palmtak

Kan in de plaats van tijm gebruikt worden. Deze wordt ook nog 
gebruikt ter bescherming.

hazelnoot

Zorgt ervoor dat je niet zal sterven van de honger. 

lavendel

Dit ruikt zeer lekker en brengt u rust.

Dit kan je indien je nog zou willen aangevuld worden met enkele 
kruiden naar keuze. Je kan er ook nog een beetje parfum 

opspuiten voor de lekkere geur.

Als alles gedaan is kan je het nog wat versieren en dan als ketting 
rond je nek dragen.

zaagbladzaagblad
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!
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Door HanneDoor Hanne

Help jij het meesje de weg terug te vinden naar zijn nestje?
Probeer zoveel mogelijk wormpjes te verzamelen onderweg, de 

kleine meesjes hebben honger!

DIT WAS DIT WAS 
PAASPINI PAASPINI 

20222022



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 een papiertje uit je vuilnisbak.

STAP 2
Teken het JNM-logo!

STAP 3
Voer onderstaande opdrachtjes uit.

LEEF JE UIT!

Schrijf je leukste herinneringen  
bij de JNM op

Schrijf ideetjes op van wat je  
graag nog zou doen in de JNM

Geef dit blad aan je leiding!  
Wie weet is de volgende activiteit  

wel extra speciaal ;)

 

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 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
Emma Klinck & 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, 

Hanne Biesemans, Mira Hubau 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
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