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OVER JNM

Heyhoihallo 
beste piepers, ini’s en ouders!
Na een lange natte zomer, 

begint er voor ons een nieuw werkjaar! 
Een schone lei als het ware. 

JNM Gent West én Oost staan te popelen 
om er in te vliegen, maar daarvoor moeten 
we onszelf misschien nog even voorstellen. 

Wij zijn Stef, voorzitter van Gent Oost, 
en Nicolaas, dit jaar voorzitter van 

Gent West. Wij hebben er keiveel zin in 
dit jaar, en hopen dat alles een beetje 
op z’n plooi valt na de bizarre tijden 

van vorige 2 werkjaren. 
Wij staan dit jaar h-e-l-e-m-a-a-l voor 
jullie paraat! Aarzel maar niet om 

ons een mailtje te sturen als er iets is, 
of je graag iets wilt delen (een cool idee, 

een leuke mop...).

Er is tegenwoordig veel gedoe rond het 
klimaat en biodiversiteit in het nieuws, 

maar we weten niet altijd wat wel en niet 
belangrijk is. Daarom willen wij dit jaar wat 
slimmer worden en hier in het voorwoord heel 

kort met jullie delen wat we bijleren. 
Elk voorwoord gaan we 1 thema bespreken 
met ons tweetjes en een paar vragen stellen 

aan jullie. (De antwoorden hierop, of nog meer 
vragen, mogen jullie altijd mailen naar 

zaagblad@jnm.be). 
Zijn jullie al benieuwd? Wij alleszins wel!

Groetjes van jullie studieuze voorzitters,
Nicolaas en Stef

een schone lei

Contact p.26
Praktische tips voor een vlot contact p.25

Het nieuwe bestuur 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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Pootafdruk van een kikker :))
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HanneHanne

JNM GENT-OOST

Hejhej! 
Ik ben Stef, de 

voorzitter van JNM Gent Oost. 
Als ik mijzelf zou moeten 

vergelijken met een seizoen, 
zou ik een goede en typische Belgische 

zomer zijn. Ik ben meestal wel een zonnig 
en opgewekt persoon, een goed mopje is nooit te 
ver gezocht! Maar soms heb ik ook wat zomerse 

regendagen waar ik graag met een goed muziekje 
op mezelf binnen zit. Waar ik me meestal mee 

bezig houd in zulke zomers? Kampen natuurlijk! 
En afspreken met vrienden! En reizen, 

naar mooie landen in Europa, met het tentje 
en het treintje! Maar als het regent hou 

ik me ook graag wat creatiever bezig, 
door te tekenen bijvoorbeeld. 

Op een tof JNM jaar!!

h e t  b e s tu u r  2 0 2 1

B e s t u u r  G e n t - O o s t

Bo ompiepverantwo ordel ij ke

Graspiepverantwoordel ijke

voorzittervoorzitter

secretaris

secretaris

pingping

Hey hey, 
Ik ben Wies, de 

secretaris van JNM Gent-Oost.
De vroege herfst is echt mijn seizoen. 
Een fris windje met een mooie zon en 

blauwe hemel, is waar ik van hou.
Net als de dwarrelende blaadjes van de bomen 
springen, draai ik super vrolijk in de wind als 

een halve gare, dan ga ik helemaal los en ben ik 
super vrolijk. Zelfs een goeie plensbui kan ik leuk 
vinden, want dan kan ik op mijn gemakje binnen 

met een leuk muziekje zitten.Het is natuurlijk 
ook het seizoen waar in het JNM jaar 

opnieuw begint, fantastisch dus. Waar heb ik 
zin in dit jaar, duuuhhh, activiteiten 

natuurlijk, zotte knettergekke 
spectaculaire activiteiten! 

Tot dan :))

Hallokes, 
ik ben Bram en dit jaar 

ben ik ping van Gent Oost. 
Ping staat voor penningmeester 

en is eigenlijk de persoon die met 
de centjes bezig is. Ik heb superveel 

goesting in volgend jaar, want hopelijk 
is corona nu zo een beetje verleden tijd 
en kunnen we weer vollen bak leuke 

activiteiten doen. Verder hou ik heel hard 
van tomaten en bananen. Treinen vind ik 
ook wel cool. Ook vogels zijn mijn passie! 

Als ge dit jaar bij de boompiepers van 
oost zit, zult ge wel het een en ander 

horen en spotten ;). 
Groetjesss

Hallo, 
ik ben Rigo. 

Mijn favoriete seizoen 
is de zomer, omdat ik hou 

van de warmte (waar we deze 
zomer veel van gemerkt hebben) 

en de mogelijkheden om iets te 
doen. Wat ik het liefste 

doe tijdens mijn zomer is 
op kamp gaan, 

kampen geven en 
wakeboarden!

Hey hallo! 
Ik ben Hanne. Naast de 

JNM hou ik ervan om mij 
te verdiepen in het maken van 
illustraties & animaties. Welk 

seizoen mij het meest aanspreekt? 
Hmmm moeilijke vraag, maar ik 

opteer toch voor de herfst. Ik kan 
enorm genieten van de bruin-rood-

-oker kleuren van de blaadjes die het 
landschap bedekken. En om niet te 

vergeten, de herfst is hét 
seizoen om aan 

natuurfotografie te 
doen!
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Hey 
ik ben Dries, 

de gruutenverantwoordelijk 
of grotenverantwoordelijke 

(aan jullie de keuze). 
In de zomer doe ik een zomerslaap 

om fris te zijn voor de herfst. 
Dan kan ik genieten van de bos- 
verkleuring, paddenstoelen en 

af en toe de regen. 
Hopelijk zie ik 

jullie binnenkort! 

Iniverantw
oordel ijken

Daar is de lente, 
daar is de zon!

Mijn naam is Derartu en 
ik ben jullie 

iniverantwoordelijke
Ideetjes voor het nieuwe jaar 

staan al in bloei, 
En de blaadjes 
krijgen bomen!

DriesDries

Hey! 
Ik ben Julie, 

ook iniverantwoordelijke. 
Voordat het echt bitter koud 

en nat begint te worden, heb je 
het mooiste seizoen van het jaar: 
de herfst! Net als de herfst hou ik 

van zowel de prachtige kleuren van de 
bomen als de mooie donkere nachten, 

nog nagenieten van het zonnetje en 
toch je al lekker inpakken in een 
mooie sjaal. Mooie dagen, rustige 

wandelingetjes, ik heb het allemaal 
graag. En al die irritante muggen 

zijn eindelijk 
weg!

Julie
Julie

Zaagbladredactie
Het seizoen dat 

het beste bij ons past? 
Oei, moeilijke keuze... 

Of onmogelijk? 

In de zomer zijn we het zonnetje op kamp, 
met tonnen enthousiasme. 

De herfst doet ons stilstaan en tot rust komen in 
een rood-oranje-geel-groen-bruin-zogoedalselkekleur bos 

dat precies uit een schilderij komt. 

In de winter gaan de kaarsjes aan en opgekruld in een dekentje 
genieten we dan van heerlijk warme chocomelk of gooien we 
met volle kracht sneeuwballen in een sneeuwballengevecht! 

De lente doet onze hartjes oplichten met het perfecte weer en 
de vele bloemetjes die verschijnen. Het zonnetje schijnt en de 

vogeltjes fluiten er op los. Een fris briesje zorgt er daarnaast 
voor dat we het niet te warm, maar ook niet koud hebben.

Ons favoriete seizoen loopt daarom het 
hele jaar door, want in alle jaargetijden zit wel 

wat moois verborgen! :))
Jullie mogen dan ook 4 prachtige zaagbladen 

verwachten dit jaar, evenveel als 
het aantal seizoenen ;)

Emma Emma

Nina
Nina

h e t  b e s tu u r  2 0 2 1

H e r f s t w i n t e r

l e n t e
z o m e r

Heb jij een lievelingsseizoen?
Maak een tekening rond jouw seizoen en mail een 

foto naar zaagblad@jnm.be!
Wie weet staat jouw creatie wel in de wintereditie :))
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Nicolaas
Nicolaas

Dag iedereen, 
ik ben Nicolaas, en 

ik ben de voorzitter dit jaar! 
Bij mij past het beste de lente, 

ik hou van de lente. De dagen worden 
terug langer, na al die donkerte van de 

winter. In de lente heb je af en toe al eens een 
fel zonnetje, maar nog geen last van die 

bedrukkende en bedwelmende hittegolven die 
(natuurlijk niet dit jaar) in de zomer zo vaak 

voorkomen. Wat ik het geweldigste vind aan de 
lente zijn echter de voorjaarsbloeiers. Elk jaar, voordat 
blaadjes bomen krijgen, zijn er een heleboel bloemen 

die al in bloei komen, zelfs zonder eerst blaadjes te 
maken! Dit doen ze zeer snel, en ze gebruiken hier 
reservestofjes die in de wortels opgeslagen lagen. 

Voorbeeldjes zijn: de bosanemoon, de 
slanke sleutelbloem, en het kleine hoefblad. 

Allemaal prachtige bloemetjes die het 
begin van een nieuw 
en geweldig voorjaar 

aankondigen!
Hoi, 

ik ben Anna, dit jaar 
ben ik de secretaris van West. 
Ik ben geboren in de herfst en 

logischerwijs past de herfst dan ook het 
beste bij mij. De afwisseling van nog van 
die mooie zonnige dagen waarop je een 

fantastische boswandeling kan maken tussen de 
verkleurde bomen en paddenstoelen overal, en 

de al iets koudere dagen (eventueel met wat regen) 
waarop je gezellig binnen een film kunt kijken of 
buiten in de plassen kunt gaan springen, vind ik 

mega leuk. Iedere dag is het weer anders en 
kun je andere dingen doen. Ook de dieren zijn 

druk bezig met zich klaar te maken voor de 
winter die eraan zit te komen, om net als 

ik gezellig in hun holletje te 
kruipen en de winter 

te laten passeren.

Hallo! 
Ik ben Liam, de ping 

komend jaar. Als ik een seizoen 
zou moeten kiezen dat ik het leukste 

vind kies ik voor de winter. Niet het meest 
populaire antwoord, maar laat me je 

overtuigen. Sluit je ogen en beeld je een koude 
wind in, je haren gaan recht staan en je krijgt 
kippenvel, maar dan doe je een dikke trui aan, 

een sjaal, handschoenen en krijg je een warme tas 
choco(soja)melk in je handen. Je neemt een sipje en 

warmt helemaal op. Voelt dat niet goed? 
Of de mooie witte tapijten van sneeuw die het land 

bedekken en omvormen tot een oase van rust en 
eenvoud. Of gaan ravotten met je vrienden in de 
sneeuw. Sneeuwballen gooien, sneeuwpersonen 
maken, schaatsen op het bevroren meer en dan 

thuiskomen en gezellig samen aan de open haard 
zitten. En als je nog niet overtuigd was… 
De leukste feestdag van het jaar.. Kerst! 

Meer moet ik toch niet zeggen?
Ik kijk alvast uit naar een 

super leuk jaartje 
met jullie!

Hellowkidokes!!
Ik ben Meret 

en ik ben net zoals vorig jaar 
waterpiepverantwoordelijke! :)

Mijn favoriete seizoen is natuurlijk de 
zomer, want dan kan ik buiten veel 
waterspelletjes spelen! En vele JNM 

kampen doen!! Ook voel ik mezelf dan 
een zonnetje dat rond dwarrelt als een 

vlinder onder de blauwe hemel en speelt 
met alle andere waterspetters of andere 

zonnetjes! Ik kijk er naar uit om jullie 
waterspetters te leren kennen! 

Zonnige knuffels,
Meret

MeretMeret

Liam
Liam

h e t  b e s tu u r  2 0 2 1

B e s t u u r  G
e n t -

w
es t



1010 1111

B
oom

p
iep

verantw
oordel ijke

O
everpiepverantw

oordel ijken

Graspie
pverantw

oordel ij
kenMiro

Miro

ZéZé

Louis
Louis

WoutWout

FlorisFlorisHallooooooow iedereen! 
Dit jaar zijn we 

met twee! Dubbel plezier 
verzekerd dus bij de graspiepers! 
Ik hou het hoofd graag koel en 
zal alles in goeie banen leiden 

(waar mogelijk), terwijl den andere, Miro, 
met alle regenboog en zonneschijn jullie zal 

verblijden. We zijn als water en vuur, 
koelte en passie, winter en zomer, wat grappig 

genoeg ook onze favoriete seizoenen zijn. 
Ik hou van sneeuwmannen maken en Miro kan 
niet zonder sporten onder een blakende zon bij 

35°C. Ijs en vuur zoals je kan zien ;)
Met ons superteam gaan we een 

FAN-TAS-TISCH LEUK JAAR 
tegemoet! We zien jullie 

allemaal graag daar!!!

Hallo 
mijn naam is Zé 

en ja dit is echt mijn naam. 
Mijn favoriete seizoen is natuuurlijk 
de zomer want het is lekker warm en 

ik kan gaan zwemmen. Plus er is niets beter 
dan een boekje lezen of rusten in de zon. 
Wat de zomer het beste van ze allemaal 

maakt is het reizen. Ik hou van het wandelen 
in andere landen en gaan kamperen. De 

natuur opsnuiven in heel Europa (en 
natuurlijk zonder vliegtuig) is iets wat 

ik eigenlijk heel het jaar door zou 
willen doen. De laatste kleine 

bonus aan de zomer is dat 
ik dan jarig ben!!!!!

Hey daar! 
Wij zijn Louis en Wout, 

de verantwoordelijken voor de 
oeverpiepers dit jaar. Ons favoriete seizoen
is uiteraard de lente, want dan valt er een 

heleboel te beleven aan de oevers van onze 
mooie rivieren. Na de barre winter komen 

dan weer dappere bloempjes boven de aarde 
piepen, en zij ruiken o zo lekker en zien er ook 

nog eens schoon uit. Dan vinden wij het fijn om 
langs de oevers van bijvoorbeeld de Schelde te 
wandelen en al dat leven eens van dichterbij 
te bekijken. En als op zo’n frisse lentedag dan 
ook nog eens het zonnetje begint te schijnen, 

dan zijn wij helemaal gelukkig! Voila, nu 
weten jullie al een beetje meer over ons. 

Wij kijken er naar uit om ook 
jullie allemaal te leren kennen. 

Hopelijk tot snel, 
liefste oeverpiepers!

JNM GENT-west

Vind jij de andere 3 kleurplaten 
van de seizoenen? 

Ja?! Kleuren dan maar! :))
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NATUURARTIKEL

Bos? JA! Maar hoe dan?
Iedereen weet dat er meer plaats voor natuur moet zijn, 

en al zeker hier in vlaanderen. Meer plaats voor de 

bloemetjes, de vlinders, de kevers, de gaaien, de nachtzwaluwen, 

de everzwijnen, en ja zelfs voor de wolven. 

En meer natuur betekent zeker ook meer bos! 

Bos is goed, bomen zijn heuse wolkenkrabbers voor insecten, 

vogels en eekhoorntjes. Daarbij slaan ze ook nog eens CO2 

op in hun stam! Feest. Oké, maar hoe doen we da nu best, 

zo zorgen dat op een leeg stukje land bos komt?

Door NicolaasDoor Nicolaas

Waar je natuurlijk meteen aan denkt: we gaan die bomen toch gewoon planten?! 

Je koopt in het tuincentrum 500 eiken, 400 beuken, en nog wat gewone es en 

hazelaars en je trommelt 30 vrijwilligers op met een pannekoekenfestijn, 

en daar heb je je bos! Makkelijk toch? 

Maar wat als ik jullie nu zei, dat er nog een andere manier is? 

Die in vele gevallen zelfs nog gemakkelijker is? Deze is de manier van 

spontane bebossing. Wat moet je daarvoor doen? 

Awel, je laat het stukje leeg land gewoon met rust, voor 10, misschien 20 jaar, 

en dan ga je nog eens kijken, en vind je een beginnend bos! Wow, magie in het spel? 

Nee hoor, gewoon de natuur die aan het werk is. Zaadjes van bomen in de buurt 

waaien in, of worden uitgekakt door vogels, en de zaadjes kiemen vanzelf 

(zonder onze hulp! Wow) en die worden dan fiere en sterke bomen.

Nu zo makkelijk is het niet altijd, dat moet ik zeker en vast toegeven. Er moeten 

namelijk een paar voorwaarden voldaan zijn, voor de spontane bebossing een succes 

kan zijn. Zo moeten er natuurlijk voldoende bomen in de buurt staan die zaadjes 

maken he! Want ja ook al lijkt het alsof het vanzelf gaat, is dat niet het geval. 

Nu is het ook belangrijk welke bomen er in de buurt staan. Jullie weten misschien al 

wat exoten zijn? Dat zijn planten of dieren die hier oorspronkelijk niet voorkwamen. 

Zo zijn er ook bomen, die in de laatste, pakt 100 jaar, hier naartoe zijn gebracht en hier 

zijn beginnen groeien. In en op deze bomen huizen veel minder insecten als op 

bomen van hier, waardoor ze een heel stuk minder waardevol zijn voor het 

ecosysteem. 

Wuk, ecosysteem? Ecosysteem is eigenlijk alle natuur in een bepaald gebied, met alle 

verschillende soorten die erin leven, alle verschillende diertjes en plantjes, en ook hoe 

zij met elkaar omgaan en elkaar helpen of tegenwerken. (Zo helpt een zomereik meer 

insecten aan eten en een huisje als een amerikaanse eik, omdat die laatste een exoot 

is.) In het ecosyteem hebben alle diertjes en plantjes hun eigen taakjes.

Dus als er teveel exoten in de buurt van het lege stukje land staan, zullen zij ook het 

spontane bos vormen, en dat is niet zo goed. 

Dan gaan we beter wel extra moeite doen en bomen van hier aanplanten.

Het is slim om enkel als het nodig is een bos aan te planten, in plaats van het 

spontaan te laten groeien. Niet alleen omdat het meer moeite kost, 

maar ook nog om een paar andere redenen. 

Zo heb je een aantal negatieve gevolgen van bomen kopen in de winkel. 

Eentje daarvan in gebruik van land. Bomen uit de winkel worden gekweekt, 

op grote stukken land waar enkel die ene soort boom groeit, schoon op rijtjes. 

Een beetje zoals mais op een maisveld. Dit stuk waar de bomen op gekweekt worden 

heeft dus een zeer kleine ecologische waarde: er gaan weinig verschillende soorten 

kriebelbeestjes en vogels op leven. Ook bestaat de kans dat de bomenkweker 

chemische stofjes op de bomen heeft gespoten, zoals pesticiden, om te zorgen dat 

de bomen goed kunnen doorgroeien en niet te veel opgegeten of beschadigd worden 

door insecten. Want, als je op een heel stuk land maar 1 enkele boomsoort kweekt, 

dan komen er insecten op af die heel graag die ene boomsoort eten! 

En dan heb je meteen veel schade. Die chemische stofjes zijn natuurlijk heel slecht 

voor de natuur, want ze maken de insecten dood (zeer belangrijk in het ecosysteem!), 

en ze kunnen soms lang aanwezig blijven in de bodem, de planten en de dieren.

Dan als die bomen gekweekt zijn, en klaar om ergens anders geplant te worden, moeten 

ze natuurlijk naar de winkel vervoerd worden. En we weten ook, dat voor vervoer vaak 

fossiele brandstoffen gebruikt worden. Dan worden al die kleine boompjes, op bijvoor-

beeld vrachtwagens geladen en zo naar de winkel gebracht. Dit doet natuurlijk een deel 

van het positieve effect van de co2 opslag teniet he! Dan heb je eerst co2 uitstoot door 

de vrachtwagens, en dan weer co2 opslag door de bomen, en heb je uiteindelijk geen 

verschil gemaakt. Jammer!

Dus wat doen we nu het beste? Als het kan gaan we best voor spontane bebossing, 

eventueel met wat hulp door bijvoorbeeld inheemse bomen van in de buurt of 

wat verder te helpen hun zaadjes tot het lege stukje land te krijgen. 

Als dat niet gaat, is aanplanten wel een goede keuze, maar dan moeten de bomen wel 

biologisch (zonder chemische stofjes) gekweekt zijn, en niet te ver van hier! 

Er is nog een nadeel van aanplanten, maar dat zal je in een volgend zaagblad moeten 

ontdekken, want mijn plaats is allang op! Tot dan!
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Het is alweer even geleden dat we samen op straat 
kwamen om onze stem te laten horen voor het 

klimaat. Niet omdat de nood niet hoog was, maar omdat 
de planeet kreunde onder een pandemie. Niet fijn zo’n 
crisis, maar de coronaperiode heeft ons wel geleerd dat 

verandering echt mogelijk is, en laat verandering nu net 
zijn wat we nodig hebben als we het leven van mensen, 

dieren en planten willen beschermen. 

Nu de gezondheidstoestand het terug toelaat staat er nieuwe grote 
klimaatactie op de planning: 

Back To The Climate op 10 oktober in de straten van Brussel. 
Die mars zal grotendeels in teken staan van de internationale 
klimaatconferentie in Glasgow, klimaatconferentie watte? 
Lees verder en ontdek wat de hoge piefen van deze wereld van 
plan zijn in Glasgow en wat we zullen scanderen op 10 oktober. 

Begin november zullen verschillende landen zich verzamelen in 
Glasgow, Schotland om het te hebben over de koolstofuitstoot en 
de opwarming van de aarde. De verenigde naties houdt er haar 26e 
internationale klimaatconferentie, kortweg COP26. Het is de 26ste 
keer dat deze vergadering samen wordt geroepen maar veel 
oplossingen voor de opwarmende aarde zijn er nog niet 
uitgekomen. 

Het duurde tot de 2015, tijdens de conferentie in Parijs, om tot een 
akkoord te komen. In dat akkoord werd de grens van maximum 2 
graden opwarming juridisch vastgelegd (ten opzichte van de tem-
peratuur voor het industriële tijdperk). Die 2 graden is het uiterste 
maximum, het streefdoel werd vastgelegd op 1,5 graden. 

Die 1,5 graden kunnen onbeduidend lijken 
maar zijn letterlijk van levensbelang. 
Onder die opwarmingsgrens blijven 
betekent het verschil tussen leven en 
dood voor duizenden mensen (en dan 
hebben we het nog niet eens over 
dieren en planten) denk maar aan de 
overstromingen deze zomer, de 
bosbranden, de extreme hitte, 

Door HanneloreDoor Hannelore

       de mislukte oogsten… allemaal rechtstreekse gevolgen 
van een veranderend klimaat.

In het akkoord van Parijs kregen de landen de vrijheid hun eigen 
aanpak te bedenken om onder die 1,5 graden te blijven. Tijdens de 
komende klimaatconferentie in Glasgow zullen de lidstaten hun 
klimaatplannen aan elkaar voorstellen. Als burger is het nu dus 
belangrijk om mee te kijken over de schouder van onze politici. 
Als we geen druk zouden zetten en niet zouden weten wat er gaan-
de is, kunnen onze wereldleiders zomaar iets doen en omdat er altijd 
tonnen geld mee gemoeid zijn, vertaalt ‘zomaar iets’ zich zelden in 
een constructief beleid. We willen dus niet ‘zomaar iets’ maar 
ambitieuze plannen. En naast ambitieus moeten de doelstellingen 
ook rechtvaardig zijn. De slogan ‘what do we want? Climate justice, 
when do we want it? Now!’ lijkt accurater dan ooit. 
Maar wat is dat dan precies, een rechtvaardig klimaatbeleid? 
Klimaat en sociale rechtvaardigheid zijn eigenlijk onlosmakelijk. 
Dat komt omdat de klimaatproblematiek een sociale problematiek is. 
Ze treft vooral de mensen met lage inkomens. 
Denk aan de lage emissiezones in de Belgische steden, waar alleen 
auto’s zijn toegelaten die een beperkte uitstoot hebben. 
Die maatregel is goed voor het klimaat, maar absoluut niet 
rechtvaardig. De hogere sociale klassen kunnen nog binnen in de 
steden met hun nieuwe moderne auto maar lagere klassen hebben 
de middelen niet een andere auto te kopen. Wat we nodig hebben 
en eisen van de beleidmakers is Glasgow is een sociaal-rechtvaardige 
klimaattransitie. Iedereen moet mee kunnen in de verandering. 

Deze klimaattop kan een kantelpunt zijn. Laten we alles bij het oude 
of kiezen we voor een wereld die solidair, duurzaam en eerlijk is? 
Kom daarom zondag 10 oktober ook naar Brussel. 

We gaan Back To The Climate! 

PRAKTISCH:  
Er wordt afgesproken om 13 uur aan het station Brussel Noord. 
Voor meer info over de mars check de website of de facebookpagi-
na. Je kan je ook inschrijven via JNM en in de JNM-blok lopen! 
Check dan de activiteit op de JNM-website.

(Dit is geen officiële activiteit. Piepers en ini’s komen best onder 

begeleiding van een volwassene.) 
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Stinkende exoten
We kennen ze allemaal wel, die vervelende 

overwoekerende planten en die bijen-dodende 
hoornaars, de invasieve exoten die onze prachtige 

Belgische natuur om zeep helpen. Maar geen nood, 
want ik ga jullie enkele tips en tricks vertellen die 

jullie deze exoten beter helpen bestrijden.

Snoei en maai 
de plant meerdere keren 
per groeiseizoen en zorg 

dat er geen knopen of 
wortels overblijven.

Indien dit niet werkt kan je nog 
steeds gebruik maken van 
ecologisch verantwoorde 

onkruidbestrijdings-
middelen.

Door BramDoor Bram

Deze plant 
komt oorspronkelijk uit 

Japan, maar groeit 
ondertussen al in veel 
andere streken zoals 

België. Wat deze plant zo 
invasief maakt, is dat het 
in zowel voedselarme als 
voedselrijke bodems kan 

overleven en zeer snel groeit, waardoor 
hij vaak andere plantensoorten verdringt. 

Het is ook een zeer moeilijke plant om 
te verdelgen, want als één van zijn 

vele knopen blijft staan of overleeft 
dan kan hij zeer 
makkelijk terug 

groeien.

Japanse 
duizendkno op

Aziatische 
ho ornaar

Deze wespensoort 
is minder agressief dan de 

gewone wesp, maar steekt wel 
3 keer zo hard, dit is echter niet het 

enige probleem dat de Aziatische hoornaar 
met zich meebrengt, het is namelijk een 

enorme bijen-doder en kan makkelijk een 
volledig bijennest uitmoorden. In Azië hebben de 

bijen daar een verdedigingsmechanisme tegen 
deze wespen ontwikkeld, ze gaan gezamenlijk op 

de hoornaar zitten en met hun lichaamswarmte over-
verhitten ze zo de indringer en beschermen ze hun 

nest. In Europa zijn de bijen echter weerloos 
tegen de hoornaar en dat is waarom de 

hoornaar ze een groot probleem is, want 
zoals jullie weten zijn bijen uiterst 
essentieel voor de natuur omdat 

ze veel bloemetjes 
bestuiven.

Omdat 
wespenvallen meer 

bijen en gewone 
wespen doden is dit geen optie, 

handmatig hoornaars doden is ook 
niet aangeraden omdat er ontzettend 
veel verwarring is tussen Europese 

en de Aziatische hoornaar, die 
extreem veel op elkaar lijken. Het 

beste bestrijdingsmiddel dat er 
nu is, is door professionals de 

nesten te laten 
kapot maken.

Wat doe je er nu aan?

W
at doe je er nu aan?
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KRUISWOORDRAADSEL

Door HanneDoor HanneHORIZONTAAL

1. vrouwtjeshert
4. mannelijk konijn
8. een boom die men vooral aan het water kan terugvinden. 
Kenmerkend zijn de propjes aan zijn takken.
10. een bruine, veelvoorkomende en eetbare paddenstoel. 
Vaak te vinden op een populier, wilg en een beuk.

VERTICAAL

2. veelzijdige plant met felgekleurde, opvallende bloemblaadjes. 
Deze plant kan in je tuin groeien en wordt vaak gebruik voor een 
boeket. 
3. mannelijke bij
5. stekelig zoogdier dat elk jaar een winterslaap houdt 
6. groot hoefdier dat men terugvindt in Afrika
7. een dinosaurus met platen op zijn rug en vier dodelijke 
stekels op zijn staart
9. ander woord voor planteneter

Antwoorden Kruiswoordraadsel: 

1. hinde ,2. iris ,3. dar , 4. rammelaar , 5. egel ,

6. giraf ,7. stegosaurus ,8. els ,9. herbivoor ,10. oesterzwam

Lukt het  jou?
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Door StefDoor Stef

DE DRIE DROEDELS

piempompulleke

Dries de Dromedaris met Dreads wil naar zijn Drinkplek wande-
len, maar een Dromerige kameel heeft Drie Droedels op de weg 
laten liggen. Nu kan Dries de Dromedaris met Dreads niet aan zijn 
Drinkwater! Help jij hem door de Drie Droedels op te lossen?

PS: wil je weten waarmee Koen de Kameel bezig was 
toen hij zijn droedels liet vallen? 

Onderstaande bingo!

Ziet er leuk uit he? Doe eens een stapje in 
de natuur en probeer zelf een bingo te krijgen!

“Wat is een bingo?” 

Bij een bingo probeer je zo snel mogelijk de dingen te zien die op 
het lijstje staan. De bedoeling is dat je deze dan doorstreept en 

4 doorgestreepte woorden op een rij krijgt. Dit mag zowel 
horizontaal (van links naar rechts) als verticaal (van boven 

naar onder). Als je jezelf een uitdaging wilt geven, kan je 
proberen om alles te vinden tijdens 1 wandeling!

BINGOOOOOOO

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . .

Antwoorden De Drie Droedels: 

1. Internaat, 2. Pindakaas, 3. Tweeling

Lieveheersbeestje Klavertje vier Valk Zomereik

3 fietsers

Zilverreiger

Koninginnekruid

Zwaluw

Konijn/haas

Treurwilg

Kleefkruid

Een reptiel

Ooievaar

Okkernoot

Hond

Een JNM’er
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2 teentjes knoflook 
120 ml room of melk 

2 eetlepels olijfolie
Genoeg pasta naar keuze 

250 gr. Ricotta 
Spinazie 
1 ajuin

Zout en peper 

Door MarieDoor Marie

Ik hou van pasta! Pasta met witte saus, met rode saus, 
met groene saus, lange pasta, korte pasta, ronde pasta, 

pasta pasta pastapastapastaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! 
Dit receptje is een heel gemakkelijk 

pastaatje met heerlijke spinazie en ricotta!

Eens dit gebeurd is 
kan je ook weer het 

vuur opzetten op 
een middelmatige 

vlam of setting. 

Wat heb je nodig 
voor 4 personen? 

TIP1
Je mag zeker genoeg 
spinazie gebruiken 

want dit krimpt heel 
erg van de 

hitte!

Zet een grote pot met 
water en zout op het 

vuur (voor de pasta) en 
neem een grote pan of 

pot (voor de saus). Snij de ajuin en de 
knoflook en stoof 

deze in de pot of pan 
die je koos voor de 

saus.

Eens deze bijna zacht 
zijn mag je daar de 

spinazie bij beginnen 
doen. Deze zal krimpen 

dus je mag er zeker 
genoeg indoen! 

Eens er genoeg 
spinazie inzit, mag 
je het vuur stiller 

zetten. 

Nu kunnen we 
beginnen aan de saus. 
Bij de ajuin, knoflook 

en spinazie doen we nu 
het potje ricotta en de 

room of melk. 

Nu gewoon nog 
kruiden, de pasta 
afgieten en alles 

bijeen en je 
bent klaar!! 

Nu zou normaal het 
water moeten koken 
voor de pasta dus kan 

je deze er in doen. 
Vergeet niet een 
timer te zetten :))

TIP2
Hou wat pastawater 

bij voor als je de pasta 
nog eens moet 

opwarmen dan blijft 
hij lekker vochtig

TIP3
Vraag zeker de 

hulp van je mama, 
papa, oma, opa, 
tante, nonkel,… 

1

2

3

4 5

6

7

8



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.

2424 2525PRAKTISCHE 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

inihoekje

wreck it paper! Door EmmaDoor Emma

STAP 1
Neem een kladblad of een papier dat je niet meer 

gebruikt (bv. uit de vuilnisbak).

STAP 2
Verfrommel dit blad.

STAP 3
Gebruik nu dit blad voor de opdrachtjes.

LEEF JE UIT!

Laat alle Ini-leiding hun lievelingsdier  
op dit blad schrijven.

Kras wild en heftig, met totale overgave  
over dit blad met een schrijfstok.

         Schrijf een geheime boodschap en  
verberg deze dan met alcoholstift.

Vouw het blad, knip random stukken  
uit met een schaar en vouw open.

Schrijf je naam met een pen in je mond.

Je bent hier. Je bestaat. Laat je sporen achter.
*&¨% it!
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C O N T A C T

Ping
Liam Van Weyenberg
liamvw1@hotmail.com
0492944960

Boompiepverantwoordelijke
Zé 
zeedetroyer@hotmail.be
0486 43 63 02

Graspiepverantwoordelijke
Miro en Floris
miro3612@gmail.com
0468147644

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

Waterpiepverantwoordelijke
Meret
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, Bram Impens, Hannelore Siddiki, Nicolaas Van der 

Burght, Hanne Biesemans, Stef Mathys, Marie De la Marche.
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
Rigo
rigodebruecker@gmail.com
0486572922



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!

G
E

N
T

 9000


