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WORD LID

Voorwoord p.3

Natuurartikel p.8Milieuartikel p.10

Beheerartikel p.12

Piempompulleke p.14

Inihoekje p.18

OVER JNM

Een hele tijd geleden werd Gent
aangevallen door een Grote Trol. 

De mensen waren bang en
vluchtten allemaal de stad uit. 

Niemand durfde het tegen hem op te nemen.
De trol trok alle bomen uit en vervuilde alle 

wateren. 
Gent werd zo een onleefbare vuile stad.

Iedereen hoopte op een held die Gent ging 
kunnen redden.

Er waren twee vrijwilligers...

Uit het oosten en westen kwam er 
beweging. Twee groepen kwamen naar voren. 

Uit het oosten kwam Pokémon master Stef 
met een hele groep natuurpokémon! Uit het 
westen kwam Avatar Marie met een groep 

vol natuurbenders, waterheelers en 
luchtverschooners.

Dit jaar zullen ze samen moeten werken om 
Gent weer groen te krijgen.  

Hoe zal dit verhaal aflopen? Zullen onze 
helden slagen? En gaan jullie hen helpen?

Wordt vervolgd… 

operatie 9000

Contact p.22
Praktische tips voor een vlot contact p.21

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

INHOUD

zoektocht in de wildernis
De leiding stelt zich op de volgende pagina’s voor aan de hand 

van een plantgedichtje (zie vetgedrukte letters). 
Doorheen het zaagblad zal hun plant zelf, de vrucht of het 

blad van de plant verstopt zitten in de wildernis 
van lettertjes en spelletjes. 

STAP 1: Snuister doorheen het boekje en verzamel alle 
planten van het bestuur!

STAP 2: Kleur de plantjes allemaal in met 
kleurpotloden :)

PS: Het antwoord kan je vinden op p.17. Niet spieken hè!
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JNM GENT-OOST

DE WILDERNIS IN

met Veel goesting leiden wij gent oost
In deze bizarre tijden staan wij ook voor
Jullie klaar, komend jaar, veel plezier en 
Gekkigheid liggen in het verschiet
Een afdeling als West valt bij ons in het niet!
Nu houden we natuurlijk ook van onze
Buren en we zullen nog veel vogelkes gaan turen
O Stef, den voorzitter, en
O Frederick, de ping, zonder
RoMi de secretaris is het team toch niet geheel!

Zotte kerels zijn die boompiepers
O zij ma zeker da we gaan knallen dit jaar
Milieu komt zeker aanbod
Echt een stapje cooler dan de graspiepers
Roekeloze avonturen
Elke tocht vol natuur en sfeer
Inderdaad, wij zijn het
Kei tof wordt het jaar

Productieve leiding
Respect voor de natuur
Avontuurlijke leiding die van 
een beetje uitdaging houden
Creatieveling
Humoristische personen
Trotse leiding van de JNM Gent Oost afdeling, beter dan West ;)
Rustige personen die alles op hun gemak doen
Ijzersterke jongelingen die stevig in hun schoenen staan
Enthousiast om jullie elke keer nieuwe dingen bij te leren
Tezamen zijn vinden wij een van de leukste dingen!

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

Bestuur Gent-Oost

Bo ompiepverantwo ordel ij ken

Graspiepverantwo ordel ij ken

JNM GENT

Plezante bende 
Hier voor plezier
Alternatief
Legendarisch
Lachwekkend
Uiterst zeldzaam
Samenwerkend

Derartu
Derartu

Imperfecte perfectie
Moedig
Paradijselijk 
Uitbundig
Dagenlang entertainment
Ideaal
Chaotisch
Uiterst geschikt voor een 
JNM jaar vol plezier
Schitterend

Fietstochten, weekendjes, beheer, natuurstudie, we hebben het allemaal
Lievelingsgroep van de voorzitter heb ik gehoord ;)
Amai, waarom zou ik nog piepleiding willen worden, gruuten zijn leuker
Dit zal een jaartje worden voor in de geschiedenisboeken
Dees jaar wordt de max!!
Elke activiteit heeft wel een vleugje milieu, beheer of natuur
Redelijk chille verantwoordelijken, da peis ik toch?
Iedereen zal gruutenactiviteiten verkiezen boven piep, pas maar op!
Elke maand toch wel 2 activiteiten!
Plan maar heel uw agenda vol met gruutenactiviteiten!

Gruuteverantwo ordel ij ke

Iniverantwo ordel ij ken

Zaagbladredactie

Klaar voor een nieuw jaar?
Lachende redactie staat paraat, raar maar waar!
Inkt is ons beste maatje
Met als resultaat een hartvormig (zaag)blaadje
Ongestoord klimmen onze (zaag)bladen van Oost naar West
Pas bij jullie thuis voelen ze zich op hun best ;)

voorzittervoorzitter

secretaris
secretaris

pingping
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66 h e t  b e s tu u r  2 0 2 0
DE WILDERNIS IN

JNM GENT-west

Bestuur Gent-West

Hallo! Wij zijn dit jaar de voorzitter, secretaris en ping van 
JNM Gent West. Net als de zeeanemoon gaan wij dit jaar 
samenwerken met clownvissen. Mopje! De mensen waar 
wij dit jaar mee gaan samenwerken zijn de grootste schatten 
van de hele JNM.

Zo, nu gaan we ons eens voorstellen wij zijn: 
Een beetje gek,
Een beetje idioot,
Appeltaart eten we graag,
Nooit zeggen we nee tegen een theetje,
Eten doen we graag en veel,
Met ons zal je je niet vervelen;
Op de fi ets zingen we graag liedjes,
Over avatar babbelen we veel,
Nou, dit was het dan… TOT SNEL!!!

Nicolaas
Nicolaas

Joachim
Joachim

voorzitter

voorzitter

secretaris
secretaris

pingping

Wie zijn wij?
Awel da’s nen goeie vraag!
‘T zit zo... wij zijn de nieuwe waterpiep
verantwoordelijken! :)
En onze namen zijn Kamiel en Meret.
Raar doen en zotjes doen,
Lachen en plezier maken doen wij graag 
in de JNM maar
Enkel met jullie erbij natuurlijk!
Lief zijn we ook! en
Ijsjes eten we graag. ;p
Enorm veel goesting hebben wij om jullie te leren 
kennen!! Tot op de startdag?

Waterpiepverantwo ordel ij ken

Kamiel
Kamiel

MeretMeret

Stinkende ini’s, die zijn niets voor mij
Nee, ik maak liever piepers blij!
Oké, nee, ini’s zijn ook wel cool
Enzo, maar
Kijk, dit jaar ben ik er voor 
Kinderen van 9 jaar en hoor
Rik bij de nieuwe gang
U vraagt u af de gang, wat?
Ik bedoel de oeverpieperssquad
Daar ga ik in 2020 bij (en Nicolaas is mijn baas xoxo)

O everpiepverantwo ordel ij ken

Nicolaas
Nicolaas

Hannelore
Hannelore

Graspiepverantwo ordel ij ken

Zeer vaak zullen wij op tocht gaan
Enthousiasme is 1 van onze specialiteiten
Groot zal het aantal graspiepertjes zijn
Gi-gantisch
En dat het een fi jn jaar mag worden!

Bram
Bram

Bo ompiepverantwo ordel ij ken

Allemaal aan boord in de gekke trein
Piepers entertainen kunnen we goed
Een extra paar kousen
Boompiepers zijn de max!!
Optimistisch want na regen komt zonneschijn
Originele tochten dus bereid je maar voor
Mega gemotiveerd en enthousiast

ZéZé

Emma
Emma

Wat zou dit nu 

toch zijn?
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NATUURARTIKEL

de oehoe: terug van weggeweest!

De laatste jaren maakten verdwenen diersoorten in 
België hun comeback. Zo zijn de wolf, de wilde kat, maar 
ook de lynx weer gesignaleerd. Ook in Vlaanderen is 
sinds twee jaar een spectaculaire toppredator (predator 
= roofdier/jager) weer talrijker aanwezig. Na een halve 

eeuw afwezigheid is de oehoe terug!

Door ZenoDoor Zeno

De oehoe vertoeft dankzij een groot aanpassingsvermogen in zeer 
uiteenlopende leefgebieden, zoals in heuvelland of midden-
gebergte, bij rotsen of steile kliffen, maar ook in oude bomen (voor-
al naaldbomen) of bossteppen met open vlaktes. Eens gevestigd 
zijn volwassen oehoes wel erg gehecht aan hun territorium. Ze 
zullen datzelfde gebied voor de rest van hun leven bezetten. 

De oehoe nestelt zich vooral op ontoegankelijke rotsrichels zoals in 
steengroeven en ook steeds meer in nesten van andere roofvogels. 
De Ardennen vormen dus een ideale omgeving, maar in 
Vlaanderen is er veel bebouwing. Bij uitzondering is het dan ook al 
wel eens gebeurd dat een oehoe een geschikte nestplaats vindt in 
een menselijke omgeving, zoals de stad.

Dat viel dan weer te merken aan meerdere berichten in de pers. De 
komst van zo’n reusachtige uil  in een bevolkt gebied blijft zelden 
onopgemerkt. Zoals je in de weetjes kan lezen, is de oehoe ook een 
echte alleseter. In de stad zal hij zich vooral wagen aan ratten en 
duiven, die in overvloed te vinden zijn. Maar ook kleine 
huisdieren en bijvoorbeeld kippen kunnen wel eens ten prooi 
vallen, tot ontevredenheid van buurtbewoners.2

Gelukkig komt de oehoe ook positief in het nieuws. Enkele 
maanden geleden nog, in mei van dit jaar, nestelde een oehoe zich in 
een plantenbak van 1 bij 2 meter in Geel, met enkele prachtige foto’s 
als gevolg. Omdat de drie jongen steeds vaker van het balkon vielen en 
zo op de openbare weg belandden, werden ze naar het Natuurhulp-
centrum in Opglabbeek gebracht.1

De voornaamste vijand van de oehoe was echter DDT, een insecti-
cide. In kleine hoeveelheden ondervond de vogel geen schade van 
het product. Maar de oehoe is een jager eerste klas, en door veel 
besmette prooien te eten, stapelde de hoeveelheid DDT zich op in 
het lichaam. De insecticide maakte de eierschalen broos, waardoor 
die braken onder het gewicht van de vogel.

Het duurde tot in 1982 vooraleer er weer signalen opdoken van 
oehoes in België. Dit was het gevolg van het verbod op DDT en het 
uitzetten van 1400 oehoes in Duitsland rond 1970. Later werden 
roofvogels ook algemeen beschermd. In Vlaanderen stelden 
experts pas in 2005 de eerste broedgevallen vast in Limburg. In 
2015 volgden broedgevallen uit Vlaams-Brabant en Antwerpen. 
Het westen van België bleef een blinde vlek.

DDT, de stille doder
Rond 1955 stierf de laatste Belgische oehoe. 
Rond die tijd waren roofvogels nog niet beschermd. 

Ze werden het slachtoffer van jagers die het dier als een 
bedreiging zagen voor het wild waar zij op schoten. Een andere 
bedreiging bestond uit chemische landbouwproducten. 

WEETJES

In tegenstelling 
tot andere uilen 

kan de oehoe 
ook bij daglicht 
uitstekend zien.

Je kan de 
vrouwtjesuilen 

herkennen aan hun 
indrukwekkende grootte.

Dankzij zijn veertien 
halswervels kan de oehoe 
zijn hoofd meer dan 180 

graden draaien.

De oehoe is een polygaam 
dier. Mannetjes 

onderhouden tijdens de 
broedperiode 

waarschijnlijk verschillende 
vrouwtjes.

Jaagt vooral in de 
schemering, maar ook 

‘s nachts. (Uitzonderlijk 
overdag.)

De grootste uil in Europa!

Voedsel: jonge 
vosjes, woelmuizen, 
hazen, egels,  katten, 
kraaien, meeuwen, 

of andere 
nachtactieve 
soorten zoals 

de ransuil.

 De lange oorpluimen zijn 
niet zijn echte oren, die zitten 
onder de veren op zijn kop en 

zijn twee kleine gaatjes.

Grote, feloranje 

Grote, feloranje ogenogen

Bruine veren met 
Bruine veren met zwarte strepen
zwarte strepen

1.
 G

ey
se

lin
gs

, J
 (2

02
0,

 1
7 

m
ei

). 
ht

tp
s:/

/w
w

w.
hl

n.
be

.
2.

 D
rie

ss
en

s, 
G

. (
20

16
). 

ht
tp

s:/
/w

w
w.

na
tu

ur
pu

nt
.b

e/
ni

eu
w

s/
oe

ho
e-

m
aa

kt
-c

om
eb

ac
k-

vl
aa

nd
er

en



11111010 Palmolie
MILIEUARTIKEL

Oliepalm, een plant gekend voor de olie die gewonnen 
wordt uit hun vruchten. Deze bomen zijn grote 

stukken land aan het overnemen in Indonesië en 
Maleisië, allemaal voor de vraag van westerse 

bedrijven die deze palmolie gebruiken om duurdere 
alternatieven te vervangen. Palmolie is dan ook overal, 

van shampoo tot babyvoeding.

Tussen 1990 en 2010 is bijna 10 000 000 hectare land in 
Indonesië, Maleisië en Nieuw-Guinea omgevormd in palmolie 
plantages. Veel van dit land was vroeger regenwoud dat voor deze 
plantages gekapt is geweest en dit is vooral het probleem met 
palmolie. Veel biodiversiteit en mogelijkheid om CO2 om te 
vormen is hierdoor verloren gegaan. En vaak is de goedkoopste en 
makkelijkste manier om regenwoud vrij te maken voor palmolie 
plantages branden wat ervoor zorgt dat de CO2 opgeslagen in de 
bomen vrijkomt en in de atmosfeer terecht komt. 

Ook gebruiken palmolie plantages vaak water uit veengebieden 
waardoor deze leeg komen staan. Dit is weer een ramp voor de bio-
diversiteit in deze gebieden, maar deze veengebieden werken ook 
als een soort van spons die CO2 opslaat en door al het water hieruit 
te halen komt al deze CO2 ook de atmosfeer in. Als de plantages op 
dit tempo blijven water uit deze veenlanden halen wordt geschat 
dat tegen 2030 al deze veengebieden verdwenen zullen zijn. 

Ironisch is dat tot niet zo heel lang geleden 1 van de grootste 
drijfkrachten achter palmolie Europa was, op zoek naar een 
groener alternatief voor brandstoffen, de biobrandstoffen. Meer 
dan 50% van alle biobrandstoffen kwam van palmolie. In maart 
van 2019 zag de Europese commissie in dat hun groener alternatief 
toch niet zo heel goed was voor het milieu en voerde ze een verbod 
in op palmolie in biobrandstoffen. Om het gebruik van palmolie 
in te perken is dit een grote stap voorwaarts, maar ondertussen 
hangt een groot deel van de economie in Indonesië en Maleisië 
hiervan af. 

Door JonasDoor Jonas

Door het te boycotten zouden dus heel veel mensen hun werk 
verliezen. En aangezien palmolie op zich niet heel slecht is voor het 
milieu zou een betere oplossing zijn om het regenwoud en 
veenlanden te beschermen en zouden bedrijven actie moeten 
ondernemen voor groenere en duurzamere plantages. Want 
wanneer het goed wordt gedaan, kunnen oliepalmen de grootste 
hoeveelheid olie produceren per hectare land. 

Dit is een voorbeeld van de westerse wereld die omgevingen en 
arme gemeenschappen gebruikt voor het maken van winst zonder 
naar de gevolgen te kijken. Maar dit is een onderdeel van een veel 
groter probleem. Landen en bedrijven die de economie drastisch 
kunnen veranderen in bepaalde gebieden en vaak geen rekening 
houden met ethische, sociale of milieu-overwegingen, maar eer-
der gericht zijn op uitbuiting en overheersing met het oog op het 
maken van een maximale winst. 

zaagblad
Hallo liefste Zaagbladlezer!

Heb jij jouw Zaagblad al te vaak bijna in de wc laten vallen? 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 in 
je handen vasthebben? Stuur een mailtje naar zaagblad@jnm.be 

en wij zorgen dat dit in orde komt!

Palm
boom

Palmolieplantage
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BEHEERARTIKEL

beheer, das gewoon kei stoer!
We weten het allemaal, (natuur)beheer is gewoon het 
stoerste dat er bestaat, er bestaat niks cooler. De grote 

vraag is nu welke soort beheer de stoerste is. Ik heb mij 
verdiept in 5 verschillende soorten beheer en heb ze 

allemaal een cijfer gegeven op 10 van hoe stoer en 
leuk ze zijn. Deze analyse is zeer serieus genomen en is 

totaal niet gebaseerd op mijn eigen mening.

Maar eerst; waarom is beheer nou zo stoer? Awel, je zit buiten in 
de natuur te werken, je maakt gebruik van zeisen, hooiharken, 
bijlen, bosmaaiers en noem maar op! Om eerlijk te zijn voel je je 
wel redelijk stoer als je zoiets in handen hebt. Elke keer als je 
buiten aan het beheren bent, kijken passerende wandelaars 
trouwens super jaloers naar jou. 

Knotten
Knotten is super leuk, je staat in een BOOM, dat is toch de 

max!! je zaagt de takken door met werktuigen waar je je 
goed bij voelt: een snoeischaar voor de 

tuinmannen onder ons, een takkenschaar voor degene 
met spierballen, een boomzaag voor de durvers en de 

kettingzaag voor de lawaaimakers. Maakt niet uit welk 
werktuig je gebruikt, knotten blijft gewoon super tof!

Door DriesDoor Dries

7/107/10

Hooien
Hooien is super saai, ik snap niet waarom 

sommige mensen dit zo leuk vinden. Vegen is zelfs nog 
leuker. Na één minuut ben ik dit al beu, ik zou dit echt 

geen hele dag kunnen doen… Laat staan een kamp waarin 
er enkel gehooid wordt (kuch kuch zeggekamp, ‘t is maar 

een grapje hoor ;))
-1/10-1/10

bosmaaien
Bosmaaien is de luide versie van zeisen, waar je van zeisen 

rustig wordt, word je van bosmaaien hyperactief. Ik ken 
heel weinig geluiden die aan het prachtige geluid van een 

draaiende tweetaktmotor kunnen tippen. Ook de 
intense geur van motorolie brengt je wat tot jezelf. Het 

enige nadeel is dat het wel zweten is met zo een bosmaaier 
aan je zijde, het voordeel is dan wel dat er niks 

onweerstaanbaarder is dan een zwetend persoon die aan 
het bosmaaien is ;)

9,4598 / 109,4598 / 10

takken slepen
Een klassieker die vaak met de piepers gedaan wordt, 

meestal omdat natuurpunt dit zelf niet graag doet en dit 
aan de JNM overlaat ;) Het eerste halfuurtje is nog best 

leuk, maar na een uur beginnen die takken toch wel wat 
op uw zenuwen te werken. Het hangt ook af van hoeveel 

takken je meesleurt, neem je kleine twijgjes of ga je voor de 
dikke stammen? Het ziet er wel wat stoer uit, iemand die 

boomstronken versleept. De score hangt dus af van 
welke soort takken je verkiest.

4 OF 8/ 104 OF 8/ 10

ZEISEN
Zeisen is gewoon het stoerste dat er is. Wanneer je aan het 
zeisen bent, heb je het gevoel dat je in de middeleeuwen zit 

of dat je een boer bent die zijn tarwe aan het oogsten is. 
Het is ontspannend en uiteindelijk zorg je ervoor dat er de 

volgende jaren mooie bloemen komen. 
Allee, wie wordt er nu niet gelukkig van orchideeën, 

ratelaars en echte koekoeksbloemen!
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doolhof

kleurplaat
Inkleuren maar!

pokemonlied

Op 26 september is het onze startdag, zeker inschrijven als je 
dat nog niet hebt gedaan. Het thema dit jaar is pokémon en we 

hebben een cover gemaakt van de pokémon theme song! 
Van buiten leren mag, we zullen hem de hele dag zingen!

https://youtu.be/UdTzFfT-frE (externe link) (Hier vind je de muziek, 
wel met de Engelse tekst)

Ik word ooit beter dan de rest
Er bestaat geen grens

Ik determineer als de best(e)
Ik speur met mijn kijkerlens

Ik zal reizen met de trein
Nog steeds in eigen land

Zing je mee met het refrein
En hoest niet in je hand

JNM!
Ja, we zijn terug

Gevestigd in het stek
Doen we lekker beestig gek

JNM!
OOOOOWW de beste jeugdbond

en we eten ook gezond

JNM!
Ja, we zijn terug

We worden nooit moe
Want JNM’er zijn voelt zo goe

Natuur, Milieu en Beheer
J
N
M

Ja, we zijn terug
Ja, we zijn teru-uuug

JNM

Door BramDoor Bram

Door EmmaDoor Emma

Begin

Einde

Weet jij w
elke 

waterplant dit is?
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Door EmmaDoor Emma

Weet jij aan welke plant 
vijgen groeien?

Antwoorden Wilderniszoektocht: vijgenboom p.17 (vrucht: vijgen), 

prachtriet p.12, zomereik p.11 (blad), fl adderiep p.4 (blad), phallus 

impudicus p.20, klimop; voor- en achterblad & bij paginanummers, 

zeeanemoon p.14, waterlelie p.14, snoekkruid p.18-19, zegge p.6 en

 apeboom p.20-21 (boom en bladeren).

WAT ZEGT EEN MUIS?

Je hebt het misschien al horen vallen, maar -tromgeroffel...- 
wij starten volgend jaar in JNM Gent-West met een nieuwe 

piepgroep, en we noemen ze ... 

Los de rebus op om hun naam te ontdekken! ;)

Hierin zouden de piepers van 8 jaar (zij die in het derde leerjaar 
zitten) terechtkomen. De graspiepers worden nu de groep van 9 
en 10 jaar (4de en 5de leerjaar) en als je 11 jaar bent, word je een 
boompieper (6de leerjaar). Daarna blijft alles hetzelfde, je wordt 
een ini, en op je 15 (als je naar het 4de middelbaar gaat) word je 

gewoon lid (of gruute). Vanaf dan kan je ook leiding worden.

Door EmmaDoor Emma
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Antwoord rebus: Welkom Oeverpiepers!
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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.

1818 inihoekje

wreck it paper! Door NinaDoor Nina

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

gebruikt (bv. uit de vuilnisbak).

STAP 2
Verzin een naam voor je blad en geef je blad een gezicht.

STAP 3
Draag er vanaf nu zorg voor en doe er zoveel mogelijk 

opdrachten mee.

LEEF JE UIT!

Neem mij mee naar een jnm-tocht

Laat mij een nachtje buiten liggen

         Ga naar buiten en schrijf de namen van de planten/ 

dieren op die je kent

  Vouw een vliegtuigje van mij en gooi mij zo ver mogelijk

Neem mij mee naar school

Vouw een hoedje van mij en zet mij op je hoofd

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

Lancering Greenpeace Youth

'Wij dromen niet alleen van een betere wereld, wij maken er een!'

Met enkele geëngageerde jongeren hebben we een 
nieuwe groep opgestart: ‘Greenpeace Youth Belgium’. 
We willen jongeren tonen wat het klimaatprobleem 

precies is, maar vooral wat zij eraan kunnen doen! 

Greenpeace is voor iedereen   
Twee jaar geleden deden we mee aan het allereerste zomerkamp 
van Greenpeace. Daar leerden we Greenpeace kennen en leerden 
we hoe we onszelf konden organiseren. De twee jaar die daarop 
volgden, heeft ons groepje nauw contact gehouden. Dat kon ook 
niet anders, want we waren allemaal actief in de klimaatbewe-
ging. Van activisten op de Rainbow Warrior tot organisatoren van 
de jongerenmarsen. 

Tijdens de coronalockdown dachten we bij onszelf, dat eigenlijk 
veel meer jongeren actief zouden zijn in de klimaatbeweging als ze 
ook de skills zouden leren die wij op het Greenpeace summercamp 
geleerd hadden. En zo kwamen we op het idee om Greenpeace 
Youth op de starten. Met onze nieuwe groep willen we, in nauwe 
samenwerking met Greenpeace Belgium, de jongerenbeweging 
versterken. 

Wie, wat, hoe? 
Je kan je aansluiten bij Greenpeace Youth vanaf 14 jaar, en als 
maximumleeftijd is onze richtlijn 26 jaar. Iedereen die binnen deze 
leeftijdscategorie valt, die droomt van een betere wereld en die 
zich hiervoor wil inzetten, is welkom! 

In eerste instantie willen we door workshops, trainingen, info-
sessies en dialoog iedereen de kans geven om zich kritisch op te 
stellen en meer te leren over de huidige maatschappelijke 
problemen. Daarbij zullen we ook leren hoe we onszelf kunnen 
organiseren en campagnes kunnen voeren om zo uiteindelijk door 
vredevol activisme, échte maatschappelijke verandering teweeg 
te brengen. 

Wat ons speciaal maakt is dat we niet enkel rond klimaat, 
biodiversiteit en vervuiling willen werken maar ook rond 
ongelijkheid, dekolonisatie, racisme en vrede. Op deze manier 
willen we de humanitaire kant van Greenpeace weer tot 
leven wekken. 

Door LiamDoor Liam
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TumTumTumTuuuuum TumTudum...
De Gruuten zijn er weer WOEHOEW!!

Dit jaar wordt een fantastisch jaar voor de Gruuten
(en ook voor de andere groepen laten we hopen). 

Ben je net uit je ini jaren en heb je nog steeds niet genoeg 
van JNM, dan hebben wij goed nieuws:

De Grutenwerkgroep is terug! 

Dit is de groep na de ini’s die activiteiten en weekendjes
organiseren voor jullie die ouder zijn dan 16. Je hoeft hier 
geen leiding voor te zijn, het enige wat je moet doen is het 

zaagblad lezen (wat je nu al aan het doen bent) 
en op de site inschrijven. 

Elke maand voorzien we 2 activiteiten: een grote, 
uitgewerkte activiteit en een kleinere losse. 

We zullen altijd op voorhand onze planning doorsturen 
naar de andere groepen zodat jullie niet toevallig jullie 

activiteiten plannen op onze activiteiten (waardoor jullie 
niet kunnen afkomen wat jammer zou zijn). 

Het kan natuurlijk geen kwaad om eens een tocht op 
dezelfde dag te plannen, we willen jullie gewoon de kans 

geven om naar onze activiteiten te kunnen gaan.

Onze startdag zal zijn van 19-20 september, 
hopelijk zien we jullie dan allemaal!

Groetjes Tim, Frederick en Dries 

Door DriesDoor Dries

Wie weet zien we deze zwam wel op de 
gruute startdag van 19 tot 20 september?

Zeker komen dus!

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 vogelfl uitje? 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
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C O N T A C T

Ping
Joachim Calis & Liam van Weyenberg
Joachim.calis@gmail.com
0499769585

Boompiepverantwoordelijke
Zé De Troyer & Emma Klinck
zeedetroyer@hotmail.be
0486436302

Graspiepverantwoordelijke
Bram Impens
bramimpens@gmail.com
0470895281

Oeverpiepverantwoordelijke
Hannelore Siddiki & Nicolaas Van der Burght
Hannelore.siddiki@gmail.com
0468289964

Waterpiepverantwoordelijke
Kamiel Monsecour & Meret Vandamme
Kamiel29.monsecour@gmail.com
0468250314

Secretaris
Nicolaas Van der Burght
nicolaasvanderburght@gmail.com
0472324089

Voorzitter
Marie De la Marche
marie.de_la_marche@hotmail.com
0472122128

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, Zeno Vandamme, Jonas Bil, Dries Masselis, Bram 

Impens, Emma Vanbosseghem en Liam Van Weyenberg.
Lay-out: Emma Vanbosseghem

COLOFON

Voorzitter
Stef Mathys
mathysstef@gmail.com
0491435067

Ping
Frederick Schelstraete
Frederick-jnm@outlook.com
0498601551

Secretaris
Romi Simal
simalromi@gmail.com
0486446569

Graspiepverantwoordelijke
Rigo De Bruecker & Kasper Bequé
kasper.beque@gmail.com
0487541649

Boompiepverantwoordelijke
Dries Masselis & Wies Roger
masselisdries@gmail.com
0479129861
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