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OVER JNM

De Oosterse Pokémon master Stef 
splitste zijn natuurpokémon in 2 groepen en 

zorgde zo dat de bomen terug groeiden en het 
gras en water terug leven kreeg.

Avatar Marie ging in het westen te keer met 
de krachten van de 4 elementen om het leven 
aan haar kant van de stad terug te brengen. 

Maar de Grote trol liet dit niet zomaar 
gebeuren. Hij zorgde voor zo een vuile lucht 
dat iedereen mondmaskers moest dragen en 

keek al lachend toe hoe de Avatar en Pokémon 
master hierdoor een deel van hun krachten 

verloren.

De twee helden geven niet op en samen met 
hun vrienden doen ze extra hard hun best om 
de trol te verslaan en Gent te redden! Maar er 
schuilt nog een groot gevaar achter de hoek…

Wordt vervolgd...

operatie 9000

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

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

Winterslaaaaaap...

BRRRR!
Wat is het koud zeg.

Gelukkig kunnen wij nog gezellig aan de verwarming 
gaan zitten met een tas hete chocomelk of warme thee.

Maar hoe overleven die arme diertjes buiten toch?

Sommige dieren trekken naar warmere plekjes en gaan migreren, 
andere dieren houden een soort pauze in de winter.

Het meest bekende voorbeeld is natuurlijk de bruine beer, maar dit is 
zeker niet de enige. Onder andere vleermuizen en de egel houden een 
winterslaap, ook vele amfi bieën en zelfs enkele slangensoorten liggen 
lekker te snurken. Het is belangrijk dat wanneer ze overwinteren, ze 
kunnen slapen in een lekkere warme plek en dus graven sommigen 
een hol onder de grond dat ze volproppen met mos en blaadjes zodat 
het goed geïsoleerd is, anderen verstoppen zich in grotten en sommige 
vleermuizen overwinteren zelfs bij ons op zolder.

Wanneer dieren in winterslaap gaan, kan hun lichaamstemperatuur 
sterk zakken, zodat ze maar weinig energie verspillen.
Wanneer de lente komt en er terug blaadjes aan de bomen komen, 
worden deze dieren dan terug wakker en kunnen ze hun buikje rond 
eten.

Wat jullie misschien minder weten is dat sommige dieren ook een 
soort zomerslaap doen, wanneer wij het uitzweten van de hitte 
kruipen kikkers en padden onder de grond om zich te beschermen 
tegen de droogte om zo deze moeilijke periodes te kunnen 
overbruggen.

Wat zit de natuur toch vol slimme trucjes he ;)

Door MiroDoor Miro

Stad wordt ons te heet 
onder de voeten

MILIEUARTIKEL

In de warmste gebieden op aarde wordt de hitte steeds 
extremer. Onderzoekers waarschuwen dat sommige landen 

met levensgevaarlijke temperaturen te maken zullen krijgen als 
de opwarming van de aarde niet direct stopt.

“In 2070 kan extreme hitte steden aan de Perzische Golf 
onbewoonbaar maken.”

Hitte en vocht zijn samen dodelijk

Je lichaam transpireert om af te koelen. Het verkoelende effect hangt af van de 

luchtvochtigheid. Hoe hoger die is, des te minder water er kan verdampen. Door 

een thermometer in een natte doek te wikkelen, is de natteboltemperatuur te me-

ten: tot die temperatuur kan zweten je koelen bij de luchtvochtigheid.

De thermometer bevat een vloeistof die uitzet als de temperatuur stijgt en krimpt 

als deze daalt. Wanneer je een natte doek om de thermometer wikkelt, dan heeft 

het een lagere temperatuur. Vocht dat verdampt neemt energie, dus warmte mee. 

De afkoeling is dus te meten met een natteboltemperatuur. Je loopt gevaar vanaf 

35°C

Toen een weerstation in juli 2016 in noordwestelijk Koeweit 54 °C mat, was dat 

misschien wel de hoogste temperatuur die ooit op onze planeet geregistreerd is. 

Deze recorddag vond plaats tijdens een ongewoon warme zomer in het toch al 

zo hete Midden-Oosten en Noord-Afrika. De thermometers in Marokko stonden 

plotseling op 46,7 °C. In Saoedi-Arabië steeg het kwik tot boven de 50 °C en in 

Basra in Irak maakten de inwoners met 53,9 °C bijna dezelfde hitte als in Koeweit 

mee. Tientallen jaren merken onderzoekers al dat het wereldklimaat drastisch 

verandert door menselijke activiteiten. Over de hele aarde gaat het ene hittere-

cord na het andere eraan, maar voor de landen rond de Perzische Golf gaat het 

zo hard en zijn de klimaatveranderingen zo extreem dat de grootste steden deze 

eeuw nog onbewoonbaar kunnen worden door de hitte.

Door LiamDoor Liam
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Aarde is nog te redden

Gelukkig zijn de meeste onderzoekers van mening dat de ontwikkelingen nog te 

keren zijn. In het klimaatverslag van de VN uit 2014, waaraan meer dan 800 

deskundigen uit allerlei takken van wetenschap hebben bijgedragen, lezen we 

dat de gemiddelde temperatuurstijging op aarde onder de 2 °C kan blijven als de 

wereldleiders nu in actie komen en de CO -uitstoot terugdringen. Om de do-

delijke hittegolven in Euro- pa onmiddellijk een halt toe te 

roepen, hebben onder- zoekers van de 

technische universi- teit van Zürich een ingrij-

pend voorstel gedaan. Uit onderzoeken blijkt 

dat velden die na de oogst niet zijn 

bebouwd, meer zon- licht refl ecteren dan 

velden waar wel gewassen op staan. 

Niet- omgeploegde vel- den hebben een lichtere 

kleur, doordat ze zonlicht beter weerkaatsen, worden 

ze minder warm. Sommi- ge metingen wijzen uit dat de 

braakliggende velden 30 procent zonlicht weerkaatsen, en bebouwde velden 

slechts 20 procent. Simulaties toonden aan wat dit verschil betekent: de refl ectie 

van de braakliggende velden is 50 procent hoger. Volgens de Zwitserse onderzoe-

kers kan dat genoeg zijn om de grote warmte tijdens plaatselijke hittegolven met 

2 °C terug te brengen. De opwarming van de aarde is geen ver en vaag probleem 

meer. Nu al daalt de hitte over de hele aarde neer, waardoor miljoenen mensen 

verdreven dreigen te worden. Maar als de landen rond de Perzische Golf naar de 

ideeën van wetenschappers luisteren en nu in actie komen, kunnen ze de 

gigantische temperatuurstijgingen nog keren!

  Zo luidde de sombere voorspelling van een onderzoek dat in 2015 

verscheen in het tijdschrift Nature Climate Change, geschreven 

door onderzoekers van Loyola Marymount University en het Mas-

sachusetts Institute of Technology. Het onderzoek richtte zich op 

de natteboltemperatuur, ofwel een soort warmtemeting die anders 

dan de gewone temperatuurmetingen rekening houdt met luchtvochtigheid. Een 

natteboltemperatuur van 35 °C wordt beschouwd als de grens 

waarboven mensen het niet meer overleven. Bij een hoger 

niveau zal de combinatie van extreme hitte en vochtig-

heid ertoe leiden dat het lichaam niet meer kan 

afkoelen door te transpireren. Ook gezonde mensen 

zullen na een paar uur buiten bezwijken. Deze grens 

kunnen de steden rond de Perzische Golf binnen 100 

jaar al passeren. Volgens het onderzoek zullen de 

inwoners van Dubai, Abu Dhabi en Doha als eersten 

de ernstige gevolgen ondervinden van het opwarmen 

van de aarde. Uit berekeningen van de wetenschappers is 

gebleken dat de kustbewoners na 2070 op hete zomerdagen 

minimaal eens in de 20 jaar een natteboltemperatuur voor hun kiezen krijgen die 

de grens om te overleven overschrijdt.

Hittegolven komen vaker voor

Het Midden-Oosten en Noord-Afrika krijgen de meest concrete en bedreigende 

gevolgen van de klimaatveranderingen te verduren. Maar overal op aarde me-

ten meteorologen hogere temperaturen dan ooit tevoren. In 2003 werd Europa 

getroffen door een hittegolf die 70.000 mensen het leven kostte, en in Rusland 

kwamen er in 2010 tijdens de warmste zomer in 90 jaar 54.000 mensen om. Sinds 

1998 zijn zeker 77.000 Europeanen als gevolg van de warmte gestorven, en nu al 

vormen hittegolven op ons continent de gevaarlijkste natuurramp. In 2012 gaf 

het Europees Milieuagentschap een rapport uit waarin werd vastgesteld dat heel 

Europa deze jaren hogere temperaturen moet doorstaan en dat hittegolven vaker 

voorkomen en langer duren dan de Europeanen gewend zijn. 

Het rapport voorspelde bovendien dat het aantal sterfgevallen door de hitte de 

komende eeuwen nog zal stijgen.

MILIEUARTIKEL
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BEHEERARTIKEL

Onze goede Japanse vriend 
heeft eindelijk een vijand!

Iedereen kent hem wel… de Japanse duizendknoop, 
of voor de nerds onder ons Fallopia japonica. 

Dit is een klassiekertje binnen de JNM, 
de gekende beelden van wilde piepers die zoveel mogelijk 

planten uittrekken of los beginnen inrammen…
We doen het vaak als beheeractiviteit: Japanse 

duizendknoop bestrijden, maar wat als ik je zeg dat dit 
misschien niet meer gaat gebeuren?

Een paar weken geleden rolde mijn oog op een artikel dat mij wel 
heel erg aansprak 

“Bladvlo moet het opnemen tegen vijand nummer één, 
de Japanse duizendknoop”.

Ik moest even lachen toen ik dit artikel zag staan, de Japanse 
duizendknoop is een invasieve exoot die gekend staat dat hij altijd 

terug groeit. Maakt niet uit wat we ertegen doen: 
uittrekken, grond wegvoeren, maaien, afschermen, verbranden, 
elektrocuteren… Er is al zoveel beheer gedaan om deze plant weg 

te krijgen, hoe zou een kleine bladvlo nu de oplossing zijn voor 
deze niets-stoppende plant?

Blijkbaar zou deze bladvlo het sap uit de plant moeten zuigen 
waardoor de plant verzwakt en “hopelijk” afsterft.

Deze bladvlo komt voor in Japan en wij zouden die daar gaan 
halen en dan hier kweken tot we er genoeg hebben om ze in het 
wild uit te zetten, zodat ze HOPELIJK de Japanse duizendknoop 

gaan tegenhouden met groeien.
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Door DriesDoor Dries

Het verhaal van een soort uit het buitenland naar hier brengen 
om iets op te lossen ken ik gelijk al… AHJA, zo was het ook met de 
Aziatische lieveheersbeestjes, die onze bladluizen zouden moeten 

opeten maar nu onze inheemse lieveheersbeestjes bedreigen.

Ik heb zo een gevoel dat een soort uit het 
buitenland naar hier brengen niet zo een 

goed idee is om de Japanse duizend-
knoop te bestrijden. Het zou me niet 

verbazen dat deze bladvlo ook bij 
andere planten het sap gaat opzuigen 
waardoor deze ook niet meer kunnen 

groeien. Dan zitten we niet alleen 
met het onopgeloste 

probleem van de duizenknoop maar 
hebben we ook nog een extra 

probleem van die bladvlo.

Ook het idee dat ze zeggen dat de bladvlo HOPELIJK de 
duizendknoop gaat laten afsterven is niet zo geruststellend. Dit 

betekent dat er kans is dat de duizendknoop dit gewoon 
overleeft, wat we nu ook niet willen.

Ze zeggen wel dat de bladvlo onze inheemse planten niet gaat 
verzwakken maar het probleem is dat we het resultaat van dit 

beestje niet kunnen inschatten over meerdere jaren.
Tja, ik ben dus niet zo een grote fan van dit beestje die onze 
duizendknoop zou moeten bestrijden, maarja het is nu zo.
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piempompulleke

doolhof

Fijne feesten! Inkleuren maar!

Door EmmaDoor Emma

Jan, de mol, is zijn bril verloren tijdens het graven. 
Zonder kan hij niets zien! Help jij hem mee de weg te vinden? Als je 

de juiste weg gevonden hebt, kan je met de letters een zin maken.

Door KajsaDoor Kajsa

Door MauroDoor Mauro

Antwoorden: zie  p.15 ! 

kruiswoordraadsel

Horizontaal

3. Activiteit waar je padden en kikkers 
gevaarlijke wegen helpt oversteken

6. Een amfi bie die graag vliegen 
oppeuzelt

9. Diersoort waartoe de mens behoort

10. Populaire habitat (=woongebied) 
voor vissen, kikkers en libellen

Verticaal

1. Ronde waterplant waar er bloemen op kunnen 
groeien

2. Synoniem voor ‘Jungle’

4. Diersoort die normaal in bepaalde gebieden niet 
voorkomt, maar er toch is geraakt en zogezegd 
‘ronddwaalt’

5. Grote schattige beer die heel erg bedreigd is

7. Lichaamsdeel van de koe waar er melk uit komt

8. Zeeplant waar veel dieren dol op zijn, 
inclusief de mens

Of voor mensen die geen kerst vieren: fi jne Chanoeka, gelukkig nieuwjaar, 
fi jne ‘ik-heb-een-rustige-avond-in-de-zetel’-feest,... Veel plezier! ;)



13131212 Helden van de zee

Deze mindmap is gemaakt door Sam Mercy!
Dankjewel :) 

Heb jij ook iets moois gemaakt dat ideaal is voor in het zaagblad? 
Stuur gerust een mailtje naar zaagblad@jnm.be en 

wie weet staat jouw creatie wel in de volgende edtitie :)
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RECEPTJE

Spread prutjes, not corona
“Een bruine boterham met kaas alstublieft”. 

Nog steeds de klassieke keuze op het gemiddelde JNM kamp. 
Wat ge vervolgens krijgt, is een witte boterham met wat bruine 

spikkeltjes in, daarbij een spaarzaam stukske kaas, een veel te 
dikke schel tomaat, drie schijfkes scheve komkommer en een 

kwak mayonaise (of veganaise voor de echte 
durvers). Mmmh, dat kan smaken.

Alee, op JNM kamp smaakt dat toch. En dan moet je nog 
bedenken dat honger de beste saus is. Niet dat ik de klassieker der JNM 
boterhammen oneer wil aandoen, maar ‘t wordt toch eens tijd om die 

boterham een make-over te geven. Voor degenen die dat nog niet 
gedaan hebben ondertussen. 

Waarom?
Ten eerste is die boterham toch wel wat lame, een echt vuurwerk aan 
exotische smaakexplosies in je mond is het niet. Kan beter dus. Daarbij 

schijnt al dat zuivel (lees: dat spaarzaam stukske kaas) ook niet al te best 
te zijn voor ‘t milieu. Bovendien is kaas niet eens altijd vegetarisch: vaak 
bevat normale kaas namelijk dierlijk stremsel. Als progressieve JNM’er 

denken we nu: tijd om te veranderen! En nu we toch allemaal binnenzit-
ten, is ‘t ideale moment om wat experimenteervreugde boven te halen.

Wat nu dus?
Prutjes! Of met een wat mooier woord: spreadjes. Of smeersels. Denk 

nu niet ieuw, eih, prutjes, vies: er is niks zo lekker als spreadjes op kamp! 
Weg met kaas, welkom zelfgemaakt broodbeleg. Zelfgemaakt is hip. 
Maar hoe maakt ge een spreadje? Wat komt er zoal in een spreadje? 

Allright, hier gaan we.

Door LotteDoor Lotte Antwoorden Kruiswoordraasel: 1. Waterlelie 2. Oerwoud 3. Paddenoverzet 4. 

Dwaalgast  5. Reuzenpanda 6. Kikker 7. Uier 8. Zeewier 9. Mensapen 10. Vijver

Antwoord doolhof:  Ik ben een coole JNM’er.

HOE WORD JE EEN 
SUPERSPREADERSUPERSPREADER 

(Va n p r utj es ,  nie t  c orona)

Groentjes

Groentjes

Zo goed als elke groenterest, Zo goed als elke groenterest, 
die je nog in je koelkast vindt, die je nog in je koelkast vindt, 
kan je wel omtoveren in een kan je wel omtoveren in een 

lekker spreadje. Groentes combineren lekker spreadje. Groentes combineren 
kan ook! Let dan wel op dat je niet kan ook! Let dan wel op dat je niet 

zomaar alles bij elkaar gooit, dat kan zomaar alles bij elkaar gooit, dat kan 
wel eens resulteren in een wel eens resulteren in een 

onsmakelijk uitziend bruin prutje. onsmakelijk uitziend bruin prutje. 
(Ik zeg niet dat het niet lekker zal zijn, (Ik zeg niet dat het niet lekker zal zijn, 

maar ik betwijfel dat anderen het maar ik betwijfel dat anderen het 
willen proeven dan).willen proeven dan).

Met groenten als wortels, rode biet, aubergine, 

pompoen, paprika – en ga zo maar door – 

kan je naar mijn mening nooit iets mis doen. 

Wat ajuin en/of look is ook nooit mis.  Met 

groenten als courgette of komkommer moet 

je al wat meer opletten: die spreadjes worden 

snel te waterig en een bijzonder intense smaak 

hebben ze ook niet. Zulke groenten kan je dan 

wel weer in keilekkere tsatsiki verwerken.

T Ipppp
T Ipppp

Geen must, Geen must, 
maar als gezonde maar als gezonde 

vegetarïer kan je op deze vegetarïer kan je op deze 
manier super gemakkelijk die manier super gemakkelijk die 

eiwitjes op je boterham krijgen. eiwitjes op je boterham krijgen. 
Linzen, kikkererwten, rode bonen, Linzen, kikkererwten, rode bonen, 

zwarte bonen, som maar op: het zwarte bonen, som maar op: het 
vormt allemaal een goede basis vormt allemaal een goede basis 

voor een spreadje. Het is dan enkel voor een spreadje. Het is dan enkel 
nog een kwestie van goed te nog een kwestie van goed te 

kruiden of wat lekkere kruiden of wat lekkere 
groentjes toe te voegen! groentjes toe te voegen! 

Prote

Prote ÏÏntjes

ntjes
De meeste kikkerwten/linzen/bonen moet je 

op tijd beginnen weken in water en/of nog ko-

ken tot ze zacht genoeg zijn. Je kan natuurlijk 

ook een beetje valsspelen en gewoon kikke-

rerwten/bonen uit blik gebruiken, daarmee 

moet je niks meer doen. 

nootjes  en  p itjes

nootjes  en  p itjes

Om het wat fancy Om het wat fancy 
te maken, kan je er op het te maken, kan je er op het 

einde nog wat nootjes en pitjes einde nog wat nootjes en pitjes 
aan toevoegen. Al helemaal fancy aan toevoegen. Al helemaal fancy 

wordt het, als je die eerst even wordt het, als je die eerst even 
roostert in de pan. Je kan de nootjes roostert in de pan. Je kan de nootjes 
en pitjes ook als basis voor je spread en pitjes ook als basis voor je spread 
gebruiken (bv. pijnboompitten voor gebruiken (bv. pijnboompitten voor 

enig soort pesto), zolang je staafmixer enig soort pesto), zolang je staafmixer 
dat maar aankan ;)dat maar aankan ;)

Paprikaspreadje Zoete aardappel spread

Rooster paprika in de pan of in de oven en stoof een sjalotje. Mix met 
een even grote hoeveelheid kidneybonen. Als je liefst een zeer smeuïg 
spreadje wil, voeg dan nog wat yoghurt toe. Op smaak brengen met 

zout en peper en kruiden met paprikapoeder en chili. Meng tot slot nog 
gehakte cashewnoten onder je spreadje.

Snijd de zoete aardappel in blokjes en 
kook tot ze zacht genoeg zijn. Mixen 

met wat olie of zure room. Kruiden met 
madras curry en chili.
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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.

1616 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
Teken het JNM-Gent-logo in het midden.

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

opdrachten mee.

LEEF JE UIT!

      Gebruik mij als kladblad voor random gedachten

Teken verschillende cirkels en doorboor 
deze met je potlood

Gebruik mij als onderlegger voor je tas
warme chocomelk of thee (en mors!)

Ga wandelen, zoek de laatste blaadjes 
en plak ze rond het logo

Schrijf met je potlood in je mond een leuke quote

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

durf exper imenterendurf exper imenteren !!

en  m ixen  maar

en m ixen  maar !!

De staafmixer is wellicht De staafmixer is wellicht 
het meest geliefde instrument het meest geliefde instrument 

onder de prutjesfanaten. Of je nu onder de prutjesfanaten. Of je nu 
alles volledig glad en smeuïg wilt mixen, alles volledig glad en smeuïg wilt mixen, 

of slechts een beetje wilt mixen zodat nog of slechts een beetje wilt mixen zodat nog 
wat brokjes blijven, de staafmixer is voor elke wat brokjes blijven, de staafmixer is voor elke 

textuur je beste vriend. Geen paniek, heb je textuur je beste vriend. Geen paniek, heb je 
geen fancy gereedschap bij de hand: het kan geen fancy gereedschap bij de hand: het kan 
ook met de hand. Ik heb ook wel al eens een ook met de hand. Ik heb ook wel al eens een 

uur lang kikkererwtjes zitten platstampen met uur lang kikkererwtjes zitten platstampen met 
vorken en passatafl essen (bij gebrek aan beter vorken en passatafl essen (bij gebrek aan beter 

materiaal, het waren primitieve JNM-kamp materiaal, het waren primitieve JNM-kamp 
omstandigheden). Zonder mixer is dus ook omstandigheden). Zonder mixer is dus ook 

een optie, en bovendien meteen een een optie, en bovendien meteen een 
goede work-out. goede work-out. 

Wanneer je spreadje niet smeuïg is, doe je er 

best wat olie bij, olijfolie of zonnebloemolie 

bijvoorbeeld. Ook met zure room of yoghurt 

kan je je beleg wat lopender maken. Kazen 

(zoals feta) kan je ook in je beleg verwerken, 

maar dan zijn we natuurlijk weer volop bezig 

met er zuivel in te doen ;)

kru iden

kru iden&&coco

Misschien wel de Misschien wel de 
meest cruciale stap. meest cruciale stap. 

Hier bepaal je of je spreadje Hier bepaal je of je spreadje 
middelmatig of gewoon exquisiet middelmatig of gewoon exquisiet 
smaakt. Voeg wat chili toe aan je smaakt. Voeg wat chili toe aan je 
paprikaspread, werk je hummus paprikaspread, werk je hummus 

af met tahini (sesampasta), look en af met tahini (sesampasta), look en 
citroensap en gun je wortelspread een citroensap en gun je wortelspread een 
lepeltje komijn. Breng je spreadjes op lepeltje komijn. Breng je spreadjes op 

smaak met zout en peper. Durf experi-smaak met zout en peper. Durf experi-
menteren! Zolang je tussendoor vaak menteren! Zolang je tussendoor vaak 

genoeg proeft of het smaakt, genoeg proeft of het smaakt, 
kan je niks verPRUTsen ;)kan je niks verPRUTsen ;)

Trukske

Trukske

In de meeste gevallen wil je je staafmixer geen rauwe groenten aandoen, dus moet je je groenten eerst even toebereiden. Stoven, koken, bakken in de oven: hoe je wilt. Stoof bv. sjalotjes en wortels, kook rode biet, doe aubergine of pompoen in de oven met wat olie, rooster de paprika,...

bewaren
bewaren

Het hangt er natuurlijk een Het hangt er natuurlijk een 
beetje van af wat je er in gooit, beetje van af wat je er in gooit, 

maar de meeste spreadjes blijven niet maar de meeste spreadjes blijven niet 
eeuwig goed. Zeker niet als je geen eeuwig goed. Zeker niet als je geen 

koelkast hebt (bv. op kamp). Je maakt koelkast hebt (bv. op kamp). Je maakt 
dus liefst niet te grote hoeveelheden dus liefst niet te grote hoeveelheden 

en eet je spreadje best nog in en eet je spreadje best nog in 
dezelfde week op.dezelfde week op.

Klassieke hummusMix een blik/bokaal kikkererwten. 
Voeg een teentje look en 1-2 EL tahin (sesampasta) 

toe. Breng op smaak met zout en wat vers 
citroensap. Als je wil kan je je hummus ook speciaal 
kruiden, met paprika- en chilipoeder bijvoorbeeld. 
Als je hummus niet smeuïg, maar eerder droog is, 

voeg je best nog wat olijfolie of yoghurt toe. 
Serveer je hummus gegarneerd met wat olijfolie, 

verse peterselie of zataar.
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Door EmmaDoor Emma
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Lees je dit zaagblad online? Neem dan snel een blad bij de hand en 
maak een kaartje voor iemand die je erg dierbaar is :)



2121PRAKTISCHE 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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23232222 JNM GENT-WEST
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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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!


