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OVER JNM

Avatar Marie en Pokemonmaster Stef 
waren er in geslaagd de grote 

Trol te verdringen tot in 
Onderstebovenschelde. Maar daar wachtte 

hen een groot gevaar, namelijk de Braziliaanse, 
Zuid-Afrikaanse en Britse broers en zus van de Trol...

De helden bedachten een list om de broers en zussen 
van de trol te vernietigen. Ze riepen al hun dappere 
leden op om op de grens van Gent samen de Bumpy 

Ride te dansen. Zo waren de trollen afgeleid en hadden 
ze niet door dat Stef en Marie hen van achteren 

beslopen.

Toen het refrein van Bumpy Ride begon 
te spelen, werden de trollen volledig 

gehypnotiseerd door de prachtige 
dansmoves van JNM Gent. Onze 

helden lieten dit moment niet 
voorbij gaan en bundelden de 
krachten van de 4 elementen 

en Pokemons om een 
krachtige aanval te lanceren. 

Een gigantische lichtstraal van 
pure energie kwam terecht 
op de trollen. Na een uur 

vol licht en Bumpy Rides was de 
rust teruggekeerd. Van de Trol en 
zijn familie bleef niets meer over. 

Zo kon JNM Gent het woelige jaar achter zich laten, 
en vol hoop aan het nieuwe jaar beginnen. 

Na het grote feest vertrokken de Avatar en de 
Pokemonmaster, op zoek naar een nieuw avontuur. 

Wordt vervolgd?

De slag om Gent

Contact p.22
Praktische tips voor 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

INHOUD
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NATUURARTIKEL

Insecten op hotel!

De insecten zijn ons vriendjes en daarom mogen 
we hen ook eens in de watten leggen, bijvoorbeeld 

met een supertof insectenhotel! 

Door de verstedelijking krijgen insecten het steeds moeilijker om 
goede nestplaatsen te vinden. Dat is jammer, want insecten zijn van 
onschatbare waarde voor de natuur! Door een insectenhotel te 
knutselen, help je de natuur een handje en help je mee om het 
ecosysteem op natuurlijke wijze in stand te houden. Daarnaast heb je 
er zelf ook profijt van, want insecten helpen ongedierte in de tuin te 
bestrijden (bladluizen, rupsen, huisvliegen, enz.). Daarbij worden de 
gewassen in je tuin goed bestoven, zodat je oogst zal toenemen.

Door LiamDoor Liam

Verzamel verschillende 
dingen uit je tuin, van 

brandhout tot bakstenen. Bamboe 
is super handig, als je dat hebt! 

Elk hotel is anders: je bepaalt zelf wat 
je er in steekt en hoe het er uit ziet. 

Het is afhankelijk van het materiaal en de 
opbouw welke bewoners je kan verwachten. 

Je kan bijvoorbeeld een insectenhotel knutselen 
dat alleen bedoeld is voor vlinders of voor 

lieveheersbeestjes, maar de meeste 
insectenhotels trekken deze beestjes aan: 

metselbijen of andere wilde 
bijen, lieveheersbeestjes, vlinders, 

solitair levende wespen en 
gaasvliegen.

Boor gaten 
in balken, zo’n 

2 à 3 cm diep. Zorg dat 
het niet door de plank gaat. 
Het is goed om schuin naar 

boven te boren, zodat er geen 
water in kan komen. De

bamboe kan ook dienen als 
huisje voor de bijtjes, 

zaag deze dus op 
gelijke maten.

Pas op! 

Doe dit s
amen met 

een volwassene, 

en wees veilig
!

Timmer een 
doosje in elkaar 

en puzzel de stukjes er in 
naar eigen keuze. Je kan 

kippengaas gebruiken als 
netje om stro in te steken. 

Een baksteen met gaten in, 
een paar nootjes, een 
holle tak... Puzzel het 

allemaal in elkaar 
zodat het goed 

vastzit. 



7766 het nieuwe goud 
op de zeebodem

MILIEUARTIKEL

Op de bodem van de zee ergens tussen 
Mexico en Hawaï onderzoekt het bedrijf 

GSR (Global Sea Mineral Resources) momenteel de 
mogelijkheden van diepzeemijnbouw. Op de bodem van de 

Stille Oceaan willen ze mangaanknollen oogsten. 
De knollen worden zelfs ‘het nieuwe goud’ of ‘truffels van de 

zeebodem’ genoemd. Er zijn echter ook veel tegenstanders, 
zo reisde Greenpeace naar de Stille Oceaan om te 

protesteren. Zij waarschuwen voor grote ecologische gevolgen. 

      Mangaanknollen? 
De mangaanknollen bevatten, naast mangaan, mineralen zoals 
nikkel, kobalt en koper. Het zijn precies deze kostbare metalen 
waar GSR een gouden toekomst in ziet. Die stoffen worden onder 
andere gebruikt in batterijen van elektrische auto’s en 
zonnepanelen. De diepzeemijnindustrie wil dus inzetten op een 
omslag naar een groenere economie. Deze bewering stelt de 
diepzeemijnbouw echter iets te rooskleurig voor. 

Laten we eerst eens bekijken hoe diepzeemijnbouw werkt. De 
mangaanknollen bevinden zich op 4000 meter diepte. Bij de 
ontginning ligt er een schip op het wateroppervlak. Vanuit het 
schip loopt een pijp naar de zeebodem. De mineralen worden 
erlangs naar boven gezogen en op het schip gescheiden van het 
residu (alles wat mee werd opgezogen maar niet nuttig is). 
Dat residu wordt terug in de zee gelost. 

Volgens de industrie zelf is deze manier van ontginning een goed 
alternatief voor mijnbouw op het land. Diepzeemijnbouw laat 
geen afval achter en er hoeven geen mensen in giftige stoffen te 
werken. Bovendien komt er bij mijnbouw op land koolstof vrij uit 
de bodem.

Wil je 
een dakje? Leg dan 

een balk in het midden 
en timmer er enkele latjes 

bovenop. Zo zitten de 
beestjes mooi droog. Je kan ook 

achteraan een haakje 
bevestigen om het op te 
hangen. Verven hoeft 

niet, verf komt ook niet in 
de natuur voor en dit 

kan de beestjes 
afschrikken. 

Hang het hotel op 
en geniet van al de 

leuke insectjes! 
Liefst ergens in de hoogte 

een meter boven de grond. 
Graag ook een plek waar het zonnetje 

goed aan kan, want bijen warmen zich 
graag op in de zon. Hang het best ook zo 

dat de wind er niet aan kan zodat er 
geen regen in kan komen. 

Laat het in de winter ook staan: 
als je de kast verhuist naar 
een warmere plek komen 

de beestjes te 
vroeg uit. 

Als je veel 
bijen en vlinders 

wilt zorg dan 
dat er veel bloemen 

in de buurt zijn 
waar ze kunnen 

van smullen!

Door Door 
HanneloreHannelore
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  Tegenstanders reageren daarop dat er in de 
 zeebodem mogelijks ook koolstof zit opgeslagen die 
 even goed zal vrijkomen. Bovendien lijkt het hen geen 
goed idee om het ecosysteem op de diepzeebodem te verstoren. 

Door eerdere experimenten met de zeemijnbouw in de jaren 60 
weten we dat de ontginningen sporen na laten van wel duizenden 
jaren. Dat komt omdat de diepzee een heel apart ecosysteem 
herbergt dat erg traag evolueert. De ontginningen zullen dus een 
grote impact hebben op de biodiversiteit in de oceaan. 

Ook reist de vraag of we deze laatste ongerepte natuur willen 
beschadigen. De mens heeft het land al naar zijn hand gezet en ook 
de kustlijnen zijn door onder andere baggerwerken en 
windmolenparken verstoord. De diepzee is het laatste 
ongerepte ecosysteem dat nog over is. 

Voorlopig is het afwachten op de resultaten van de testoefeningen 
op de zeebodem. De reële impact op de biodiversiteit en het 
klimaat moet nog berekend worden. Maar bezorgdheden en 
protestacties zijn hier zeker terecht. 

Willen we een groene toekomst bouwen op basis van verdere 
roofbouw op de natuur? 

De waterpieper

Deze prachtige tekening is gemaakt door Sam Mercy!
Dankjewel :) 
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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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BEHEERARTIKEL

Exoten, de strijd! 
Returnsss deel 2

Woehoew een nieuw zaagblad, betekent ook een 
nieuwe exoot. De exoot waarover we het in deze editie 

gaan hebben, is er eentje waar jullie ongetwijfeld allemaal 
al wel van gehoord hebben: De reuzenberenklauw 

of in het latijn Heracleum mantegazzianum. 
Reuzenberenklauw vindt zijn oorsprong in Azië en 

is in de 19de eeuw naar Europa gebracht 
voor in de tuin te zetten. 

De reuzenberenklauw is een plant die heel vaak verward wordt 
met de gewone berenklauw. De gewone berenklauw doet 
helemaal niets verkeerd en is een inheemse plant dus 
het is belangrijk dat we het verschil hiertussen 
goed kennen. De gewone berenklauw is kleiner 
met kleinere bloemschermen en heeft een 
ongevlekte stengel. Ook zijn de bladeren iets 
anders.  De bladeren van de gewone 
berenklauw zijn veel denser behaard.

Maar wat is het probleem nu met deze plant? 
Door de enorme groeihoogte en bladoppervlak-
te van Reuzenberenklauw slaagt deze erin om 
de meeste inheemse kruidachtige plantensoorten te 
overgroeien. De soort kan dichte populaties vormen die tot 80% 
van het beschikbare zonlicht wegvangen en de meeste 
lichtminnende soorten wegconcurreren. Maar dit is niet alles. 
Deze plant is niet alleen een probleem op vlak van ecologie, maar 
is ook een heel groot probleem voor de volksgezondheid. Dit 
doordat het sap in combinatie met zonlicht ernstige 
brandwonden veroorzaakt op de huid. In het sap van de 
reuzenberenklauw zitten chemische stoffen die voor een hevige 
reactie kunnen zorgen wanneer ze worden blootgesteld aan 
zonlicht. Er kunnen hevige blaren worden gevormd op de huid,
 die nadien zwarte pigmenten en littekens vormen. 

Door JonasDoor Jonas
 Bovendien blijft de huid op deze plaatsen 
 tot wel 7 jaar gevoelig voor zonlicht. 
 (echt geen pretje, dus als je zelf maar een 
vermoeden hebt van reuzenberenklauw: wegblijven 
en zeker de plant niet aanraken!!). 

Indien er toch contact is geweest met de reuzenberenklauw is het 
belangrijk om alles overvloedig met water af te spoelen. Daarom 
is het belangrijk om steeds water in de buurt te hebben wanneer 
reuzenberenklauw moet bestreden worden. Best zo snel mogelijk 
naar de dokter gaan en de aangetaste delen van zonlicht 
beschermen. Bovendien wordt aangeraden om gedurende 
minstens één week zon te vermijden. Als je de plant ooit eens in je 
tuin of ergens anders tegenkomt, probeer hem dan zo snel 
mogelijk te verwijderen. Let wel op dat je huid overal bedekt is, 
zodat er geen sap op komt. Het verwijderen kan, door ze met de 
spade uit te spitten. Hierbij is het belangrijk dat 
de hele plant wordt verwijderd: ook de wortel. 
Jongere planten zijn makkelijker te 
verwijderen dan oudere. Na het uitspitten 
dient de aarde van de wortelkluit verwijderd 
te worden en dient er op toegezien worden 
dat de wortel geen contact meer kan maken 
met de aarde. Anders zou deze misschien 
opnieuw kunnen inwortelen. Om een snellere 
afdoding te hebben wordt vaak ook in de stengel 
gehakt. Opletten met het hakken, dat het sap niet 
rondspat… Het bestrijden van reuzenberenklauw kan ook door 
begrazing. Hiervoor worden vaak donker gepigmenteerde 
schapen en runderen gebruikt die weinig last ondervinden van 
het sap. Gezien deze soort massaal zaden produceert, is het niet 
mogelijk om de soort via eenmalig beheer onder controle te 
houden. Het is dan ook belangrijk de bestrijding vol te houden tot 
de soort volledig verdwenen is uit je omgeving.
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piempompulleke

KLEUREN MAAR!

Kan jij deze vrolijke vogels inkleuren en benoemen? 
Stuur je ingekleurde en correct gedetermineerde vogels naar 

bramimpens@gmail.com en maak kans op een koffiekoek!

Crèmekoek

Croissant
Boterkoek (met of 
zonder rozijnen)

12 3Door BramDoor Bram
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vreemde eend

Welke vogel hoort niet thuis in het rijtje? Door BramDoor Bram

zilvermeeuw

visdiefje

tinamoe

kiwi

kakapo

gierzwaluw

grote albatros

kokmeeuw

koritrap

OPLOSSINGEN
1. Grote Albatros: 

In tegenstelling tot de meeuwen en sternen, die 
steltloperachtigen zijn, behoort de albatros tot de 

buissnavelachtigen.
2. Gierzwaluw: 

Gierzwaluwen zijn geen echte zwaluwen!
3. Koritrap: 

De koritrap is de enige vogel van 

het rijtje die kan vliegen.

1
3

2

oeverzwaluw

huiszwaluw

boerenzwaluw

Ga jij 
ook soms 

vogels gaan 
spotten? 

:)
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1.The Blue Planet 
het geheimzinnige leven in de 

oceanen – David Attenborough
Vraag je je soms af hoe het leven er 

uit ziet in de diepe oceanen? 
Welke vreemde wezens er zich 

schuilhouden? De mooiste 
beelden van het leven onder water 

zie je in de serie The Blue 
Planet– de grote blauwe vinvis, 

wervelende koraalriffen, 
schildpadden die hun eieren op 

het strand leggen, dolfijnen die op 
sardines jagen, orca’s die een 

walvisjong achtervolgen, enz...
met de enthousiaste David 

Attenborough die het je maar al te 
graag uitlegt! Je vindt de serie op 

Netflix & in de bibliotheek.

2. My Octopus Teacher 
(Mijn leraar – een octopus) (Netflix)
Filmmaker Craig Foster volgt het leven 

van een kleine octopus met zijn 
camera – maar ontwikkelt ondertussen 

een nauwe vriendschap met het dier. 
Iedere dag gaat hij duiken en zoekt 

contact met het dier. Wie had 
gedacht dat een octopus en een mens
een vriendschap konden opbouwen? 
En wat doet hij met al die schelpjes?

3. The Biggest Little Farm
Een documentaire over een manier van 

landbouw die in evenwicht met de 
natuur wil staan. Een koppel gaat op 
zoek om meer biodiversiteit in het 

landbouwsysteem te krijgen 
– en het lijkt wel eens een 

doorbrekende methode te zijn! 
Ontdek het allemaal in de 

documentaire van John Chester 
over Apricot Lane Farms in 

Moorpark, California.

1616
Door RomiDoor Romi

Filmavondjeees
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RECEPTJE

Mmmmm Met Mmmmarie

Door MarieDoor MarieMmmmmm 
Wat maken we vandaag? 

Iets met lekkere restjes? We kennen het allemaal. 
Iemand koopt bananen en na een week liggen die daar 

heel zielig wat bruin te worden. GEEN ANGST! 
Hier is een lekker recept om bananenmilkshake te maken! 

Bananen 
Melk 

Citroen 
Suiker 

mogen zeker wat 
bruin zijn!

BANANENBANANEN
MILKSHAKEMILKSHAKE

Neem je 
bananen en pel 

ze allemaal.

1

Neem een 
grote kom en 

een vork en begin 
de bananen te 

pletten tot 
een moes.

22
Eens de 

bananenmoes 
klaar is neem 
je de citroenen. Hoe ik tel is een 

halve citroen voor 1 
banaan. Maar als jij 

niet zo voor citroen bent 
kan je tellen met een 

halve citroen voor 
2 bananen. 

Proef tussendoor een 
beetje tot je de perfecte 

hoeveelheid hebt.

De citroen snij je 
in 2 en je perst al 

het sap uit. Dit sap doe je 
bij de bananensmurrie 

en meng je weer 
met je vork.

SUIKER! 
#extra zoet ;)

Meestal doe ik 1 
eetlepel per banaan. 

Maar weer is dit 
volledig volgens 

smaak!  

Zo gaat de citroen 
ook wat minder 
zuur smaken! 

Proef maar eens :)

Melktijd. 
Hoeveel melk? 

Tot het volgens jou 
lopend genoeg is. Ik 
vind het leuk als het 
nog wat dikker is, 

maar dit is 
persoonlijk.

Tijd voorTijd voor
een lekkereeen lekkere
smoothie!smoothie!

3 4

5

6

7

Je 
kan ook 

amandelmelk, 
sojamelk of eender 

andere veganistische 
vervanger 
gebruiken!

SMAKELIJK!SMAKELIJK!
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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.

STAP 3
Gooi het in een vuilbak vanop een afstandje.

LEEF JE UIT!

      Gooi het nu eens met je voeten in de vuilbak! 

Teken bloemetjessssss

Schrijf een leuke quote en 
hang mij op aan je deur.

Zet een streepje elke keer 
de leerkracht ‘euhm’ zegt.

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

PRAKTISCHE TIPS
VO OR EEN VLOT CON TACT

Heb je een administratieve vraag,  bijvoorbeeld over 
je lidmaatschap, dan kan je terecht op het nationaal 

secretariaat. Tijdens de kantooruren kan je bellen naar 
09 223 47 81, mailen kan naar info@jnm.be.

Ben je op zoek naar de ultieme veldgids, een nieuw vlinder-
net of een vogelfluitje? De JNM-winkel heeft wat je zoekt. 
Surf naar www.jnm.be/winkel en bestel online of kom langs 
in het verkooppunt bij Oxfam Wereldwinkel, Lammerstraat 

16 in Gent of in de Kortrijksepoortstraat 192 in Gent.

- Vragen bij een tocht, mailen naar tochtverantwoordelijke.

- Tochtenkalender in het zaagblad is minder accuraat dan de 

website.

- Bij algemene vragen over de leeftijdsgroep, contact opnemen 

met de groepsverantwoordelijke. Als je die niet te pakken krijgt, 

schrijf een mailtje naar een contactpersoon van Gent, dit hoeft 

niet naar nationaal.

- Indien er toch iets tussen komt en je dus niet naar de tocht 

kunt komen, schrijf je dan uit bij de tocht en laat het eens 

weten. Zo geef je anderen de kans om in te schrijven.

- Kom op tijd bij tochten, zo kunnen we op tijd vertrekken en 

hoeft niemand te wachten.

- Wanneer je niet ingeschreven bent voor een tocht, gelieve dan 

ook niet naar die tocht te komen: dat zorgt voor problemen.

- Kom op tijd uw kind afhalen. Mocht dit niet lukken, stuur een 

sms’je.

- Vergeet niet om je aan te melden bij het begin van de tocht, 

dan weten we dat je er bent.

JNM-WINKEL & SECRETARIAAT



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, Liam van Weyenberg, Hannelore Siddiki, 

Jonas Bil,  Bram Impens, Romi Simal, 
Marie De la Marche en Emma Vanbosseghem. 

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!

UUST 
WEST 
GENT 
BEST


