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OVER JNM

 Dag lieve jnm-genters! 
Wij hebben een mega 

reuze-belangrijke aankondiging 
voor jullie… De lente komt eraan! 

Wij vernamen het nieuws ook net, namelijk van de 
kerselaar in de tuin, die het ons vertelde door zeer 

weelderig in bloei te komen. Binnenkort zorgen de mooi 
gekleurde blaadjes weer voor verfrissende schaduw 
in de lentezon, maar wat kan je nu al doen om je 

klaar te maken voor de lente?

	 	 Stap	1: Zet het raam open.
	 	 Stap	2:	Luister naar Sam Gooris  
   met “Laat het gras maar groeien”.
	 	 Stap	3:	Ga liggen in het gras.
	 	 Stap	4:	Geniet.

Oke dat was het! Hopelijk zijn jullie dankzij 
onze hulp nu helemaal klaar voor de lente!

Veel groetjes en geniet van deze fantastisch interessante 
editie van het Zaagblad (en natuurlijk ook van de lente)!

Jullie voorzitters Nicolaas en Stef

PS: Vogels en insecten geven je tuin extra leven! Lok ze 
naar jouw huisje door een insectenhotel of vogelhuisje te 

bouwen, of zelfs gewoon een beetje dood hout te laten liggen. 
Insectjes eten dat graag, en vogels eten graag insecten. Zo is 

de cirkel rond!

PPS: Als je graag wat groentjes verbouwt zonder teveel 
moeite, dan is het nu het moment om radijsjes te zaaien. 

Deze plantjes zijn weinig kieskeurig van groeiplaats en kan 
je al eten na een paar maanden. Ook aardappels en spinazie 

zijn nu te planten, en kan je weinig mee misdoen. 
Succes!

klaar voor de lente?

Contact p.18
Praktische tips voor een vlot contact p.17

Natuurartikel p.4

Surf aangemeld naar www.jnm.be/lidgeldhernieuwen 
en ons systeem loodst je door de verschillende stappen van je 
lidgeldhernieuwing. Je kan ook een domiciliëringsaanvraag 

indienen op www.jnm.be/domiciliering. 
Wie betaalt via domiciliëring krijgt een leuk JNM-cadeau!

Om lid te worden surf je naar www.jnm.be/lidworden en vul je het 
inschrijvingsformulier in. Je krijgt betalingsinstructies per e-mail. 

We vinden het belangrijk dat iedereen met interesse voor natuur en 
milieu bij JNM terecht kan. Daarom is er een standaardtarief, een 

verhoogd en een verlaagd tarief waar je uit kan kiezen.

JNM, de Jeugdbond voor Natuur en Milieu, is een jeugdbeweging voor 
iedereen van 7 tot 26 jaar die zich goed voelt in de natuur en zijn 

schouders niet ophaalt voor het milieu. JNM Gent is één van de vijftig 
lokale afdelingen van JNM.

LIDGELD HERNIEUWEN

INHOUD
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Pootafdruk van een everzwijn :))
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NATUURARTIKEL

Waarom…

Iedereen kent ze wel, die schattige bruin-roste knaagdieren met een 

sierlijke pluimstaart. We zien ze acrobatische kunsten uithalen tussen 

de takken van de bomen, we zien ze rondjes achter elkaar aan rennen 

rondom de dikke stammen van de bomen. Als ik ze zo bezig zie, vraag 

ik mij af hoe het komt dat deze kleine dieren zo speels van boom tot 

boom springen zonder zorgen dat ze elk moment tientallen meters naar 

beneden kunnen tuimelen.

Door DriesDoor Dries
vallen  eekhoorns soms u it  bomen?

Wat weinigen weten is dat eekhoorns er niet altijd zonder schrammen en blauwe 

plekken vanaf komen. Soms heeft een eekhoorn een tak gemist en zie je eens eentje 

naar beneden vallen. Maar hoe kan dat nu?

Als we eens kijken naar de ogen van een eekhoorn, zien we dat deze tegenover elkaar 

staan aan de zijkant van hun schedel. Onze ogen staan naast elkaar aan de voorkant 

van ons hoofd. Doordat onze ogen naast elkaar zijn hebben wij dieptezicht. Wij 

kunnen inschatten hoe ver iets van ons weg staat.

Probeer eens een tijdje rond te lopen met één oog dicht, buiten dat je minder kan zien 

ga je ook beginnen merken dat je dacht dat voorwerpen dichter of verder lagen, of ga 

je je kleine teen sneller stoten.

Doordat eekhoorns hun ogen aan de zijkant hebben, hebben zij dus geen dieptezicht 

zoals ons. Toch wel heel raar, het zou toch net een voordeel hebben wanneer je van tak 

naar tak springt je weet hoever de takken uit elkaar staan. Nu komt hun mooie 

pluimstaart in het verhaal. Wanneer eekhoorns over de takken lopen gebruiken ze 

continu hun pluimstaart om bij te sturen en evenwicht te houden zodat ze niet van 

de takken vallen. Eekhoorns gebruiken ook dezelfde route tussen de bomen om van 

hun nestplaats naar hun voedselplaats te gaan (of om hun vriend/vriendinnetje een 

bezoekje te brengen). Door elke keer dezelfde route te nemen weten ze heel goed waar 

en wanneer ze moeten springen. Dat is hetzelfde als wanneer wij met de fiets naar 

school gaan, na een tijdje denk je niet meer na van “nu moet ik hier inslaan”, je doet dit 

automatisch (maar wel nog altijd kijken naar de auto’s hé).

Soms gebeurt het eens dat een tak uit een boom waait, tijdens hevige wind of als deze 

dood is. Wanneer dit een tak was die de eekhoorn elke dag gebruikte om naar zijn nest te 

gaan, gaat hij op een ander moment moeten springen of een nieuwe weg zoeken. 

Doordat ze deze nieuwe weg niet gewoon zijn en moeilijk kunnen inschatten hoever 

de volgende tak is gebeurt het soms dat ze eens te vroeg springen…

En dan vallen ze wel eens uit de boom (geen zorgen, eekhoorns kunnen van heel hoog 

vallen zonder ook maar een schrammetje te krijgen).

Kleur je mij 
even in?
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MILIEUARTIKEL

Tegenwoordig vind je overal multinationals, grote bedrijven die 
in meerdere landen actief zijn. En ze lijken steeds maar groter 

en groter te worden en een steeds grotere impact op ons dagelijks 
leven te krijgen. Maar wat als deze bedrijven zich niet meer 

gaan gedragen als grote bedrijven, maar meer als dictatoriale 
overheden? Klinkt heel erg eng niet? Misschien zelfs een beetje ver 

gezocht. Maar de geschiedenis toont ons tal van voorbeelden van 
hoe ver sommige bedrijven durven gaan. 

Welkom in de Banana republic...

Door JonasDoor Jonas

Om goed te begrijpen wat de Banana republic juist is en welke invloed dit heeft 
gehad moeten we terug gaan naar 1870. Lorenzo Dow Baker, een Amerikaanse 
zeiler, vertrok op zeilreis van Orinoco naar Jamaica. Hier op Jamaica vond 
Lorenzo een fruit, een fruit dat de Portugezen een paar honderd jaar voor Lorenzo 
zijn reis van Azië naar Zuid-Amerika hadden gebracht. Lorenzo had de banaan 
gevonden, hij bekeek de banaan proefde ervan en rook geld, veel geld…

Lorenzo begon zijn bananen te verkopen in de Verenigde Staten, en ze sloegen 
aan. Het was iets nieuws, iets trendy, het zag er exotisch uit. Al snel at bijna 
iedereen in de VS bananen. Op een gegeven moment zelf zo erg dat de politie 
mensen begon te beboeten voor het gooien van bananenschillen op de openbare 
weg. Tot nu toe bleef het allemaal nog vrij onschuldig, je had verschillende 
banenbedrijven die hun bananen kochten van plantages in Zuid/Centraal 
Amerika en dan terug verkochten in de Verenigde Staten. Maar met dat de vraag 
naar bananen steeds maar bleef stijgen, besloten de bananenbedrijven dat het 
tijd was voor verandering…

In plaats van gewoon meer bananen te kopen en importeren van deze plantages 
besloten alle bananenbedrijven in de VS zich te verenigen in 1 bedrijf, “United 
fruit company”.  United Fruit Company had maar 1 doel, alles van het zaadje tot de 
banaan die in de winkel ligt, in handen hebben. Ze wilden heel het proces over-
heersen om zo een maximale winst te kunnen krijgen. Niet meer afhankelijk zijn 
van plantages of transportbedrijven die de bananen tot in Amerika brachten. 
Oké, zo gezegd, zo gedaan. We zijn een gigantisch Amerikaans bedrijf, begin 
de 1900 ergens en we zoeken een geschikte plek voor bananenplantages. Eens 
rondkijken, liefst ergens niet te ver en waar makkelijk bananen groeien. Centraal 
Amerika tot Zuid Amerika dus ergens mhhh. Misschien best ook een land waar 
de overheid niet al te stabiel is, zodat we mogelijks nog wat kunnen foefelen en 
meer winst kunnen maken...

United fruit had Guatemala uitverkozen om in te beginnen. Ze begonnen hier 
met het bouwen van hun bananenplantages. In een mum van tijd was United 
Fruit Company veruit het grootste bedrijf van Guatemala. En het “alles in handen 
hebben” namen ze ook wel heel serieus en ze gingen hier heel erg ver in. 

Alles vanop de plantages, de huizen van de werknemers, 
de winkels waar de werknemers boodschappen deden, 

alle treinsporen en treinen in Guatemala, 1/5 van 
het vruchtbare grondgebied, zelf alle radiostations; 

allemaal in handen van United Fruit Company. Het ging zelfs zo ver dat 
in 1901 de overheid van Guatemala United Fruit had ingehuurd om alle post in het 
land te overzien en te regelen. United Fruit begon steeds meer en meer te lijken op 

een soort van regime dan op een fruitbedrijf hier in Guatemala… 

Het resultaat?? Heel veel gelukkige Amerikaanse bananeneters die alleen maar 
meer en meer bananen wilden. Dus United Fruit besloot uit te breiden naar 
andere landen hier in Centraal Amerika. Zo waren er steeds meer en meer landen 
in Centraal tot Zuid-Amerika waar bijna exact hetzelfde gebeurde als in Guatemala. 
United fruit ontpopte zich tot een ware multinational, met winsten die exorbitant 
waren. 

Maar zoals ik toch al een aantal keren in mijn vertelsels heb neergepend kunnen 
mensen nogal egotistisch zijn en steeds meer en meer willen. Vaak zonder einde of 
enig besef van moraal. Dus hadden ze bij United Fruit opeens een briljant idee. 
Re-vo-lu-tio-nair; de werknemers die op de plantages werken gewoon amper nog 
iets betalen. Juist genoeg om voor hunzelf eten te kopen. In sommige plantages 
gingen ze zelf nog een stapje verder en gaven ze hun werknemers al helemaal geen 
geld meer, hier gaven ze in plaats van geld vouchers die ze dan konden gebruiken om 
eten te kopen in speciale, door United Fruit gebouwde winkels. 

Jaja United Fruit, begint toch steeds meer en meer op een soort van overheid te 
lijken. Hun eigen land, gigantisch veel werknemers die afhankelijk waren van hen, 
hun eigen soort van geld… Ohja nog een leuke om te vermelden; United Fruit had 
zelf een eigen zeemacht, bestaande uit 93 schepen (later zijn deze ook gebruikt 
geweest in WOII). Over heel Centraal Amerika hadden ze hun handen in werkelijk 
alles. Overal hadden ze iets in te zeggen. Veel overheden waren afhankelijk van hen. 
Een ware Banana republic. Hiervan komt dan ook het gezegde “Banana Republic”, 
voor de lezers onder ons die niet weten wat hiermee bedoeld wordt; hier de eerste 
paar zinnen van wikipedia: “Een bananenrepubliek is een populaire benaming voor 
een politiek instabiel, corrupt land dat vaak rijk is aan grondstoffen en waar staats-
grepen en revoluties aan de orde van de dag zijn.”
 
Ow Revolutie?? Staatgrepen????? Maar natuurlijk veel van de bevolking in deze 
landen zag graag verandering, een keer deftig iets verdienen of op land van United 
Fruit dat ze toch niet gebruikte een boerderijtje starten. Maarja zo’n dingen kunnen 
wel een beetje geld kosten voor United Fruit, dus als het aan hun lag geen 
verandering. Helaas is mijn plaats in dit zaagblad al 20 zinnen geleden opgebruikt, 
dus hoe United fruit deze kleine vervelendheidjes handig oploste zullen jullie 
kunnen lezen in een volgende editie van dit prachtig blad. (Je kan het ook altijd 
opzoeken, er is al veel over geschreven en verteld geweest). 

SPOILER: Revoluties, propaganda (ahja bijna alle radio stations enzo 
waren van hun) en een leugentje om bestwil tegen hun goede vrienden 
binnen de Amerikaanse regering kan wonderen doen.
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Bomen in het bos
Hebben jullie ooit… Zo eens een grote grote groep bomen 

tegengekomen? Zoveel dat je ze zelfs niet kon tellen, dat je er 
gewoon door kan wandelen en zelfs kan in verdwalen, dat je 
er tussen kan gaan staan en tot rust komen of net heel wild 

spelen, en dat er zo in die bomen vogels zitten, 
met hun nestjes en hun gefladder en gefluit. 

Ja? Dan heb jij al eens een bos gezien! Schoon he!

Nu ga ik jullie daar eens iets over vertellen. De bossen in onze streek 
zijn er niet zomaar. Ze worden namelijk beheerd. Dat betekent dat er 
heel wat mensen zijn die nadenken over welke bomen er in het bos 
moeten komen, welke bomen er gekapt moeten worden, waar er 
paadjes worden aangelegd. 

Bossen kunnen natuurlijk ook bos zijn zonder mensen die erin 
werken he! Voor veel bossen in de wereld is dat het geval, maar onze 
kleine en niet zo talrijke bosjes in Vlaanderen worden wel intens 
gestuurd door mensenhanden en mensen-ideeën. 

Vroeger werden bossen vaak met houtproductie als enige doel 
aangeplant. Veel schone planken, op een kleine oppervlakte. Eén 
soort, strak op rijtjes en dicht op elkaar. Dat noemen we ook wel 
plantages. Het zal jullie niet verwonderen dat dit dan wel veel hout 
oplevert, maar het voor de insectjes en de vogels niet zo spannend is. 
Zulke plantages zijn helemaal niet goed voor de biodiversiteit! Ook 
vinden de mensen het niet zo spannend: zij gaan liever wandelen in 
een beetje wilder (maar ook niet te wild) uitziend bos.

Omdat er dus veel verwacht wordt van onze bossen, en er niet zo veel 
zijn, worden alle functies samen gebracht (ze noemen het dan 
multifunctioneel, olala). Natuur, duurzame houtproductie en een 
fijne plek creëren voor mensen, allemaal tesamen! Veel werk voor de 
boswachter zou je denken? Doet hij niet alleen hoor! 

Wat is dat juist, duurzame houtproductie? 
We willen graag hout, om onze vloeren, 

onze kasten, ons bed, en ons huis van te maken. 
Daarvoor moeten we bomen laten groeien, lang 

en recht, om hout van te oogsten van goede kwaliteit. 
Veel hout wordt echter niet duurzaam geproduceerd. Het komt van 
ontbossing, bv in het regenwoud, of het komt van enorme plantages, 
grote stukken land waar vroeger wilde natuur was en nu enkel nog 

bomen op rijtjes geplant worden. 

Oké, we weten dat het zo niet moet, maar hoe dan wel? Goeie vraag! In 
onze bossen wordt er geprobeerd hout te produceren in een bos dat ook 
veel verschillende plantjes, vogels en insecten kan herbergen. Er worden 
individuele bomen (zelf geplant, of die spontaan zijn gegroeid) 
geselecteerd die dan juist gesnoeid worden en juist genoeg plaats krijgen 
om dan uiteindelijk gekapt te worden. Deze bomen heten de 
toekomstbomen, en leveren vaak zeer goed hout. Je kan ze spotten in het 
bos doordat ze een blauwe stip krijgen. Er worden zo bijna nooit meer 
hele grote stukken bos tegelijk gekapt, waardoor de diertjes altijd genoeg 
bos hebben om in te wonen. Ook worden er voornamelijk inheemse 
bomen geplant, omdat zij meer waarde hebben in het hele ecosysteem.

Uitheemse bomen die 50 jaar geleden geplant waren zoals de 
Corsicaanse den worden langzaamaan vervangen door inlandse eiken 
en lindes. Op deze manier moeten we dus een beetje minder hout halen 
van plaatsen waar er massaal bossen voor vernield worden!

Voor de diertjes worden er ook nog ecoducten gebouwd, dat zijn 
eigenlijk precies bruggen, maar dan voor de natuur. Nu sterven er veeel 
minder dieren terwijl ze de drukke straten oversteken. Ook wordt er 
geprobeerd om zoveel mogelijk natuur met elkaar te verbinden. 
Voor de mensen worden er grote uitkijktorens gebouwd, mooie paden 
uitgezocht, informatieborden geplaatst, en nog zoveel meer. 
Zo kan iedereen samen genieten van het bos!

Door NicolaasDoor Nicolaas
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Vogelquiz

Door EmmaDoor Emma1

Antwoorden Vogelquiz:
1. Ijsvogel, 2. Pimpelmees, 3. Roodborstje, 4. Boomklever, 5. Bosuil, 6. Ekster

De tekening is van een grote bonte specht!

2
3

4

Tips !
1. Deze vogel vliegt vlak langs het wateroppervlak en bereikt 
snelheden van 80 km/u!
2. Dit is een slimme, behendige vogel die graag eens komt 
knabbelen op in de tuin opgehangen voedsel. (géén zwart kopje)
3. Deze vogel heeft een rood buikje en is een territoriaal beestje! Ze 
tikken soms tegen ramen, uit agressie tegen de soortgenoot binnen hun 
territorium. Ze herkennen namelijk hun eigen reflectie in het raam niet. 
Zij denken een indringer te zien!
4. Dit is de enige inheemse vogel die zowel naar boven als naar beneden 
(dus met de kop naar omlaag) kan klimmen!
5. Deze vogel heeft een dikke, rolronde kop en gitzwarte ogen, hij weegt 
slechts 500 gram en kan zijn kop 270 graden draaien!
6. Dit is een nieuwsgierige vogel, vooral als het glinstert...

5

6

Toch moeilijk zonder kleur eh? Gelukkig is 
het leven niet zwart-wit zoals dit boekje!

en WELKE VOGEL IS DIT?
Kan jij deze vogel in de juiste kleuren inkleuren? 

Veel kleurplezier :))

Hou je van kleuren en kleurplaten?
Goed nieuws! Als financiële actie gaan we een leerrijk 

JNM-kleurboekje maken! Vol natuurtekeningen, interessante 
weetjes en spannende verhalen... Hier komt later nog meer info 

over, maar dan hebben jullie al iets om naar uit te kijken :))
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de ultieme bomenrebus

piempompulleke

De lente is weer in het land en dat betekent dat de bomen 
weer blaadjes krijgen! In deze rebussen zitten vijf bomen 

verstopt, vinden jullie ze? Als je de namen hebt 
gevonden kan je ze opzoeken in een bomengids en naar 

buiten gaan of op de volgende activiteit aan je leiding 
vragen of deze boom in de buurt staat! 

Veel speurplezier!

Door NinaDoor Nina

. . . . . . . .

1

2

3

4

5

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . .

Antwoorden bomenrebus:
1. zomereik, 2. veldesdoorn, 3. meidoorn, 4. knotwilg, 5. plataan
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WOORDZOEKER

bedreigde dieren Door EmmaDoor Emma

Vind jij deze bedreigde dieren terug?

breedsnuithalfmaki     dolfijn
haai       ijsbeer
jaguar       koala
koraal       luipaard
monarchvlinder     neushoorn
okapi       olifant
panda       reuzenmiereneter
walvis       zeeschildpad

Wat zijn bedreigde diersoorten?

Bedreigde diersoorten zijn dieren die steeds minder voorkomen 
en waarvan we bang zijn dat ze uiteindelijk verdwijnen. 

Ze worden dus met uitsterven bedreigd. 
Als een diersoort is uitgestorven, betekent dat dat het laatste 

levende dier van die soort is doodgegaan.

hoezo bedreigd?

Wat is er aan de hand?

In onze wereld wordt 28% van plant- en diersoorten bedreigd. 
Stropers, illegale handel in dieren, verdwijnen van leefgebied en 

mens-dier conflicten zorgen ervoor dat er steeds meer 
dieren met zorgwekkende status op de lijst van 

bedreigde diersoorten komen te staan. 

Er zijn nog 
maar 30.000 

neushoorns in de 
wereld. Het waren 

er ooit veel 
meer...

De botten 
van een jaguar 

worden gebruikt als 
ingrediënt in 
traditionele 
medicijnen.

Er zijn 
steeds minder 
bamboebossen 
voor de panda.

De laatste 
30 jaar is bijna de 

helft van al 
het koraal 

verdwenen.

Het 
leefgebied van 

de ijsbeer verdwijnt 
door smeltend 

zee-ijs.

Wil je hier graag meer over weten?
Neem dan zeker eens een kijkje op de site van WWF.

WWF is een wereldwijde organisatie die zich inzet voor 
de bescherming van de natuur en de dieren die hierin leven.



Elk zaagblad zullen er nieuwe opdrachten in staan die je kunt doen. 
Als je een opdracht hebt volbracht, mag je daar een foto van nemen 

en sturen naar zaagblad@jnm.be.

1616 1717inihoekje

wreck it paper! Door EmmaDoor Emma

STAP 1
Neem een verfrommeld papiertje uit je vuilnisbak.

STAP 2
Teken een paardebloem.

STAP 3
Voer onderstaande opdrachtjes uit.

LEEF JE UIT!

Kleur je paardebloem in!

Versnipper je blad in  
verschillende stukken

  Gooi de verschillende bladstukjes  
vanop een afstand in je vuilnisbak

Hoeveel vlogen er naast jouw vuilnisbak? ;) 

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

PRAKTISCHE TIPS
VO OR EEN VLOT CON TACT

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

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

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

16 in Gent of in de Kortrijksepoortstraat 192 in Gent.

- Vragen bij een tocht, mailen naar tochtverantwoordelijke.

- Tochtenkalender in het zaagblad is minder accuraat dan de 

website.

- Bij algemene vragen over de leeftijdsgroep, contact opnemen 

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

schrijf een mailtje naar een contactpersoon van Gent, dit hoeft 

niet naar nationaal.

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

kunt komen, schrijf je dan uit bij de tocht en laat het weten. Zo 

geef je anderen de kans om in te schrijven.

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

hoeft niemand te wachten.

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

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

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

sms’je.

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

dan weten we dat je er bent.

JNM-WINKEL & SECRETARIAAT
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Ping
Liam Van Weyenberg
liamvw1@hotmail.com
0492944960

Boompiepverantwoordelijken
Kes en Mauro
kesbkkr@gmail.com
0468321811

Graspiepverantwoordelijke
Miro en Floris
miro3612@gmail.com
0468147644

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

Waterpiepverantwoordelijke
Meret Vandamme
meret.vandamme@gmail.com
04 72 17 23 67

Secretaris
Anna Vrij
anna1vrij@gmail.com
0468301215 

Voorzitter
Nicolaas Van der Burght
Nicolaas.vanderburght@gmail.com
0472324089

Iniverantwoordelijke
Emma Klinck & Julie Van Thienen
julie.vanthienen.2207@gmail.com
0483 44 36 76

JNM GENT-OOST

Groteverantwoordelijke
Dries Masselis
masselisdries@gmail.com
0479129861

JNM GENT

DIKKE MERCI :)

Zonder deze helden zou deze editie van het zaagblad een saai wit boekje 
zijn: Nina Dejonghe, Dries Masselis, Jonas Bil, 

Nicolaas Van der Burght en Emma Vanbosseghem.
Lay-out: Emma Vanbosseghem

COLOFON

Voorzitter
Stef Mathys
mathysstef@gmail.com
0491435067

Ping
Bram
bramimpens@gmail.com
0470895281

Secretaris
Wies
wies.roger@outlook.be
0499 48 38 40

Graspiepverantwoordelijke
Hanne
hannebiesemans2@gmail.com
0483 61 50 32

Boompiepverantwoordelijke
Wies
wies.roger@outlook.be
0499 48 38 40
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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!
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