
25000 bomen 
voor Meetjeslandse bossengordel

Aalter / Maldegem / Merendree / Zomergem
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Plant jouw boom op zondag 25 november 2018

Zou het niet fantastisch zijn om van de Lembeekse Bossen tot in de bossen van Aalter te 

kunnen fietsen of wandelen? Kleine bosweggetjes, verrassende stukjes natuur, ontmoetingen 

met reeën en andere bosdieren.  

Natuurpunt en Partners Meetjesland bestaat 25 jaar. Om dat te vieren, planten we op vier 

locaties 25.000 bomen, goed voor 6 hectare bos. En dit bos blijft bos, van en voor 

iedereen. Plant jij mee? Breng vrienden, familie en collega’s mee!
 

Alle info op www.npmeetjesland.be/25jaar

Kom met de fiets om parkeerproblemen te ver-

mijden. Breng een spade mee en draag laarzen 

of stevige wandelschoenen 

AALTER - GANZEVELD • 10u tot 16u
• bar en (kinder)animatie
• locatie: straatje thv. Ganzeplas 22
• parkeren: in Ganzeplas en  

Prinsenstraat
• martens_koen@skynet.be,  

0476-76 05 16

ZOMERGEM - KEIGATBOS • 9u tot 16u
• bar en soep (12u)
• locatie: thv. Sint-Jansstraat 3
• parkeren: Sint-Jansstraat
• ook op zat. 24/11 kan je mee planten
• nikolaj.vanvyve@skynet.be,  

0495-59 35 48

MERENDREE - VAARDEKEN 
14u tot 16u30
• bar
• locatie: Trekweg langs Kanaal 

Gent-Oostende thv. het Vaardeken
• parkeren: einde Durmenstraat  

(beneden aan Schipdonkbrug, kant  
van Eiland) - GPS 51.094 3.558

• toonspanhove@hotmail.com,  
0497-02 02 72

MALDEGEM - MALDEGEMVELD  
10u tot 16u
• bar en infostand
• locatie: hoek Prinsenvelddreef met  

De Coninck-Dervaesdreef (vlakbij B&B 
Prinsenveld)

• parkeren: De Coninck-Dervaesdreef 
(beperkte parkeerplaatsen)

• kurtdekesel@natuurpuntmaldegem-
knesselare.be, 0474-48 30 22

Doe je GIFT voor de Meetjeslandse  

bossengordel vóór 31/12/2018 op 

www.NPMeetjesland.be/25jaar


