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      De toekomst 
               kleurt groen

S
peelde jij als kind in de natuur? Ik deed het vaak en graag! Maar voor mijn 

kinderen zijn er helaas veel minder groene plekjes over om buiten te spelen. 

Zorgen dat er meer natuur komt, is voor mij de belangrijkste drijfveer om 

vrijwilligerswerk te doen voor Natuurpunt. Voor dat engagement krijg ik 

heel veel terug. De intense contacten met andere mensen en de appreciatie 

die je krijgt: dat is onbetaalbaar. Het geeft me de energie om werk, 

gezin en vrijwilligerswerk te combineren.

Met onze afdeling zetten we kleine stapjes vooruit, maar makkelijk is het niet in 

een natuurarme regio als Kortrijk. Ik geef eerlijk toe dat wij jaloers zijn op andere 

Natuurpuntafdelingen die grote natuur gebieden beheren. Maar we zijn blij met 

elke extra hectare natuur én onze toekomst belooft groener te kleuren. We zullen 

nieuwe gronden kunnen aankopen in drie gebieden: de Venning, Ghellinck en 

Kruiskouter. Zo zullen we de komende jaren heel wat extra natuur in Kortrijk 

kunnen realiseren.

Natuurpunt is trouwens meer dan gebieden kopen en beheren. Ik vind educatie 

minstens even belangrijk: mensen bewust maken van het belang van natuur en 

hen laten inzien hoe weinig natuur hier nog maar is. In onze afdeling organiseren 

we zeer veel activiteiten voor kinderen en jongeren. Door ze in contact te brengen 

met natuur hopen we hun liefde voor natuur aan te wakkeren. 

Mijn kinderen zijn alvast helemaal gebeten door de natuurmicrobe. Samen met 

hen kijk ik naar vlinders in tuin en ook op vakantie speuren we naar de mooiste 

exemplaren.  

Benieuwd naar wat ik allemaal doe als Natuurpuntvrijwilliger?  

Blader snel naar pagina 44.

Groetjes,

 Lies Voorzitster Natuurpunt Kortrijk

PS: Er loopt een leuke wedstrijd bij Natuurpunt,  
alle info vind je op het schutblad bij dit tijdschrift!
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Actrice en model Lize Feryn heeft een 
 bijzondere band met het Wijmelbroek, een 
klein natuurgebied dat Natuurpunt beheert 
in haar geboorte dorp, het West-Vlaamse 
Deerlijk. “De rust die je hier voelt is bij zonder, 
en  onverwacht. We zitten hier vlak bij een 
 verkavelde woonwijk, maar van zodra je 
het open graslandje van het Wijmelbroek 
 betreedt, kom je in een andere wereld 
 terecht. De wind, de vogels, de rimpelingen 
op het water. Het ruikt hier zelfs anders.  
Als ik ontspanning zoek, trek ik de natuur in. 
Weg van de drukte en de mensen. Mijn papa 
is actief als vrij williger bij Natuurpunt, en die 
heeft zich ingezet om van een voormalige 
koeienwei dit stuk  natuurpracht te maken.  
Ik heb het zien groeien van nabij en heb er 
mijn hart verloren.

Lize Feryn
vindt rust in het Wijmelbroek



44 NATUUR.BLAD    maart | april | mei 2015   

Op stap met

op stap met...

Dinsdag 10u30
We vergaderen met de stad over het groenfonds.  

Dat is een fonds dat Natuurpunt Kortrijk en de stad 

gezamenlijk beheren. Met het geld zullen onze 

afdeling en de stad gronden kunnen aankopen. 

Zo kunnen we onze natuurgebieden uitbreiden. 

DI 10:30 WO 19:25

WO 18:50

        Lies
Vandemaele

Bio 
Lies vandemaele 

Lies is zorgtrajectcoördinator 

en vervult een brugfunctie 

tussen de jeugdrechtbank en de 

geestelijke gezondheidszorg.  

In haar vrije tijd engageert ze 

zich voor de ouderraad en de 

oudervervangleiding van Chiro 

Knipoog. Lies werkt ook mee 

aan buurtprojecten, bv. koken 

met allochtone vrouwen en het 

spijkerpad Lange Munte. 

Joggen in de natuur brengt 

haar tot rust.  
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Woensdag 18u50
Ik vertrek met de fiets naar de bestuursvergadering. 

We starten op tijd met vergaderen. Zo kunnen we op 

het einde van de avond nog een beetje bijpraten. 

Ik vind een hecht vrijwilligersteam heel belangrijk en 

ik probeer mensen dichter bij elkaar te brengen.

Donderdag 14u45
Ik wandel naar mijn bureau op het werk. In mijn job  
(zie ook bio) moet ik vaak bemiddelen, onderhandelen en 
vergaderen. Die vaardigheden kan ik ook gebruiken in mijn 
rol als voorzitster bij Natuurpunt.  

Vrijdag 17u20
Ik wandel met bestuurslid Jan Desmet in natuurgebied de 
Venning. Dit is een van de natuurgebieden die we samen 
met de stad verder zullen ontwikkelen. Die nieuwe natuur 
is een opsteker voor onze afdeling en motiveert ons om er 
de komende jaren volop tegenaan te gaan.

 Woensdag 19u25
We vergaderen met de bestuursleden van onze 

afdeling. Als voorzitster moet ik heel vaak vergaderen. 

Misschien lijkt dat saai, maar ik vind dat ongelofelijk 

plezant. Ik heb het gevoel dat ik van alles op de hoogte 

ben. Samen met de andere vrijwilligers kan ik een 

stempel drukken op het natuurbeleid en mee vorm 

geven aan natuur in Kortrijk. 

ZA 16:20VR 17:20

DO 14:45

Zaterdag 16u20
Samen met de kinderen kijk ik naar de kippen in onze 

tuin. Ik vind mijn werk, Natuurpunt, mijn gezin en 

mijn andere engagementen leuk en wil ze allemaal 

combineren. Maar het is wel druk, vooral tijdens de 

werkweek. 


