
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natuurpunt Markvallei realiseerde eind 
2014 zijn grootste aankoop ooit: 

Domein Den Rooy in Meerle. 
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VOORWOORD 
 

 
Historisch moment voor Natuurpunt in de Markvallei. 
 
Natuurpunt Markvallei is bijzonder blij te kunnen melden dat we er net 
voor Kerstmis in slaagden een belangrijk Hoogstraats natuur- en 
bosgebied veilig te kunnen stellen voor de toekomst. 
Natuurpunt vzw koopt 42ha bos en natuur in Den Rooy in Meerle.  
Daarnaast verwerft Natuurpunt ook het beheer van nog eens  13 ha in 
het gebied en het gebruik, mits onderling overleg met de huidige 
eigenaar, van het oude jachthuis.  
Uiteraard zijn we bijzonder blij met deze aankoop, ook al beseffen we 
dat er nu een tijd aanbreekt van nog meer en nog harder werken. Een 
groot natuurgebied aankopen en beheren kosten immers heel veel 
geld. We zullen grote inspanningen moeten leveren om de nodige 
financiën bij mekaar te krijgen, maar we zijn ervan overtuigd dat het 
met de steun van onze leden, onze plaatselijke overheid en van 
sympathisanten zeker moet lukken. 
Naast het feit dat we een flinke brok natuur kunnen veilig stellen, 
bewijzen we ook de plaatselijke gemeenschap een grote dienst. 
Natuurpunt biedt immers een garantie voor het voortbestaan van de 
natuurwaarden in het gebied. Natuurpunt is bovendien van oordeel dat 
natuur toegankelijk moet zijn voor iedereen en in die zin zullen we ook 
proberen om binnen korte termijn een toegankelijkheidsplan op te 
maken zodat wandelaars er zullen kunnen genieten van de mooie 
natuur.  
Jullie begrijpen dat dit een mijlpaal is in de geschiedenis van onze 
afdeling. De aankoop zet Natuurpunt letterlijk op de kaart in de 
Markvallei: een verviervoudiging van de oppervlakte natuur ! 
In deze is een woord van dank op zijn plaats. Dank in de eerste plaats 
aan onze aankoper die zijn taak met verve heeft vervuld. We kregen 
heel veel ondersteuning vanuit het secretariaat in Mechelen en de Raad 
van Bestuur die uiteindelijk ook groen licht heeft gegeven. Dank aan de 
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leden (bijna 750 ! ) die door aan te sluiten bij onze vereniging onze 
grote draagkracht tastbaar maken voor de buitenwereld.  
Maar in de eerste plaats dankjewel aan de vele vrijwilligers van 
Natuurpunt Markvallei die op allerlei momenten klaar staan voor onze 
vereniging. Het zijn zij die dit voor mekaar hebben gekregen. Jarenlang 
geduldig wachten en werken, het wordt beloond. Proficiat! 
 
Drej Oomen, voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Word opnieuw lid! 
 
Als je geen domiciliëring hebt voor het lidmaatschap van Natuurpunt, 
moet je het lidmaatschap hernieuwen. Met je lidmaatschap van 
Natuurpunt steun je ons in ons werk voor meer natuur in onze regio en 
geniet je van verschillende voordelen. En dat het loont heb je zonder 
twijfel al gelezen op de eerste bladzijden van ons tijdschrft. 
Lid word je door  € 27 over te schrijven op rekeningnummer  
BE17 2300 0442 3321 (BIC: GEBABEBB) van Natuurpunt, Coxiestraat 11, 
2800 Mechelen  met vermelding "Hernieuwing lidmaatschap 
Natuurpunt Markvallei". 
 
Alvast heel hartelijk bedankt. 
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ACTIVITEITENKALENDER 
 
 
Zaterdag 10 januari :                                                                                     BEHEERSWERKEN 

Vandaag werken we samen met Staatsbosbeheer in de Schootse 
hoek/Castelreese heide.  We gaan houtkanten afzetten en interne bosranden ifv 
insecten (zandbijtjes, bont dikkopje).  Indien er tijd over is wordt er bosopslag 
verwijderd rond de vennen van de Castelreesche heide. 
 
Waar? Wanneer? 8.45u BC De Klapekster  
                9.00u parking Castelreesche heide 
Verantwoordelijke: Jos Pelkmans (SBB) 
Meebrengen :          eventueel snoeischaren, kleine zaagjes,  
                 werkhandschoenen etc… 
Organisatie:            NP Markvallei en SBB 
 
 
Dinsdag 13 januari   :        VERGADERING NATUURPUNT MARKVALLEI 

Maandelijks komen we met een uitgebreide groep vrijwilligers van Natuurpunt 
Markvallei bijeen om de lijnen van onze werking uit te zetten. Natuurpunt 
Markvallei staat open voor nieuwe ideeën. Leden met iets meer dan het 
gemiddelde aan ambitie en engagement, zijn zeker welkom! 
 
Waar? Wanneer? 20.00u BC De Klapekster   
Verantwoordelijke: Drej Oomen (0476 53 58 44) 
Organisatie:     NP Markvallei 
 
 
Woensdag 14 januari :                                             PLANTENCURSUS 

Deze cursus is volzet. 
 
Waar? Wanneer? 19.30u BC De Klapekster 
Verantwoordelijke: Luc Van Dun 
Organisatie:            NP Markvallei 
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Vrijdag 16 januari :                LEZING DE KEMPEN IN DE VORIGE EEUWEN 

Lezing over de Kempen in de vorige eeuwen door Jan Bastiaens.  Jan vertelt het 
verhaal van landschap en landbouw in de Antwerpse Kempen, van pakweg het 
jaar 1000 tot 1900. Heide, schapen, plaggenbodems, dorpen en 
gehuchten,  boekweit, zandverstuivingen, vloeiweiden, turf, dennenbossen … 
allemaal passeren ze de revue en misschien zelfs een paar wolven. 
 
Waar? Wanneer? 20.00u BC De Klapekster  
Verantwoordelijke: Drej Oomen (0476 53 58 44) 
Organisatie:            NP Markvallei 
 
 
Zondag 18 januari :                          HET GROTE VOGELWEEKEND 

De koude winterdagen zijn weer daar. Tijd om de vogels in onze tuin te helpen 
met zelfgemaakte vetbollen, lekkere nootjes of geschilde appels. Zo ben je 
verzekerd van heel wat vogelgekwetter tijdens Het Grote Vogelweekend op 17 en 
18 januari.  
Tel de mezen, mussen en lijsters in je tuin en geef je resultaten online door. Ben je 
er mee klaar? Dan verwachten we het hele gezin in De Klapekster. Om 14 uur start 
een speciale wintervogelwandeling in Wortel Kolonie. We timmeren nestkastjes, 
maken voedertaarten en zorgen voor een heerlijk knetterend buitenvuur om het 
gezellig te maken. 
 
Waar? Wanneer? 14.00u BC De Klapekster 
Verantwoordelijke: Drej Oomen (0476 53 58 44) 
Organisatie:            NP Markvallei 
 
 
Zondag 18 januari :                     FOTOWERKGROEP in STRIJBEEKSE HEIDE 

Vandaag trekken we met de fotowerkgroep naar de Stijbeekse heide, een 239 ha 
groot natuurgebied van Staatsbosbeheer.   Dit heide en bosgebied herbergt vele 
fotogenieke vennetjes.  
 
Waar? Wanneer? 9.00u kerk Meerle 
Verantwoordelijke: Wim Verschraegen (0497 28 18 66) 
Organisatie:            NP Markvallei 
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Zaterdag 24 januari :                                                         SPELLETJESAVOND 

Zin in een gezellig en ontspannend avondje onder natuurvrienden ? Kom dan naar 
onze gezelschapsspelavond ! Als je thuis plezante spelletjes hebt, breng ze dan 
zeker mee. Plezier verzekerd! 
 
Waar? Wanneer? 20.00u BC De Klapekster 
Verantwoordelijke: Christel Elst (0495 71 67 57) 
Organisatie:            NP Markvallei 
 
 
Zondag 25 januari :                                       KOLONIEWANDELING 

Elke 3e zondag van de maand is er een geleide natuurwandeling in Wortel-
Kolonie.  Door het grote vogelweekend is deze uitzonderlijk op de 4e zondag.  
 
Waar? Wanneer? 14.00u BC De Klapekster 
Organisatie:            NP Markvallei 
 
 
Vrijdag 30 januari :                      LEZING SLOVENIE EN ZUID-FRANKRIJK 

Lezing Slovenië door Ria Van Aelst, Gie Segers, Els en Jee Van Loock en Zuid-
Frankrijk  door Ingrid Brosens en Wim Verschraegen 
 
Slovenië : Een trip langs de Soča, een rivier in West- Slovenië op de grens met 
Italië.  ‘Ten oorlog’ achterna zagen ze nog vele andere schoonheden van de 
streek. 
Frankrijk : reisverslag waarbij eerst enkele dagen de natuurpracht van La Brenne 
(Midden-Frankrijk) werd bezocht om verder te trekken naar Zuid-Frankrijk aan de 
Middelandse zee en de voet van de Pyreneeën.  Op de terugrit werd er nog kort 
verbleven in de Bourgognestreek.  
 
Waar? Wanneer? 20.00u BC De Klapekster 
Verantwoordelijke: Wim Verschraegen (0497 28 18 66) 
Organisatie:            NP Markvallei 
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Zondag 1 februari :                             ZONDAGSWANDELING MEERLE 

We focussen ons vandaag op trage wegen , oude voetwegen in en om Meerle en 
dit in samenwerking met de werkgroep "oude voetwegen“. Oude zandpaden, 
fiets- en wandelwegen zijn belangrijk in het dagelijks dorpsverkeer. Toch blijven 
trage wegen een bedreigde soort, mede omdat ze worden verwaarloosd of 
gewoon afgesloten voor de trage-weggebruiker . De hoogste tijd om ze nog eens 
te bewandelen .  
 
Waar? Wanneer? 14.00u Kerkplein Meerle 
Verantwoordelijke: Luc Van Dun (0473 37 52 87) 
Organisatie:            NP Markvallei 
 
 
Vrijdag 6 februari :                        LEZING ARMENIE 

Lezing Armenië door Jef Leestmans.  
Georgië is al bekend als vogel- en natuurreisbestemming. Het kleine, schaars 
bevolkte buurland Armenië volgt. Een onbekend land aan de rand van 
verschillende beschavingen. Armenië is één van de bakermatten van onze cultuur 
met heel wat vroeg-christelijke schatten, kerkjes, relicten en kloosters. Armenië is 
de wieg van het christendom. De hoofdstad Yerevan is gesticht in 782 voor 
Christus en is daarmee één van de oudste steden ter wereld.  
Dit alles te midden van de groene heuvels en wit besneeuwde bergen van de 
Transcaucasus. Uiteraard heeft dit gebergte met een gemiddelde hoogte van 
1900 meter ongelooflijk mooie landschappen. 
 
Waar? Wanneer? 20.00u BC De Klapekster 
Verantwoordelijke: Wim Verschraegen (0497 28 18 66) 
Organisatie:            NP Markvallei 
 
 
Zaterdag 7 februari :     ALGEMENE VERGADERING EN VERENIGINGSAVOND 

We zien de algemene vergadering niet als een verplicht nummer. In een snel 
tempo laten we onze leden horen en zien wat we in 2014 voor mekaar kregen, 
wat er op het programma staat in 2015. Aansluitend maken we tijd voor een 
ludiekere kijk op onze werking en zorgen we er ook voor dat de magen gevuld 
worden en niemand nog dorst lijdt. Deelname aan de verenigingsavond kost 10 
euro per persoon (all-in!) 
 
Waar? Wanneer? 19.00u BC De Klapekster 
Verantwoordelijke: Drej Oomen (0476 53 58 44) en het feestcomité  
Organisatie:            NP Markvallei 
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Dinsdag 10 februari  :        VERGADERING NATUURPUNT MARKVALLEI 

Maandelijks komen we met een uitgebreide groep vrijwilligers van Natuurpunt 
Markvallei bijeen om de lijnen van onze werking uit te zetten. Natuurpunt 
Markvallei staat open voor nieuwe ideeën. Leden met iets meer dan het 
gemiddelde aan ambitie en engagement, zijn zeker welkom! 
 
Waar? Wanneer? 20.00u BC De Klapekster  
Verantwoordelijke: Drej Oomen (0476 53 58 44) 
Organisatie:     NP Markvallei 
 
 
Woensdag 11 februari :                                   PLANTENCURSUS 

Deze cursus is volzet. 
 
Waar? Wanneer? 19.30u BC De Klapekster 
Verantwoordelijke: Luc Van Dun 
Organisatie:            NP Markvallei 
 
 
Zaterdag 14 februari :                                    BEHEERSWERKEN 

We gaan samen met JNM houtkanten aanplanten en Europese vogelkers planten 
in de bospercelen.  Als er nog tijd overblijft knotten we daarna bomen en 
controleren we het begrazingsraster. 
 
Waar? Wanneer? 8.45u kerkplein Minderhout 
Meebrengen?        Laarzen, spade, …  
Verantwoordelijke: Bart Hoeymans (0479 79 93 61) 
Organisatie:            NP Markvallei en JNM 
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Zaterdag 14 februari :                               FLIRTEN IN HET GROEN 

“Flirten in het Groen” is ons ideale Valentijnsgeschenk. De plaatsen zijn beperkt! 
Vanaf 14 februari begint het te kriebelen. En in de natuur kan je dat heel goed 
merken. Flirten en verleiden. Iedereen doet het of …probeert het. Wie wil weten 
waar Casanova de mosterd haalde, kijkt best eens naar de dierenwereld. We 
vinden er immers voorbeelden van de meest uiteenlopende 
verleidingsstrategieën, die vaak verrassend herkenbaar zijn. Voldoende inspiratie 
voor een heerlijk avondvullend programma waarin natuureducatie flirt met 
comedy. Durf in de spiegel kijken en laat je verleiden ... 
Tijdens de lezing die gepassioneerd wordt gebracht door Joeri Cortens, serveren 
we de genodigden in de Klapekster een aangepast drankje en enkele hapjes. We 
zorgen bij deze gelegenheid voor een bijzonder romantisch sfeertje. 
 
Inkom: Koop vooraf je kaarten in BC De Klapekster!  
 (Dit kan vanaf 18 januari) 
 10 EUR voor leden – 15 EUR voor niet-leden 
Waar? Wanneer? 20.00u BC De Klapekster  
Verantwoordelijke: Drej Oomen (0476 53 58 44) 
Organisatie:            NP Markvallei 
 
 
Zondag 15 februari  :                                      KOLONIEWANDELING 

Elke 3e zondag van de maand is er een geleide natuurwandeling in Wortel-
Kolonie.  
 
Waar? Wanneer? 14.00u BC De Klapekster 
Organisatie:            NP Markvallei 
 
 
Vrijdag 27 februari :           LEZING VALLEI/BEEKDAL VAN HET MERKSKE 

Het Merkske is een grensoverschrijdend natuurgebied van meer dan 1500 ha in 
het hart van de Markvallei. Een divers landschap met een kronkelend riviertje als 
levensader, omgeven door prachtige beemden, bossen, akkers, houtkanten met 
heel veel biodiversiteit. Een natuurgebied beheert door verschillende organisaties 
die allemaal hetzelfde willen: dit prachtige landschap beschermen en bewaren. 
Theo Bakker van Staatsbosbeheer en Bart Hoeymans van het Agentschap voor 
Natuur en Bos nemen jullie mee naar dit prachtige gebied in uw achtertuin. 
 
Waar? Wanneer? 20.00u BC De Klapekster 
Verantwoordelijke: Wim Verschraegen (0497 28 18 66) 
Organisatie:            NP Markvallei 
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Zondag 1 maart :                  BEHEERSWANDELING WORTEL-KOLONIE 

Op zondag 1 maart organiseren we twee wandelingen met een focus op 
natuurbeheer in Wortel Kolonie. Je kan vertrekken om 10.00u of om 13.30u. 
Tijdens de wandeling kom je te weten waarom bepaalde beheerwerken worden 
uitgevoerd en op welke manieren dit kan gebeuren. Je zal ervaren dat het 
uitvoeren van beheerwerken niet alleen nuttig, maar ook leuk kan zijn. Dus geen 
‘droge’ gidsbeurt, maar je mag/moet ook 3 keer effectief aan het werk. Op drie 
verschillende plekken langs het traject zijn er vrijwilligers aan het werk en deze 
stoere jongens en meisjes kunnen best een beetje hulp gebruiken.  
Zo zal je boompjes planten en boompjes verwijderen en ontdekken wat plaggen 
is. Tussen deze werkmomenten in krijg je, van twee gidsen, een boeiende uitleg 
over het beheer van Wortel Kolonie en is er tijd om vragen te stellen. 
We hopen alvast dat veel mensen te mogen ontvangen op deze boeiende 
activiteit maar… hopen misschien nog meer om op deze manier nieuwe 
vrijwilligers enthousiast te maken voor de beheerwerken die we maandelijks 
organiseren in één van onze reservaten (of die van onze partners, 
Staatsbosbeheer en Agentschap voor Natuur en Bos). Deze beheerwerken zijn 
leuke werkmomenten met een toffe groep vrijwilligers. We kunnen alle helpende 
handen gebruiken: vrouw, man, jong, oud, … ! 
 
Waar? Wanneer? 10.00u of 13.30u BC De Klapekster 
Verantwoordelijke: Bart Hoeymans (0479 79 93 61) 
Organisatie:            NP Markvallei 
 
 
Dinsdag 10 maart :           VERGADERING NATUURPUNT MARKVALLEI 

Maandelijks komen we bijeen om de lijnen van onze werking uit te zetten. 
Natuurpunt Markvallei staat open voor nieuwe ideeën. Leden met iets meer dan 
het gemiddelde aan ambitie en engagement, zijn zeker welkom! 
 
Waar? Wanneer? 20.00u BC De Klapekster  
Verantwoordelijke: Drej Oomen (0476 53 58 44) 
Organisatie:     NP Markvallei 
 
 
Woensdag 11 maart :                  PLANTENCURSUS 

Deze cursus is volzet. 
 
Waar? Wanneer? 19.30u BC De Klapekster 
Verantwoordelijke: Luc Van Dun 
Organisatie:            NP Markvallei 
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Vrijdag 13 maart :                                    LEZING OVER DE DODENDRAAD 

Lezing over de dodendraad, een grensversperring uit WOI door Herman Janssen. 
De Duitse bezetter sloot van medio 1915 tot november 1918 heel de Belgisch-
Nederlandse grens af met een elektrische draadversperring van ongeveer 2.000 
volt in een ultieme poging om het clandestiene grensverkeer stil te leggen. De 
dodendraad liep van Knokke tot Gemmenich.  Hij was 316 kilometer lang en heeft 
vele honderden mensenlevens gekost.  
De klemtoon van de lezing ligt op de heel bijzondere situatie in de 
Noorderkempen, waar Baarle-Hertog omwille van de enclavesituatie als enige 
gemeente aan de Belgisch-Nederlandse grens door het Duitse leger niet bezet 
kon worden. Herman Janssen en Frans Van Gils, twee leden van de heemkundige 
werkgroep Zondereigen, vertellen aan de hand van unieke foto’s over de 
gevolgen van de dodendraad voor onze grensregio. Over het smokkelen van 
rekruten voor het Belgische leger, brieven van en naar het front en 
voedingswaren. Over spionage en verzet tegen de Duitsers. Over hongersnood, 
oorlogskost, Spaanse Griep, enz. 
Tot slot tonen zij hun pedagogische en toeristische realisaties, gekaderd in de 
honderdste herdenking van de “Groote Oorlog”.  
 
Waar? Wanneer? 20.00u BC De Klapekster 
Verantwoordelijke: Koen Verschueren (0472 91 35 11) 
Organisatie:            NP Markvallei 
 
 
Vrijdag 13 maart :                                   DEADLINE BIETEUTJE 

Artikels mogen ingestuurd worden naar verschraegen.wim@telenet.be 
 
 
Vrijdag 13 maart :        DEADLINE VOLGENDE FOTOTENTOONSTELLING 

Thema: foto’s uit de vallei van het Merkske.  Foto’s in de hoogste resolutie mogen 
doorgestuurd worden naar verschraegen.wim@telenet.be(Best via ‘we transfer’) 
 
 
Zaterdag 14 maart :                                         BEHEERSWERKEN 

Samen met SBB gaan we werken in de Broskens (Ndl).  We gaan de grachten 
onderhouden en houtkanten beheren.  
 
Waar? Wanneer? 8.45u BC De Klapekster  
Meebrengen?       werkhandschoenen, spade, snoeischaar, … 
Verantwoordelijke:  Bart Hoeymans (0479 79 93 61), Jos Pelkmans (SBB) 
Organisatie:            NP Markvallei en SBB  

mailto:verschraegen.wim@telenet.be
mailto:verschraegen.wim@telenet.be
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Zondag 15 maart :          FOTOWERKGROEP in de GROTE MARKMEANDER 

Vandaag trekken we met de fotowerkgroep naar de Grote Markmeander.  Dit 4,5 
ha vochtig grasland vormt een ‘eilandje’ dat ligt tussen de rechtgetrokken Mark 
en de oude meander van de Mark.   
 
Waar? Wanneer? 9.00u Parking veiling Meer, Meerleseweg 1 
Verantwoordelijke: Wim Verschraegen (0497 28 18 66) 
Organisatie:            NP Markvallei 
 
 
Zondag 15 maart  :                             KOLONIEWANDELING 

Elke 3e zondag van de maand is er een geleide natuurwandeling in Wortel-
Kolonie.  
 
Waar? Wanneer? 14.00u BC De Klapekster 
Organisatie:            NP Markvallei 
 
 
Vrijdag 27 maart :                       FOTOCAFE 

Tijdens het fotocafé worden ingezonden foto’s besproken en worden allerlei 
fototips en informatie uitgewisseld. Ieder fotocafé heeft een bepaald thema 
waarvan foto’s mogen worden ingezonden.  
Deze keer is het thema bomen.  Er mogen maximum 5 foto’s van bomen en 5 
andere natuurfoto’s worden doorgestuurd naar verschraegen.wim@telenet.be. 
Deze foto’s worden dan gezamenlijk besproken.  
 
Waar? Wanneer? 20.00u BC De Klapekster 
Verantwoordelijke: Wim Verschraegen (0497 28 18 66) 
Organisatie:            NP Markvallei 
 
 
Zaterdag 28 maart :                             EARTH HOUR 

Naar aanleiding van Earth Hour vertonen we in het Bezoekerscentrum de 
Klapekster zoals elk jaar een film.   Dit jaar is het ‘chasing Ice’.  We gaan op 
expeditie met National Geographic-fotograaf James Balog naar de gletsjers en 
ijsvlakten van de Noordpool, op zoek naar de effecten van de 
klimaatverandering. 
 
Waar? Wanneer? 20.00u BC De Klapekster 
Verantwoordelijke: Chris Van Boxel 
Organisatie:            NP Markvallei 

mailto:verschraegen.wim@telenet.be
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Woensdag 1 april :                                  PLANTENCURSUS 

Deze cursus is volzet. 
 
Waar? Wanneer? 19.30u BC De Klapekster 
Verantwoordelijke: Luc Van Dun 
Organisatie:            NP Markvallei 
 
 
April-mei-juni :           FOTOTENTOONSTELLING ‘VALLEI VAN HET MERKSKE’ 

Nieuwe fototentoonstelling in BC De Klapekster.   
 
 
Zaterdag 11 april :                       BEHEERSWERKEN 

We gaan samen met SBB een begrazingsraster plaatsen in de Koevelden (vallei 
van het Merkske).  
 
Waar? Wanneer? 9.00u dodendraad Baarle-Hertog 
Meebrengen?       Meebrengen: laarzen, spade, klauwhamer, tangen, … 
Verantwoordelijke: Bart Hoeymans (0479 79 93 61) 
Organisatie:            NP Markvallei en SBB 
 
 
Zondag 12 april :                  ZONDAGSWANDELING DE MAATJES 

Blauwborstwandeling in één van de mooiste gebieden van de streek waar je langs 
rietvelden, broekbosjes en vochtige weilanden wandelt.  Dit grensoverschrijdend 
gebied is een echte aanrader dat je best met rubberlaarzen doet.  
 
Waar? Wanneer? 9.00u kerk van Nieuwmoer 
Verantwoordelijke: Jack Govaerts (0478 36 12 22)  
Organisatie:            NP Markvallei 
 
 
Dinsdag 14 april :        VERGADERING NATUURPUNT MARKVALLEI 

Maandelijks komen we bijeen om de lijnen van onze werking uit te zetten. 
Natuurpunt Markvallei staat open voor nieuwe ideeën. Leden met iets meer dan 
het gemiddelde aan ambitie en engagement, zijn zeker welkom! 
 
Waar? Wanneer? 20.00u BC De Klapekster  
Verantwoordelijke: Drej Oomen (0476 53 58 44) 
Organisatie:     NP Markvallei 
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VRIENDEN VAN DE NATUUR 
 
Een raaf komt naar een raaf gesneld, 
Die raaf heeft hem een vraag gesteld: 
Zeg raaf! Waar valt hier iets te vreten? 
Hoe komen wij dat gauw te weten? 
 
De raaf had al zijn antwoord klaar: 
Er is wel wat, ik weet al waar; 
Ginds bij die treurwilg, op de akker 
Daar ligt een reus morsdood, de stakker. 
 
Door wie vermoord en met welk plan, 
Daar weet zijn valk het fijne van,  
en ook zijn ravenzwarte paardje, 
en thuis zijn jonge, frisse Klaartje. 
 
De valk verdween al richting bos, 
Een schurk berijdt nu al zijn ros 
En thuis verwacht ons Klaartje bevend 
Niet hem die dood is, maar springlevend. 
 
Alexandr Poesjkin 
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DOMEIN DEN ROOY 
 

Een beetje geschiedenis 
Domein Den Rooy kwam tot stand  rond villa 'Den Rooy', het is een 
neoclassicistisch gebouw (1863) en een soort moederhuis van de 
familie Voortman. In deze villa is tot op heden een congrescentrum 
ingericht met overnachtingsmogelijkheden.   
In het midden van de 19de eeuw kwam de Gentse nijveraar J.B. 
Voortman, net als E. Jacquemyns, naar Meerle. De industrieel kocht er 
ongeveer 1200 hectare grond van de te koop gestelde eigendommen 
van de hertog van Salm-Salm en startte met grootschalige 
heideontginningen.  
De gronden, vooral heidevelden en moerassen, kocht hij voor de 
toenmalige aankoopprijs van 35 BEF per hectare. De bedoeling van de 
grooteigenaars was voornamelijk het verwerven van politieke macht. 
Het was in die tijd zo dat het betalen van hoge grondbelasting 
noodzakelijk was om verkiesbaar te zijn in de Senaat.   
Jean Voortman begon met de ontginning van de woeste gronden. Na 
de dood van zijn vader in 1862 zette Jules Voortman dit werk verder. Hij 
liet rond 1863  het landhuis bouwen. Het park rond de villa werd later 
aangelegd: doorkruist met paden, met een grote vijver en 
smeedijzeren bruggen. 
 
Van de daarop volgende 
generaties bleef Jean op 
het ouderlijk huis wonen 
terwijl Robert een riante 
woning bouwde op de 
Voort. Wanneer Jean 
Voortman in 1947 
overlijdt, neemt zijn 
dochter het kasteel over. 
Zij was gehuwd met de 
heer Neefs de Sainval. Na 
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het overlijden van haar moeder, erfde de enige dochter Mevrouw 
Lucienne Veveryssen de uitgestrekte gebieden 'Den Rooy'. In 1979  
verkocht zij de bezittingen aan de verzekeringsmaatschappij Mercator. 
De bossen rond de villa zijn prachtig. Machtige bomen sieren de 
omgeving. Het hele domein was oorspronkelijk 66 ha groot.  Op het 
domein organiseerde Mercator aanvankelijk een nauwgezet 
bosbeheer. Teneinde de bosfunctie optimaal te bewaren voor de 
toekomst, werd het bosbeheer toevertrouwd aan het 
Dienstencentrum voor Bosbouw. Na het rooien van oude en zieke 
bomen werden bijna 30.000 jonge bomen van diverse soorten 
aangeplant, aangepast aan de bodemgesteldheid van de streek. Het 
bosbeheer verwaterde. De vroegere stallingen werden in 1992 
aangepast en ingericht om cursisten een aangenaam verblijf en 
slaapgelegenheid te geven.  
 

Bron: Erfgoedcel Noorderkempen – Inventaris Onroerend Erfgoed - Marcel Leunen, 
De Noordhoek - Kanunnik J.E.Jansen en L. Van Nueten, Meerle door de eeuwen heen 
 

Kennismakingswandelingen 
We houden er aan om jullie uit te nodigen voor 
kennismakingswandelingen in het gebied. Dat zal wellicht in maart, 
april georganiseerd worden. Omwille van de korte tijd tussen aankoop 
en deadline van dit tijdschrift hebben we dit nog niet kunnen regelen. 
Maar we houden jullie op de hoogte. 
 

Steun Natuurpunt Markvallei bij de aankoop van Den Rooy 
Natuurpunt Markvallei koopt de bossen van domein Den Rooy. Jouw 
steun is voor ons geld waard. 
Stort je gift op  BE56 2930 2120 7588 - BIC GEBABEBB  
Vermeld het projectnummer: aankoop en beheer natuurgebied Den 
Rooy:  7807  
(vanaf 40 EUR wordt een fiscaal attest afgeleverd)
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Dwergvlas met kleine zonnedauw 

PLANTENWERKGROEP 2014 
 
Het jaar is bijna om en het plantenseizoen is al een tijdje achter de rug. 
Tijd voor een overzicht van de belangrijkste vondsten van dit jaar in de 
regio en op onze uitstappen met de plantenwerkgroep.  
 
De meest uit het oog 
springende 
waarneming is die van 
Dwergvlas op de 
Castelreesche Heide. 
Deze plant werd 
ontdekt op 16 juli. Deze 
soort komt in 
Vlaanderen nog voor in 
het Turnhouts 
Vennengebied.  In 
Nederland was deze 
soort uitgestorven 
voor het Kempisch 
district. Het is een 
echte pionierssoort (komt voornamelijk voor in de duingebieden) en is 
nu gevonden op plagplekken langs één van de vennen in de 
Castelreesche heide.  Momenteel heeft de soort nog veel 
uitbreidingsmogelijkheden maar het zal op lange termijn een opgave 
worden om deze soort te kunnen behouden als successie langs de 
oeverranden meer en meer begint op te treden. 
 
Ook Klokjesgentiaan hebben we dit jaar kunnen verwelkomen op de 
Castelreesche Heide.  Twee jaar geleden was de soort ook terug 
opgedoken in Wortel Kolonie. 
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Een andere leuke vondst en nieuwe voor de vallei van het Merkske was 
stijve ogentroost dat op 5 juni werd gevonden in de buurt van Baarle 
brug. 
 
De plantenwerkgroep was ook aanwezig tijdens de dag van de 
biodiversiteit in de Elsakker op 31 mei. Dit heeft geresulteerd in een 
nieuwe soort voor het gebied :  valse zandzegge.  
 
In het Zondereigens Moer is dan weer een nieuwe vindplaats van Bleke 
zegge gevonden. 
 
Dit jaar hebben we met de plantenwerkgroep 2 uitstappen gedaan 
buiten ons werkingsgebied. Op 19 juni zijn we naar de Maatjes geweest 
in Wuustwezel, Achtmaal. 
Dit leverde een hele serie leuke planten soorten op: teer guichelheil, 
ondergedoken moerasscherm, moeraskartelblad, rosse vossenstaart, 
vlottende bies, pilvaren, moerashersthooi, pijptorkruid etc … . Hier zijn 
ook de eerste tekenen van een blauwgrasland te vinden. 
 
De andere uitstap was het vliegveld van Oostmalle. Hier hebben we ons 
verlekkerd aan een droog heischraal grasland. De leukste soorten op de 
perceel waren tientallen hondsviooltjes en viltganzerik. Maar de meest 
opmerkelijke vondst was een varensoort, nl zwartsteel dat in de 
betonnen afvoergoten van de landingsbanen van het vliegveld 
groeiden. De avond werd afgesloten met een prachtige show van de 
nachtzwaluw. 
 
Op 15 augustus is plantenwerkgroep Thalictrum (Westerlo, Geel) 
langsgekomen en hebben we een goede uitwisseling gehad tussen 
beide plantenwerkgroepen. Blijkbaar is soms zelfs de kennis van twee 
plantenwerkgroepen nog niet voldoende om alle plantensoorten te 
kennen in onze regio. We vonden langs één van de vennen van de 
Castelreesche heide een plantje dat niemand op naam kon brengen. 
Uiteindelijk heeft Wout Opdekamp ons na een paar dagen kunnen 
vertellen dat het om schijngenadekruid gaat. Dit is een exoot dat aan 
een opmars bezig is en wel eens een gevaar zou kunnen vormen voor 
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onze inheemse plantensoorten langs voedselarme vennen.  Hopelijk 
kan Staatbosbeheer hier een stokje voor steken. 
 
Gezien de vele inrichtingswerkzaamheden in kader van de 
Ruilverkaveling Zondereigen vermoed ik dat we de volgende jaren nog 
meer leuke plantensoorten gaan ontdekken. Het nieuwe 
plantenseizoen kan niet snel genoeg beginnen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klokjesgentiaan 
met dopheide en 
kleine zonnedauw 
 

Stijn Leestmans 

 
 
 

TREKTELLINGEN 2014 
 
Het trektelseizoen van 2014 zit er weeral op. Tijd om nog eens kort 
terug te blikken. 
2014 was een uitzonderlijk goed jaar qua soorten en aantallen. We 
hebben niet die topdagen gehad zoals in 2012 en 2013, maar wel veel 
goede dagen. Dit heeft dan ook geresulteerd in een nieuw 
trektelrecord van 283.920 vogels. Het vorige jaarrecord stond op 
245.560 van 2012. 
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Hierbij een samenvatting van de bijzonderste waarnemingen en dagen. 
 
September: 
1: morinelplevier 1, bruine kiekendief 3 
3: lepelaar 1 
4: ooievaar 2, visarend 1, wespendief 1, slechtvalk 3,  zwarte ruiter 1, 
groenpootruiter 8 
9: morinelplevier 1 
10: ooievaar 24, morinelplevier 1 
12: blauwe kiekendief 1, kleine strandloper 2 en kleine jager 2 
13: grote zilverreiger 7 
16: smelleken 1, duinpieper 3  
21: wespendief 2, bokje 1 
22: zomertaling 1 
23: ortolaan 1 
25: duinpieper 7 
29: appelvink 4 
 
Oktober 
4: smelleken 1, bonte strandloper 2, roodkeelpieper 1, beflijster 2, 
europese kananie 1 
5: rode wouw 1, beflijster 1, appelvink 1 
6: beflijster 2 
8: appelvink 1, waterpieper 1, kruisbek 16 
9: smelleken 1, kruisbek 13, waterpieper 3 
10: vink 7970, boerenzwaluw 259 (hoog aantal voor oktober) kruisbek 
23, totaal 12206 vogels  
11: rietgors 256 (verdubbeling dagrecord), vink 7617, gr gele kwik 5, 
totaal 14816 vogels 
12: europese kanarie 1 
13: krombekstrandloper 3, kruisbek 12 
14: koperwiek 4975, grote lijster 135, totaal 11591 vogels 
15: bokje 1, beflijster 8, smelleken 2 
16: smelleken 1, beflijster 4 
17: beflijster 1, tapuit 1 (zeer laat), ijsgors 1, totaal 11500 vogels 
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18: smelleken 1, velduil 1, tapuit (nog later), appelvink 2; kruisbek 21, 
totaal 12713 vogels 
19: roodpootvalk 1, smelleken 1, beflijster 1, kruisbek 13, vink 7281, totaal 
11361 vogels 
22: aalscholver 2193, middelster jager 1, kleine zwaan 9, smelleken 1 
26: smelleken 1, beflijster 2, totaal 13246 vogels 
27: buidelmees 1, waterpieper 1, spreeuw 7012 (2de beste dag ooit), 
totaal 18187 
30: goudplevier 108, roodkeelpieper 1, koperwiek 3200, appelvink 3 
31: aalscholver 832, blauwe kiekendief 2, smelleken 1, houtduif 4316, 
kramsvogel 2922, koperwiek 5393, appelvink 1, totaal 20822 vogels 
 
November 
1: veldleeuwerik 3015, totaal 15119 vogels 
2: blauwe kiekendief 2 
4: appelvink 1 
5: goudplevier 67 
6: goudplevier 25, pijlstaart 12 
8: kleine zwaan 8, blauwe kiekendief 1 
10: grote zilverreiger 15 (hoogte aantal dit jaar op 1 dag) 
11: wilde zwaan 4 
13: kleine zwaan 8 
 
We hebben 116 soorten geteld, waarvan 4 nieuwe voor de telpost, nl. 
kleine jager, middelste jager, roodpootvalk en morinelplevier. 
We hebben 1 dag meer dan 20.000 vogels geteld en 9 met meer dan 
10.000 vogels. 
Nieuwe dagrecords waren er van  aalscholver, ooievaar, 
toendrarietgans, kolgans, bergeend, krakeend, wintertaling, pijlstaart, 
slobeend, krombekstrandloper, kemphaan, watersnip, 
groenpootruiter, witgat, duinpieper, boompieper, grote lijster, 
rietgors, groenling, distelvink en goudplevier. 
Na al deze cijfertjes is het niet verwonderlijk dat dit waarschijnlijk wel 
het beste jaar ooit is geweest. Benieuwd wat volgend jaar gaat geven. 
 
Stijn Leestmans 
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ARCHIEF BIETEUTJES ONLINE 
 

Toch ook nieuwsgierig hoe het er 35 jaar geleden aan toe ging in onze 
Hoogstraatse natuurvereniging “De Wielewaal”? Je kan het 
tegenwoordig allemaal achterhalen door onze website te raadplegen. 
We scanden alle “Bieteutjes” in die we nog hebben. Onze collectie is 
zeker niet volledig. Als mensen nog missende nummers in hun bezit 
hebben, mogen ze dat zeker laten weten. 
Hoe kan je de oude nummers (en de allerlaatste uitgaven) raadplegen? 
 
Surf naar www.natuurpuntmarkvallei.be  en meld je aan. 

 
 

Als je nog niet geregistreerd bent, moet je dat eerst wel doen. Je krijgt 
dan een bevestiging en daarna kan je je aanmelden. 
Op de site vind je in het topmenu (bovenaan) “Bieteutje”. Als je hier op 
klikt kom je op de downloadpagina terecht. Veel leesplezier. 
 

http://www.natuurpuntmarkvallei.be/
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HET GROTE VOGELWEEKEND 
 
Het is winter en bar koud. Tijd dus om de vogels in onze tuin te helpen 
met zelfgemaakte vetbollen, lekkere nootjes of een geschilde appel. Zo 
ben je verzekerd van heel wat vogelgekwetter tijdens Het Grote 
Vogelweekend op 17 en 18 januari. Tel de mezen, mussen en lijsters in je 
tuin en geef je resultaten online door. Van 12 tot 16 januari kunnen ook 
scholen hun schoolpleinvogels doorgeven via de grote vogeltelling 
voor scholen. Elke getelde vogel telt! 
  
In 2014 telden meer dan 20.000 mensen in meer dan 14.000 tuinen 
meer dan 372.000 vogels. Een prachtig resultaat dat we in 2015 
minstens willen evenaren. Voor het eerst sinds 2011 is niet de vink, maar 
de huismus terug de meest getelde vogel in onze Vlaamse tuinen. De 
vink zakt naar de tweede plek. Een verklaring daarvoor is het uitblijven 
van een echte winter en het betere noten-najaar van 2013. 
  
Met deze massale tuinvogeltelling schets je samen met duizenden 
andere tellers een beeld van de vogelrijkdom in onze tuinen en leren 
hoe we de vogels het beste helpen tijdens deze koude winterdagen. 
  
Surf nu naar www.vogelweekend.be en ontdek hoe je je tuin kan 
voorbereiden op Het Grote Vogelweekend. Succes! 
  
Doe jij ook mee op 17 & 18 januari? 
www.vogelweekend.be 
 

http://www.vogelweekend.be/
http://www.vogelweekend.be/
http://www.vogelweekend.be/
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Op zondag 18 januari 
organiseert Natuurpunt 
Markvallei  in het kader van 
het Grote Vogelweekend een 
namiddag die volledig in het 
teken staat van vogels. Om 14 
uur kan je aan 
Bezoekerscentrum De 
Klapekster terecht voor een 
gegidste vogelwandeling. 
Vrijwilligers bakken er 
heerlijke wafels. Kinderen 
kunnen onder begeleiding 
vogelnestkastjes timmeren 
en er een mooi diertje in 
“branden”. Of wat denken 
jullie ervan om met het hele 
gezin voedertaarten maken? 
Rond het bezoekerscentrum 
creëren we een gezellig 
sfeertje met onze 

Natuurpunt-tuinkachels, een borreltje, warme chocolademelk en 
heerlijke pannenkoeken. Iedereen is van harte welkom. 
 
 

 

 

 

 

 

Jos, Jos en Pa ul helpen 
de kinderen graag een 

handje op het grote 
Vogelweekend. 
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DE HEIDE IN DE 19E EEUW 

LEZING DOOR JAN BASTIAENS  

 
Als we met natuur en natuurbeheer bezig zijn, zijn we onwillekeurig 
ook met erfgoed bezig.  
Hoe gingen onze voorouders bijvoorbeeld met de heide om? Die heide 
was voor hen immers van levensbelang. Voor de huidige 
natuurbeheerders is het belangrijk te weten welke landbouwmethoden 
gebruikt werden in onze streken en hoe die oude technieken de heide 
in stand hielden. 

 
 
Jan Bastiaens is onderzoeker van het Vlaams Instituut voor het 
Onroerend Erfgoed en publiceerde al heel wat onderzoeksresultaten in 
verschillende wetenschappelijke tijdschriften, waaronder ook 
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Natuur.Focus. Hij is de geknipte man om ons hier meer over te 
vertellen. 
Het wordt ongetwijfeld een boeiende tocht in de geschiedenis van 
onze regio, gebracht door een autoriteit en een vlotte verteller. 
Jan Bastiaens vertelt het verhaal van landschap en landbouw in de 
Antwerpse Kempen, van pakweg het jaar 1000 tot 1900. Heide, 
schapen, plaggenbodems, dorpen en gehuchten,  boekweit, 
zandverstuivingen, vloeiweiden, turf, dennenbossen … allemaal 
passeren ze de revue en misschien zelfs een paar wolven. 
De lezing is gratis, een echte aanrader voor natuurbeheerders en 
natuurgidsen, maar zeker ook voor iedereen met een gezonde dosis 
interesse in de geschiedenis van de Kempen. 
16 januari om 20 uur in het Bezoekerscentrum De Klapekster. 
 
 

 

 

ALGEMENE VERGADERING & 

VERENIGINGSAVOND 
 

Op zaterdag 7 februari organiseert Natuurpunt Markvallei zijn jaarlijkse 
verenigingsavond. We komen gezellig bijeen, eten een hapje en 
genieten van de jaaroverzichten, ….het  feestcomité heeft zoals altijd 
enkele verrassingen in petto en het thema van de avond blijft zoals 
altijd een goed bewaard geheim. Voor 10 euro per persoon mag je een 
hele avond mee-eten en drinken. Voor mensen die de werking van onze 
Natuurpuntafdeling niet goed kennen, is dit natuurlijk een 
kennismaking die kan tellen. Iedereen is van harte welkom vanaf 19 uur 
in Bezoekerscentrum De Klapekster. 
De avond start met een algemene vergadering. We geven kort een 
beeld van onze werking en blikken vooruit op 2015. 
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FLIRTEN IN HET GROEN 

(MET GASTOPTREDENS) 
 
Vorig jaar pakten we er voor het eerst mee uit op 14 februari. Jawel, op 
Valentijnsdag organiseerden we “Flirten in het Groen”. Voor velen was 
het aarzelend afwachten wat het zou worden, maar de verwachtingen 
werden ingelost, het werd een succesavondje dat bol stond van de 
verrassingen. En we doen het nog eens over, lichtjes anders weliswaar 
om te blijven verrassen. 
 

Op zaterdag 14 
februari verwachten 
we jullie vanaf 20 uur 
in ons 
bezoekerscentrum. Je 
krijgt een gevarieerd 

programma 
aangeboden. Joeri 
Cortens leidt ons rond 
in de wereld van de 
verleidingstechnieken 

die in de natuur 
blijkbaar nogal succesvol zijn. Dat wordt de leidraad van de avond, al 
het overige verklappen we gewoon niet. Humoristisch, prikkelend en 
onderhoudend. Meer moet dat niet zijn op Valentijnsdag. 
Prijs voor leden: 10 euro, voor niet leden: 15 euro. 
Kaarten kunnen enkel AFGEHAALD worden in Bezoekerscentrum De 
Klapekster en dit vanaf 18 januari 2015. 
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ZO HEB JE NOG NOOIT 

GEWANDELD! 
 
Ooit al eens gehoord over een “beheerwandeling”?  
Ja, googlen levert wel enkele voorgangers op, maar op 1 maart (met de 
start van de Week van de Vrijwilliger) is Natuurpunt Markvallei aan zijn 
eerste editie toe. 
 
Om 9 uur en om 13.30 uur vertrekken wandelingen aan 
Bezoekerscentrum De Klapekster. Onder leiding van een gids maken de 
wandelaars een wandeling door Wortel-Kolonie. De wandelaars komen 
op verschillende plaatsen groepjes werkende mensen tegen.   
Vrijwilligers die werken in de natuur, voor de goede zaak en omdat ze 
dat leuk vinden. 
De groepjes demonstreren iedere keer een ander soort werk en leggen 
uit waarom ze die werken uitvoeren in de natuur. Voor heel wat 
mensen is dit wellicht een eerste kennismaking met een belangrijk 
facet van onze werking. Het is ineens een uitnodiging om af en toe ook 
mee te doen aan de werkmomenten, één keer per maand om precies 
te zijn. Je vindt de data en afspraakplaatsen telkens in onze kalender. 
Elke tweede zaterdag van de maand staan beheerwerken op het 
programma.  
 
Info: Bart Hoeymans (0479 79 93 61) 
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FOTOWERKGROEP IN ACTIE 
 

Fotomonitoring 
Verschillende leden van Natuurpunt Markvallei houden zich bezig met 
fotomonitoring in onze natuurgebieden.  Door om de 2 maanden op 
exact hetzelfde punt te fotograferen krijgen we een beeld van de 
evolutie van de vegetatie en kan daar waar nodig worden bijgestuurd.  
Ondertussen loopt dit project al 5 jaar. 
De foto’s zijn terug te vinden op : 
https://fotonatuurpuntmarkvallei.wordpress.com/ 
en druk dan op de knop ‘Fotomonitoring natuurgebieden in omgeving’ 
 
De fotomonitoren zijn : 

- Wortel-Kolonie : Riet De Strooper 
- Heikant : Riet De Strooper 
- Oude Markmeander : Geert Brosens 
- Elsakker : Ria Van Aelst 
- Paterswiel : Jan Van Bavel en Nancy Hendriks 
- Ashputten : Paul Versmissen 
- Frankenberg : vacature 
- Halsche-Beemden : Wim Verschraegen 

 
In het verleden werden de foto’s van de Ashputten, Frankenberg en 
Paterswiel gefotografeerd door Chris Bal en Els Roos waarvoor heel 
veel dank.  Deze worden nu overgenomen door Paul, Jan en Nancy.  
Voor de Frankenberg zoeken we nog een vrijwilliger. 
 

https://fotonatuurpuntmarkvallei.wordpress.com/
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6/11/2010

12/02/2011

7/08/2011 
Monitoringspunt langs het Merkske (Halsche-Beemden) 
 

Planning fotowerkgroep 2015 
Foto-excursies : 

- 18 januari : Strijbeekse heide 
- 15 maart : Grote Markmeander 
- 17 mei : Mosten/Ashputten 
- 19 juli : Groeske 
- 20 september : Bonte Klepper 
- 15 november : Krochten 
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Fotocafé’s : 
- 27 maart : bomen 
- 25 september : kust 
- 27 november : landschappen 

Thema’s fototentoonstellingen in BC De Klapekster : 
- Jan-febr-maart : tuinvogels 
- April-mei-juni : vallei van het Merkske 
- Juli-aug-sept : geel en oranje (dit onder voorbehoud als er geen 

andere tentoonstelling in de Klapekster is) 
- Okt-nov-dec : natuurreisfoto’s leden 

 
Cursus macrofotografie : 

- Vrijdag 2 oktober : theorie 
- Zondag 11 oktober : praktijkles 
- Vrijdag 16 oktober : bespreking gemaakte foto’s  

Tot flits,  
Wim Verschraegen 
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SNAKEN VAN DE NATUUR 
 

Baars  
 
naast het fietspad nabij het kanaal 
lag een kleine baars in het zand. 
gevangen door een visser en verloren. 
  
de baars was hard, het had gevroren, 
en daarom namen we hem mee naar huis. 
we legden hem voorzichtig op een krant 
en vulden een bak met warm water, maar de baars draaide telkens op 
zijn zij. 
helaas kwam hij niet meer tot, leven. 
 
al leek het even of hij nog iets zei. 
 
Bas Rompa 
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Woordje van de voorzitter 
Dit is mijn eerste voorwoord dus ik heb geen idee hoe dit allemaal 

werkt. Welk lettertype zou ik gebruiken? Wat vind je hiervan? Dat is 
wel een leuk lettertype. Ja, dit wordt het. 
 
Het JNM-Marvallei bestuur draait op volle toeren na een mooi en alvast 
geslaagd eerste trimester van het werkjaar. De voorbije activiteiten waren 
stuk voor stuk momenten die we nooit zullen vergeten (bijvoorbeeld: het 
Sinterpinguïnfeestje). Maar dat is nu voorbij en wij zijn een werkgroep die 
vooral graag naar de toekomst kijkt. En voor die toekomst zijn al een paar 
geweldige activiteiten gepland die verder in dit boekje duidelijk besproken 
zullen worden. 
Nu je wel kan zeggen dat het winter is, wil ik je ook even een tip geven om 
de zo begeerde goudhaantjes naar de tuin te lokken. Ze leven in de toppen van 
naaldbomen dus zet dit jaar gewoon je kerstboom buiten en roep heel de dag 
“zrie-zrie-zrie” op een hoge toon en voor je het weet woont er een hele zwerm 
goudhaantjes in je tuin, een betere kerstboomdecoratie kan je je toch niet 
wensen? 
Ik ben tevreden, dit is een goed tekstje voor een eerste keer  
 
~JNM-Markvallei voorzitter~ 
 Remy Fockaert 
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Piepverhaaltje 
Groot en oud staat gelijk aan wijsheid, wordt vaak gezegd. In dit 
nieuwe sprookje gaat Salix op zoek naar wijsheid bij grote dieren. 

In een klein land aan de zee leefde een meisje, Salix geheten. Ze 
piekerde over de dood van haar leuke opa, waarom kon hij niet 
blijven leven? 

De mensen gaven geen oplossing en daarom besloot ze raad te 
vragen bij de grootste dieren van haar land, die in haar ogen meer 
wijsheid bezaten dan de mensen. 

Salix besloot het grootste landdier om raad te vragen. Zo’n groot en 
statig dier moest toch wel wijs zijn? Toen het edelhert haar in de 
verte zag, wilde hij weglopen, maar Salix riep:   

“Edelhert, edelhert, schrik niet, mag ik uw wijze advies vragen?” 

Met het enorme gewei dreigend vooruit, liep hij behoedzaam 
dichterbij, klaar voor de aanval. Toen het meisje haar vraag had 
gesteld, keek hij haar met zijn grote bruine ogen aan en met een 
diepe bas bromde hij: “Ik ben dan wel het grootste dier van je land, 
maar ik ben niet slim. Wij herten rennen letterlijk hard weg voor de 
dood. Sterven hoort bij het leven van prooidieren, zoals wij. Als een 
roofdier, zoals de mens, ons doodt, accepteren we dat het leven 
wreed is. Ik kan je geen raad geven, mijn kind, probeer het eens bij 
de roofdieren, die zijn slimmer.” Op een drafje verdween hij in het 
dennenbos. 

 

Zuchtend liep Salix verder en besloot de grootste vogel om raad te 
vragen. 
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Na lang lopen zag ze hem met zijn reusachtige vleugels vliegen en 
ze schreeuwde: “Zeearend, zeearend, schrik niet. Mag ik uw wijze 
advies vragen?” 

Vol ontzag keek ze naar de grote 
bevederde poten met gele klauwen 
die de arend dreigend naar voren 
stak toen hij landde op een kale 
boomtak. Hij opende zijn grote gele 
kromme snavel en sprak krassend: 
“Ik ben dan wel de grootste 
roofvogel van jouw land, hahaha, 
maar ik ben niet zo wijs als de 

mensen denken. Er is in jouw land genoeg te eten voor mij en met 
een volle buik word je lui, hè, hahaha. Nee, denken, daar doe ik niet 
aan, ben je gek, het leven is veel te leuk om je zorgen te maken. 
Voor veel dieren heb ik de gedaante van de dood, ik leef van 
doden. Verder heb ik van de dood geen verstand, wil ik ook niet, 
hahaha. Ga eens op bezoek bij de waterdieren, ze zeggen dat die 
de oeroude wijsheid in zich hebben.” Lachend vloog de zeearend 
de lucht in en ze begreep waarom hij de vliegende deur werd 
genoemd.  

Het meisje besloot het grootste 
zeedier op te zoeken. Die was 
niet alleen slim, maar  leefde ook 
in het water, die moest dus echt 
wijs zijn. Ze voer mee met een 
zeiler die haar naar de Noordzee 
bracht en even later zag ze een 
rugvin boven het water uitsteken. 
Van tijd tot tijd kwam de bolle 
snuit even een stukje boven de 
golven om adem te halen en zag 
ze de kleine ogen. Wat leken ze 
op dolfijnen. “Bruinvis, bruinvis, schrik niet, ik wil uw wijze raad 
vragen,” riep het meisje vanaf de reling van de boot. Het ruim 1,5 
meter grote slanke zeezoogdier kwam naast het schip zwemmen, 
keek haar aan en knorde: ”Ik ben dan wel het grootste zeedier van 
je land, maar ik kan je geen antwoord geven met woorden. Voor 
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echte wijsheid zijn geen woorden, kind, wijsheid moet je ervaren, 
die zit van binnen.” En hij verdween in de diepe zee. 

Salix liep terug, ze was moe van haar tocht, ging tegen een oude 
wilg zitten en overdacht alles wat ze die dag had meegemaakt en 
tenslotte fluisterde ze: “Ik snap het niet wilg, mag ik uw wijze raad 
vragen?” Daarop lispelde de boom: “Ik ben dan wel niet de grootste 
boom, maar ik heb een lang leven achter de rug, heb veel 
meegemaakt en gezien, tijd gehad om te denken en te voelen en ik 
heb de wijsheid van mijn voorouders in me. Ik ben oud, de stormen 
hebben me gehavend, van binnen ben ik helemaal uitgehold, maar 
iedereen is dol op me. Dieren schuilen bij me in de winter, drinken 
het water dat ik bewaar in mijn holtes, vogels broeden in mijn pruik, 
insecten eten mijn stuifmeel, mensen maken manden van mijn 
takken. Mijn soort wordt niet oud, wilgen vallen om bij een harde 
storm. Weet je dat uit een omgevallen oude wilg direct een nieuwe 
wilg groeit? Wij wilgen hebben er voor gezorgd dat jouw 
moeraslandje stevige grond onder de voeten heeft. Iedereen levert 
zijn bijdrage aan het leven. Ik, jouw opa en ook jij. Heb je gezien 
hoe mooi jouw opa werd toen hij oud werd? Je opa is omgevallen 
zoals een oude wilg, maar uit hem zijn kinderen en kleinkinderen, 
zoals jij, voortgekomen en jullie leven verder en vernieuwen de 
aarde.” 

Salix dacht dat ze het begreep, maar ze was moe en ze viel tegen 
de holle stam in slaap. 
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Het edelhert is het grootste dier van Nederland en Belgie. Bokken zijn groter 
dan de hinden. Lengte tot schouderhoogte bij volwassen dieren ligt tussen de 
120 en 140 cm, met de kop erbij tot 260 cm. De bokken wegen maximaal 255 
kg en de hinden tot 150 kg. Een groot gewei kan zo’n 10-15 kg wegen. Ze 
worden tussen de 20 en 30 jaar oud. Ze leven in groepsverband. 

 
 

De zeearend heeft een spanwijdte van 200-250 cm, weegt tussen de 3 en 7,5 
kg en kan zo’n 20 jaar oud worden. De roofvogel was door de jacht en 
vervuiling verdwenen, maar broedt sinds kort weer in onze streken. 

 
 

De bruinvis behoort tot de familie van de tandwalvissen met een maximale 
lengte van 180 cm en weegt tot 60 kg. Ze komen in de gehele Noordzee veel 
voor, tussen de 200.000 en de 500.000 exemplaren. Ze leven solitair of in 
kleine groepjes. Ze kunnen 15-20 jaar worden, maar de meesten worden niet 
ouder dan 6. 
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Knutselen met Koen 
Beste ini’s, 
Ik ben er van overtuigd dat sommigen van jullie best wel handig zijn 
en een beetje kunnen knutselen. Vandaar dat ik voor jullie een leuk 
ideetje heb opgezocht.  

 
Een voederblikje knutselen voor de vogels doe je met een leeg en 
schoon blikje, een kaal takje, waterbestendig tape (duct tape), touw 
of lint, schaar, verf en kwast en natuurlijk wat vogelvoer, en dan 
maak jij een voederblikje voor de vogels op het balkon of in de tuin. 

1. Vergeet niet het blikje te controleren op scherpe randen. Werk 
die weg door zachtjes met de hamer te tikken of met een stuk 
schuurpapier. 

2. Verf het blikje aan de buitenkant in een kleur die jij mooi vindt. 
3. Laat goed drogen 
4. Plak er een boomtakje of stokje aan met een stukje in met de 

tape, zodat het vogeltje er op kan zitten. 
5. Bind het lint of touw eromheen (zeker geen nagels in het blik 

beginnen kloppen om scherpe randen te voorkomen.) 
6. Vul het blikje met een klein laagje vogelvoer.  
7. Hang vervolgens het voederblikje op en binnen de kortste 

keren zullen de vogeltjes komen smullen. 

Ook de piepertjes kunnen dit proberen, maar roepen misschien 
best wel de hulp van hun ouders in.  
Alvast veel plezier met het maken van dit kunstwerkje. 

http://manchesterlibrary.org/read/12045
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Je zal er vele vogels blij mee maken! 
 
 
 
 
 
 
 

 
(De kans dat je een uil zal zien bij je zelfgemaakt voederplekje is 

wel heel erg klein, daar zijn we ons van bewust, maar we konden je 
deze leuke foto niet ontnemen) 

 



JNM Markvallei  

Piniteut 

   

 
47 

Post van de PAC 
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JNM Winkel 
Ben je al tijden op zoek naar een nieuwe goede verrekijker? Heb je 

altijd al dat geweldige T-shirt van JNM gewild? Mis je een 
vlindergids in je excursietas? Wil je een prachtige poster in je kamer 

hangen? Wil je graag achter de beesten hollen met een 
professioneel net? Wil je graag meezingen aan het kampvuur, maar 
ken je de teksten niet? Bezoek dan zeker eens de JNM Winkel op 

www.jnm.be/winkel en vind er alles wat je nodig hebt! 
Je kan je bestellingen ook doorgeven aan Arnold die dan alles 
tegelijk bestelt, zo moet je alvast geen leveringskosten betalen. 

 

Voilà, dat was alweer de piniteut! 
FOTO’S, TEKENINGEN, ARTIKELS, LIEFDESBRIEVEN EN NOG VEEL MEER 

MOGEN ALTIJD OPGESTUURD WORDEN NAAR 
LYSANDERFOCKAERT@HOTMAIL.COM 

OF 
LYSANDER FOCKAERT (PINITEUT) 

POTTENBAKKERSSTRAAT 5 
2320 HOOGSTRATEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



JNM Markvallei  

Piniteut 

   

 
49 

Colofon 
Wat is JNM? 
JNM is een landelijke organisatie voor en door jongeren van 7 t.e.m. 26 jaar. Onze 
doelstellingen zijn het kennismaken met alles wat leeft en bloeit en het werken aan 
een natuur- en mensvriendelijke omgeving. Dit gebeurt door middel van talrijke 
afdelingen, werkgroepen, excursies, kampen, studies, acties, tijdschriften, ... 
 

Het nationaal bondssecretariaat is gevestigd in de Kortrijksepoortstraat 192, 9000 

Gent tel 09/223 47 81 
Elke werkdag open van 10u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 17u00. 
 

HOE LID WORDEN? 
Om lid te worden surf je naar www.jnm.be/lidworden en vul je het online 
inschrijvingsformulier in. Je krijgt dan verdere betalingsinstructies per mail. 
 

BEN JE REEDS LID? Hoe je lidgeld vernieuwen? 
Sinds de zomer van 2012 gebeurt de lidgeldhernieuwing bij JNM automatisch. Je 
surft ingelogd naar jnm.be/lidgeldhernieuwen en ons systeem loodst je door de 
verschillende stappen van je lidgeldhernieuwing. Eens je lidgeld verwerkt is, krijg je 
van ons een bevestigingsmailtje. 
 

Je kan ook een domiciliëringsaanvraag indienen. Hiervoor vind je het 
aanvraagformulier op www.jnm.be/domiciliering. Dit vul je in en stuur je op naar 
het bondssecretariaat. Je lidgeld zal elk jaar twee weken nadat we je via brief 
gewaarschuwd hebben van je rekening gevorderd worden. Wie zich domicilieert, 
krijgt een leuk extraatje: een écht JNM-cadeau. 
 

Is je buur, neef, vriend, lief, broer, zus, klasgenoot...nog geen lid van de JNM? Laat 
ze kennismaken met JNM: het eerste werkjaar dat je lid bent, betaal je amper 5 
euro!!! 
Alle vraagjes ivm lidgeld kan je richten aan onze ledenadministratie via info@jnm.be 
of 09/223.47.81  
 

Lidgelden vanaf werkjaar september 2013 – augustus 2014 

 5 EUR voor introductieleden: voor iedereen in het eerste jaar dat je lid bent.  

 18 EUR voor piep-, ini- & gewone leden, hun broertjes en zusjes: je bent 

geboren in de jaren 1988 tot en met 2006.  

 18 EUR voor steunleden: geboren in 1987 of vroeger (abonnement op 

Euglena)  

 36 EUR voor instellingen, bibliotheken, scholen...(abonnement Euglena + 
Kikkertje)  
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Kalender JNM Markvallei 
 

Zaterdag 17 januari 
Vogel jij het uit? PIEPERS, INI’S en GEWONE LEDEN 

Multimediaal, sociale media, waarnemingen, gluren... zijn enkele kernwoorden voor 
vandaag. Vandaag ga jij namelijk de vogels tellen in je eigen tuin tijdens het 
nationaal vogeltelweekend. Hoe gaan we dit doen? Ga tussen 14 en 16 u naar je 
tuin, neem een verrekijker en vogelgids mee, en schrijf alle vogels op. Geef deze om 
de 30 minuten door aan Arnold via mail of Facebook (eventueel via je ouders). Volg 
op Facebook de vogeltelling en zie welke familie/gezin de meeste vogeltjes heeft in 
zijn of haar tuin. Tegen 16u kom je te weten wie best gevogeld heeft. 
 
Wanneer: Zaterdag 17 januari, van 14u tot 16u. 
Waar: In je eigen tuin en op het wereldwijde web 
Verantwoordelijken: Arnold Wittenberg (arnoldwittenberg@gmail.com, 

0485705256) en Remy Fockaert (remy1998@live.be, 
0471/31.33.08) 

 

Zondag 1 februari 
Spelenderwijze natuurquiz PIEPERS, INI’S en GEWONE LEDEN 

Omdat het deze tijd van het jaar nog een beetje koud is, gaan we het verkennen van 
de natuur nog een beetje uitstellen. We gaan wel aan de hand van vragen en 
spelletjes proberen jullie kennis van de natuur te testen. Zo kunnen we er in de 
weer volop tegenaan gaan. Dus hou jij van spelletjes en wil je wat bijleren op een 
speelse manier kom dan zeker naar deze MEGASUPERFORMIDABELE activiteit. 
 
Wanneer: Zondag 1 februari, van 14u tot 17u 
Waar:  BC De Klapekster, Wortel Kolonie 
Verantwoordelijke: Koen van Aert (koen.v.aert@hotmail.com, 0477/66.66.75) 
 en Jasper Adriaensen (adriaensenjasper@gmail.com, 

0474/01.56.87) 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:arnoldwittenberg@gmail.com
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Zaterdag 7 februari 
Provinciale Zeelandtocht (Antwerpen) INI’S en GEWONE LEDEN 

Hupla - 2015 start met een übervette zeelandtocht op zaterdag 7 februari - die bol 
staat van vette soorten tikken, natuurpret en bonkende zeeluchten. 
We gaan met de bus (max 50 personen) en zijn van plan kanjers van vogels te 
spotten. Zeeland  is een overwinteringsgebied van internationaal belang voor een 
groot  aantal vogelsoorten. Buiten de duizenden ganzen, eenden en 
steltlopers  zullen we door de lens van onze verrekijkers en tele’s ook een 
hoop  roofvogels waarnemen en wie weet zelfs... een grijze zeehond! Neem  daar 
nog het prachtige landschap van Zeeland bij, met z’n duinen,  stranden, slikken en 
schorren en je hebt een combinatie om U tegen te zeggen. Winterzonnen bij blauwe 
hemel of ‘uit u broek waaien’ bij gierende wind en striemende  regen: Zeeland is 
altijd te genieten. Zorg dat je erbij bent! 
 
Wanneer: Zaterdag 7 februari, van 6.20u tot 19.30u 
Waar:  Om 6.20u vertrekt de bus aan Verhoeven busreizen te 

Rijkevorsel (Oostmalsesteenweg 176). Rond 19.30u komt de 
bus hier weer aan. 

Verantwoordelijke: Arnold Wittenberg (arnoldwittenberg@gmail.com, 
0485705256) 

 
BELANGRIJK: Inschrijven: is écht nodig en doe je zo snel mogelijk bij Arnold 
Wittenberg (arnoldwittenberg@gmail.com of pac.antwerpen@jnm.be)!  
Je inschrijving is pas in orde na bevestiging. De busreis kost € 13, gepast te betalen 
op de dag zelf. Als je ingeschreven bent en uiteindelijk niet meegaat, laat dit dan 
ZEKER OP TIJD weten, er zijn nog altijd mensen op de wachtlijst. Het zou jammer zijn 
als zij niet meekunnen, hoewel er vrije plaatsen blijken de dag zelf …  
 

Zaterdag 14 februari 
Beheerswerken PIEPERS, INI’S en GEWONE LEDEN 

Vandaag gaan we nog eens de handen uit de mouwen steken. We gaan werken dat 
het zweet er vanaf loopt en pas moe zullen zijn als het gedaan is. We gaan 
waarschijnlijk jonge boompjes aanplanten. Of als dat wegens vrieskou niet mogelijk 
is gaan we bomen knotten. Dit alles doen we samen met de ervaren mensen van 
natuurpunt. 
 
Wanneer: Zaterdag 14 februari, vanaf 9u 
Waar:  Afspraak  aan het infopaneel van de Halsche Beemden 
Verantwoordelijke: Koen van Aert (koen.v.aert@hotmail.com, 0477/66.66.75) 
Meebrengen: Laarzen, werkhandschoenen, ... 
 

mailto:arnoldwittenberg@gmail.com
mailto:arnoldwittenberg@gmail.com
mailto:pac.antwerpen@jnm.be
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Zondag 15 februari 
Kreekkraksluizentocht INI’S en GEWONE LEDEN 

Elk jaar trekt afdeling Akerland er op uit om een bezoekje te brengen aan de 
Kreekraksluizen. Deze sluizen zijn in het ‘hoge noorden’ gelegen, namelijk over de 
grens in Nederland. Wat het straffe aan deze tocht is, is dat ze er met de fiets 
naartoe rijden én onderweg naar allerlei vogels uitkijken. Een ideale combinatie om 
een hele dag (inderdaad, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat) mee te 
vullen. Maar wat nog specialer is, is dat wij hen dit jaar mogen vergezellen. We 
mogen mee genieten van al dat natuurschoon dat ze onderweg tegenkomen. Deze 
activiteit is te vermoeiend voor onze kleine piepertjes en daarom is ze enkel voor de 
ini's. 
 
Wanneer: Zondag 15 februari, van 7.25u tot 19u 
Waar:  Station van Kapellen 
Verantwoordelijke: Vincent Smeekens (vin_op_ne_cent@hotmail.com, 0479 72 40 

34) voor de Markvalleiers 
Meebrengen: Fiets, verrekijker, fluovestje, eten en drinken voor heel de dag, fietshelm, regenkledij en warme kleren 
 

Vrijdag 6 maart 
Deadline Piniteut 

Alle tekeningen, verslagen van activiteiten, boodschappen, brieven, artikels, 
gedichten en zoveel meer voor de volgende Piniteut kunnen tot 6 maart opgestuurd 
worden naar Lysander. 
 
Lysander Fockaert - Pottenbakkersstraat 5 - 2320 Hoogstraten 
of 
lysanderfockaert@hotmail.com 
 

Zondag 8 maart 
Swagscursie PIEPERS, INI’S en GEWONE LEDEN 

Op 8 maart gaan we er weer van door met onze determineertabellen, boekjes en 
kennis over de voorjaarsbloeiers. Er worden ook veel interessante vogels voorspeld 
door de ornitholoog en activiteitsverantwoordelijke Remy Fockaert, dus vergeet ook 
je verrekijker niet als je er één hebt. Net als bij elke activiteit van Remy wordt ook 
een hoge lading Swag van je verwacht ;) Tot dan!!! 
 
Wanneer: Zondag 8 maart, van 13u tot 16u 
Waar:  Aan het infobord van de Halsche Beemden 
Verantwoordelijke: Remy Fockaert (remy1998@live.be, 0471/31.33.08) 
Meebrengen: Excursiemateriaal als je dit hebt, swag 
 

mailto:arnoldwittenberg@gmail.com
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Zaterdag 21 maart 
WORLD CLEAN UP  PIEPERS, INI’S en GEWONE LEDEN 

We starten de lente ‘lentefris’. Op deze zaterdagvoormiddag gaan we Wortel 
Kolonie proper maken in het kader van de World Clean Up dag! Heel Europa gaat die 
dag de straat op en gaat voor een properdere omgeving. Steek de handen mee uit 
de mouwen en start de lente ‘lentefris’. We doen dit samen met nog andere 
verenigingen. Tegen de middag wordt er voor een lekkere verrassing gezorgd :-) 
 
Wanneer: Zaterdag 21 maart, van 10u tot 12u 
Waar:  BC De Klapekster, Worel Kolonie 
Verantwoordelijke: Arnold Wittenberg (arnoldwittenberg@gmail.com, 

0485705256) 
 

Zondag 19 april 
Voorjaarszoektocht  PIEPERS, INI’S en GEWONE LEDEN 

De lente is intussen al een maand bezig en Pasen ligt ook weer achter ons. Het word 
dus dringend tijd om terug de natuur in te trekken. Vandaag gaan we op zoek naar 
de eerste voorjaarsbloeiers en hopelijk ook een aantal vroege vogels.  
Wanneer:  Zondag 19 april, van 14u tot 17u 
Waar: BC De Klapekster, Wortel Kolonie 
Verantwoordelijke: Jasper Adriaensen (adriaensenjasper@gmail.com, 

0474/01.56.87) 
Meebrengen: Excursiemateriaal (verrekijker, plantengids, ...) als je dat hebt 
 
 
Plannetje naar het infobord van de Halsche Beemden: 

 

mailto:arnoldwittenberg@gmail.com
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COLOFON 
 

't Bieteutje is het kwartaalblad van Natuurpunt Markvallei vzw en J.N.M. Markvallei vzw. 

 

NATUURPUNT  MARKVALLEI  VZW  

V O O R Z I T T E R  
Drej Oomen   
Klein Eyssel 29 a - 2328 Meersel-Dreef 
 03 315 02 45 / 0476 53 58 44 
drej.oomen@telenet.be 

S E C R E T A R I S  
Jee Van Loock 
Sluiskesweg 4 - 2321 Meer 
 03 315 88 06  
vanloockjee@yahoo.com 

F I N A N C I Ë N   
Koen Verschueren 
Klinketstraat 19 - 2323 Wortel 
 03 314 24 15 /  0472 91 35 11 
koen.verschueren1@telenet.be 

D E  K L A P E K S T E R  
Koen Verschueren 
Klinketstraat 19 - 2323 Wortel 
 03 314 24 15 /  0472 91 35 11 
koen.verschueren1@telenet.be 

V E R E N I G I N G S W E R K I N G  
Bruno Vande Wiele 
Hoogstraatsestwg 87- 2310 Rijkevorsel 
 0478 64 16 29 
Vandewiele.roos@skynet.be 

W E R K G R O E P  N A T U U R S T U D I E  
Bart Hoeymans 
Leemakker 7 - 2320 Hoogstraten 
 0479 79 93 61 
bart.hoeymans@hotmail.com 

W E R K G R O E P  

N A T U U R G E B I E D E N  
Bart Hoeymans 
Leemakker 7 - 2320 Hoogstraten 
 0479 79 93 61 
bart.hoeymans@hotmail.com 

W E R K G R O E P  B E L E I D  E N  

O N D E R V O O R Z I T T E R  
Bart Royens 
Ganzenstraat 4 – 2340 Beerse 
 014 77 02 07 
bart.karolien@scarlet.be  

R E D A C T I E  ‘ T  B I E T E U T J E  
Wim Verschraegen/Ingrid Brosens 
Vooraard 10 - 2322 Minderhout 
 03 314 47 75 /  0497 28 18 66 
ingridwim@hotmail.com 

J N M  M A R K V A L L E I  

Lysander Fockaert  
Pottenbakkersstraat 5 
2320 Hoogstraten 
 0472 71 04 32 

lysanderfockaert@hotmail.com 
B E Z O E K E R S C E N T R U M  D E  K L A P E K S T E R  
O P E N  O P  D O N D ,  V R I J ,  Z A T  E N  Z O N D A G  V A N A F  1 3 U  
Kolonie 41, 2323 Wortel  03 383 02 08 (tijdens de openingsuren) of 0474 379 666 
Medewerkster : Chris van Boxel                         bc.deklapekster@natuurpunt.be 

 

GEWOND  DIER  GEVONDEN?  
Vogelrevalidatiecentrum Zundert, Luitertweg 36 a, 4882 TD Zundert ( 0031765974165) 
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BEHEERDERS  NATUURGEBIEDEN 
H A L S C H E  B E E M D E N  ( M I N D . )  
A S C H P U T T E N  ( M E E R )  
F R A N K E N B E R G  ( M E E R )  
P A T E R S W I E L  ( M E E R S E L - D R . )  

Bart Hoeymans 
Leemakker 7 - 2320 Hoogstraten 
 0479 79 93 61 
bart.hoeymans@hotmail.com 

L A N G E  B E E M D E N  ( H O O G S . )  Stijn Leestmans (zie planten)  

CONTACTPERSONEN  WERKGROEPEN   
Z O O G D I E R E N  
Dimitri Van Pelt 
Moerstraat 48 – 2320 Hoogstraten 
 0476 90 72 49  dimitri.vanpelt@ua.ac.be 

P L A N T E N  
Stijn Leestmans  
Bavelstraat 16 – 2310 Rijkevorsel 
 0479 93 21 12 
stijnleestmans@hotmail.com 

O N G E W E R V E L D E N  
Bart Hoeymans - zie hoger 

A M F I B I E Ë N ,  R E P T I E L E N  E N  

V I S S E N  -  Bart Hoeymans - zie hoger 
V O G E L S  
Stijn Leestmans - zie hoger 

N A T U U R F O T O G R A F I E  
Wim Verschraegen - zie hoger 

N A T U U R G I D S E N  
Luc Van Dun 
Minderhoutsestraat 30 – 2322 Minderhout 
 0473 37 52 87 
Luc.van.dun@telenet.be 

M U S E U M  
Geert Brosens 
Steenbakkerstraat 9 – 2320 Hoogstraten 
 03 315 06 56 / 0494 6981 92  
Katrien.geert@telenet.be 

N A T U U R E D U C A T I E  
Chris van Boxel – zie hoger 

F E E S T C O M I T E  
Ria Van Aelst –  0495 26 74 41 

 

WEBSITES   
Website Natuurpunt Markvallei:  www.natuurpunt.be/markvallei  
Website JNM Markvallei:    www.jnm.be/markvallei 
Foto’s Natuurpunt Markvallei                  http://fotonatuurpuntmarkvallei.wordpress.com/ 
Volg Natuurpunt Markvallei ook op Facebook  

STEUN  ONS 
S T O R T I N G E N  O P  I B A N  B E 5 6  2 9 3 0  2 1 2 0  7 5 8 8  -  B I C  G E B A B E B B   

V E R M E L D  D E  P R O J E C T N U M M E R S :  
A A N K O O P  E N  B E H E E R  N A T U U R G E B I E D E N  ( 7108 Halsche-Beemden) 

W E R K I N G  B C  D E  K L A P E K S T E R ( 1750 Markvallei Natuur.huis) 
N A T U U R P U N T  M A R K V A L L E I  ( 3735 Markvallei, Natuurpunt afdeling) 

 (vanaf 40 EUR wordt fiscaal attest afgeleverd) 
 

Leden van VMPA, VELT en van andere Natuurpunt- of JNM-afdelingen kunnen zich 
abonneren op 't Bieteutje door overschrijving van 5,00 EUR op rekeningnummer          
860-1087194-97 onv. VZW Natuurpunt Markvallei, Kolonie 41, 2323 Wortel met 
vermelding van " 't Bieteutje 2014 ". 

http://www.natuurpunt.be/markvallei
http://www.jnm.be/markvallei
http://fotonatuurpuntmarkvallei.wordpress.com/
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