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Markvallei

De jeugd is de toekomst
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Over de afdeling

Natuurpunt Markvallei
Natuurpunt Markvallei is de afdeling 
van Natuurpunt in de gemeenten Rijkevorsel, 
Hoogstraten en Baarle-Hertog.

Natuurpunt vzw is een vereniging voor na-
tuurbehoud en landschapszorg in Vlaande-
ren. Met 99.000 aangesloten gezinnen, 5.000 
vrijwillige medewerkers en 20.000 hectare 
natuurgebied in beheer, is Natuurpunt de be-
langrijkste vereniging voor natuurbehoud en 
landschapszorg in Vlaanderen.

Tot haar kerntaken rekent de vereniging na-
tuurbehoud en –beheer, landschapszorg, be-
leidswerking, natuurbeleving, natuurstudie, 
vorming en educatie. Natuurpunt Markvallei 
werkt met haar vrijwilligersgroep vanuit 
Bezoekerscentrum De Klapekster in 
Wortel Kolonie. Hier ontvangt de afdeling zo-
veel mogelijk mensen die geïnteresseerd zijn 
in de natuur.

Natuurpunt Markvallei is daarnaast een ver-
eniging. We maken veel plezier samen. We 
organiseren cursussen, lezingen, wandelin-
gen, uitstapjes, buitenlandse excursies, ... en 
iedereen is welkom!                                                                                                                                         

Lid worden

Door overschrijving van 27 euro op rekening
BE17 230 00442 3321 met vermelding ‘nieuw 
lid Natuurpunt Markvallei’.
Als lid ontvangt u automatisch het nationaal 
contactblad ‘Natuur.blad’ en ‘t Bieteutje. Je ge-
niet daarnaast van tal van voordelen. 

Andere geïnteresseerden kunnen een jaar-
abonnement op ‘t Bieteutje nemen door over-
schrijving van 8 euro op rekening IBAN  BE73 
8601 1267 3360 van Natuurpunt Markvallei 
vzw.

Informatie

Voor alle info: 
bc.deklapekster@natuurpunt.be - 03 383 02 08

Op de cover  50 jaar IKO - Boomplantactie in 
samenwerking met Natuurpunt 
 Foto Wim Verschraegen.

Giften
Giften voor de aankoop van natuurgebieden 
zijn welkom op rekening BE56 2930 2120 7588 
- BIC GEBABEBB met vermelding van de naam 
en het nummer van het project dat je wenst te 
steunen. 

Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar. 

Den Rooy: 7807 - De Halsche Beemden: 7108



Voorwoord

Beste Natuurpuntleden uit de Markvallei,

Hoe moeizamer de weg, hoe groter de voldoening. Het zal 
wel één of andere wijsheid zijn die klopt als een koe. Althans 
dat laatste hoopten we van harte. Temeer omdat hetgeen we 
vroegen niet meer was dan datgene waar we recht op hebben.
 
De inspanningen die we hebben moeten leveren om te ko-
men tot een publieke erkenning van onze verdiensten en de 
daaraan gekoppelde en vanzelfsprekende betoelaging van 

de aankoop van natuur door onze vereniging, waren groot. Maar op het einde van de rit 
bleken de toegevingen die we moesten doen nog groter, bijna onaanvaardbaar. Het heeft 
het vertrouwen geen deugd gedaan.
 
Hoe de toekomstige samenwerking met het stadsbestuur inzake natuurbehoud er zal uit-
zien,  zal pas blijken na de gemeenteraad van 19 december. We houden de eer aan onszelf 
en blijven trouw aan onze missie. Ooit zullen er terug mensen de beleidslijnen uitzetten 
die respect en samenwerking hoog in het vaandel voeren. 
 
We hebben in ieder geval een positief verhaal geschreven, een verhaal van dialoog met 
daarin een uitnodiging om samen de weg naar meer en betere natuur te bewandelen. Van 
Natuurpunt werd een redelijke houding gevraagd in besprekingen, uiteraard hadden wij 
diezelfde redelijkheid ten aanzien van de natuur en ten aanzien van onze vereniging ver-
wacht. Langs deze weg willen we in ieder geval iedereen bedanken die op een positieve 
manier heeft meegewerkt. 
 
We staan overigens klaar voor een volgende uitdaging: de verbouwing van de Klapekster. 
In de volgende maanden zal onze focus terecht hier op liggen. Ons bezoekerscentrum is 
de ruggengraat van onze plaatselijke en regionale werking. Om klaar te zijn voor de toe-
komst, is een upgrade meer dan noodzakelijk. Binnen enkele maanden kunnen we volop 
de vruchten plukken van de investering, zowel bezoekers als vrijwilligers. We gaan een 
mooi 2017 tegemoet! Zeker weten.

Drej Oomen, voorzitter Natuurpunt Markvallei

Voorwoord
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Kort nieuws

Kort nieuws 
Algemene vergadering

Natuurpunt Markvallei nodigt je uit op 
de algemene vergadering. Op zaterdag 4 
februari, om 20 uur, verwelkomen we je 
in de (Kleine) Klapekster. We presenteren 
jullie tijdens de algemene vergadering een 
overzicht van het vorige jaar en wisselen 
we van gedachten over alles wat op het pro-
gramma staat voor het nieuwe jaar. De hui-
dige bestuursleden worden in hun functie 
bevestigd maar het is zeker ook jouw kans 
om je inspiratie, creativiteit, energie, ... los 
te laten op Natuurpunt Markvallei. Dat kan 
met een functie bij het bestuur maar even-
goed door al eens te komen kennismaken 
met de werkploeg of je vlotste pen te komen 
voorstellen of ...
 
Als je graag deel uitmaakt van het bestuur 
kan je vooraf contact opnemen met Drej 
Oomen (drej.oomen@gmail.com) of ons 
aanspreken de avond zelf. 

Holland & Barret zet zich in voor 
Natuurpunt

Vanaf 2017 verkopen de Holland & Barre-
tt winkels in België hun winkelzakjes ten 
voordele van Natuurpunt.  Holland & Bar-
rett België kwam daarvoor speciaal naar 
natuurgebied Den Rooy in Meerle. In de 
schaduw van het conferentiecentrum werd 
de overeenkomst getekend in het bijzijn van 
beheerder Stijn Leestmans. 

Dat het bedrijf voor de ondertekening van 
de overeenkomst naar het natuurgebied 
Den Rooy kwam, is omdat met deze overeen-
komst vooral gefocust wordt op bomen. Het 

bedrijf wil met de opbrengst van de verkoop 
van hun winkelzakjes bomen aankopen die 
dan in de natuurgebieden kunnen aange-
plant worden. Als bos kan natuurgebied Den 
Rooy wel tellen, vandaar.

Lepelaars in het Merkske

Afgelopen zomer zaten tot 40 lepelaars in 
het Merkske en omgeving. 2 exemplaren 
hadden kleurringen en Stijn Leestmans 
heeft de combinaties afgelezen en door-
gegeven aan werkgroep lepelaar van Ne-
derland. Beide Lepelaars zijn geringd als 
kuiken in het Markiezaat op 40 km van het 
Merkske. 

De afgelopen jaren worden meer lepelaars 
gezien in de regio zowel in het voorjaar als 
in het najaar en ze worden ook steeds lan-
ger gezien in het Merkske. Ze gebruiken het 
Merkske dus als foerageergebied om aan te 
sterken voordat ze beginnen broeden of 
voordat ze naar hen overwinteringsgebie-
den vliegen in Spanje en Noord-Afrika. Mis-
schien de voorbode voor een broedgeval?

zeisteam © Yvonne Engelen
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Kort nieuws

Natuurpunt Markvallei gesteund 
door burgerinitiatief

Maandag 28 november behandelde de ge-
meenteraad van Hoogstraten het verzoek-
schrift van 579 burgers in verband met de 
betoelaging van de aankoop van gronden 
voor natuur in Hoogstraten door Natuur-
punt. Tijdens de gemeenteraad waren we 
goed vertegenwoordigd. Maar de uiteindelij-
ke beslissing over de betoelaging valt op 19 
december, dus spijtig genoeg te laat om de 
uitkomst hier al weer te geven.

Fotofestival Montier-en-Der

Elk jaar wordt in Montier-en-Der, in de 
Franse regio Champagne-Ardenne, het 
Fotofestival Montier georganiseerd. Hier 
stelt de crème-de-la-crème van natuurfoto-
grafen hun werk tentoon. Vier dagen lang 
kunnen natuur- en wildlife fotoliefhebbers 

ruim duizend foto’s bewonderen. En er is 
ook een wedstrijd aan verbonden, waarbij 
ditmaal een foto van onze ‘huisfotograaf’ 
Wim Verschraegen genomineerd was met 
bovenstaande foto van een bruine pad. 
Voorwaar een mooie prestatie daar er niet 
minder dan 9.539 foto’s waren ingestuurd 
door 1.422 fotografen. 

De genomineerde fotograaf ©Ingrid Brosens

De genomineerde pad ©Wim Verschraegen
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Beleid

Natuurbeleid 
De Polderserre in het landschap van de 

Kolonie

De landschappelijke waarde van de 
Kolonieën wordt algemeen (h)erkend, 
misschien binnenkort zelfs als UNESCO-
Werelderfgoed. Maar niet iedereen 
springt er even zuinig mee om.   

Tekst: Stan Geysen

Een groenscherm als voorwaarde

Er is wat te doen geweest over de serre ge-
legen pal tegen Wortel Kolonie (Polder). In 
2010 werd omwille van talrijke bezwaren 
de bouwvergunning geweigerd. Vanuit erf-
goedzorg werden  vragen gesteld bij de keu-
ze van de inplantingsplaats van de serre. 

Na overleg kon men akkoord gaan mits de 
serre zou afgeschermd worden van de Gro-
te Plaats/Molenstraat met een breed groen 
scherm (6 m breed met 3 rijen streekeigen 
hoogstammige bomen met een minimale 
stamomtrek van 12 cm, aangevuld met een 
dichte onderbegroeiing van streekeigen 
struiken) zodat een dichte houtkant als 
zichtscherm kan worden ontwikkeld. 

Op basis van deze strikte voorwaarde werd 
de bouwvergunning afgeleverd. Eind 2014 
wordt door het stadsbestuur een nieuwe 
vergunning afgeleverd voor ‘het plaatsen 
van aardbeistellingen’. 
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Beleid

Het opgelegd groenscherm was er toen nog 
altijd niet, in feite een bouwovertreding. 
Men was van oordeel dat het door Onroe-
rend Erfgoed opgelegde groenscherm niet 
meer nodig was en dus werd in deze bouw-
aanvraag dit uitgebreid groenscherm ver-
vangen door een ‘paar smalle boompjes en 
struikjes’. 

Volgens Onroerend Erfgoed is de uitvoe-
ring van de opgelegde voorwaarde uit 2010 
nog altijd van toepassing.

De aanhouder wint

Op 9 februari 2016 vraagt de tuinbouwer 
een uitbreiding van de serre aan. Omdat 
het beloofde en door Onroerend Erfgoed 
opgelegde groenscherm nog steeds niet 
werd aangeplant diende Natuurpunt een 
bezwaar in. Het College van Burgemeester 
en Schepenen keurde deze bouwaanvraag 
echter weer goed. 

Als natuurvereniging en behoeders van 
het landschap konden we hier niet mee in-
stemmen en dienden we een bouwberoep 
in bij de provincie. Hier wordt gelukkig wel 
gereageerd op onze bekommernis en wordt 
er in samenspraak met Onroerend Erfgoed, 
Stichting Kempens Landschap en de tuin-
bouwer een nieuw aangepast beplantings-
plan vastgelegd. 

Buiten een weliswaar smaller groenscherm 
rond de serre werd er ook overeengekomen 
om een struikengordel aan te planten op de 
perceelgrens tussen de straat en het akker-
land. 

Eind november werd deze struikengordel 
aangeplant en hopelijk zal dit nieuw groen-
scherm de achterliggende serre voldoende 
afschermen, zeker met het oog op een mo-
gelijke erkenning als UNESCO-Werelderf-
goed. Wij hopen dat we met onze tussen-
komst hieraan hebben bij gedragen.
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advertentie
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Maar wat brengt de toekomst?

Zo bemerkten we recent de inrichting van 
een plastiek aardbeienveld pal in het hart 
van Wortel Kolonie, achter het casino. Ook 
hier zijn we van oordeel dat deze overkapte 
teelten hier niet thuishoren. 

Het PRUP Wortel Kolonie schrijft inderdaad 
voor dat enkel niet-beschermde teelten 
kunnen (dus niet overkapt). Zelfs een plas-
tiek folie over de grondoppervlakte lijkt 
ons een afbreuk te doen aan het waardevol 
landschap. 

We hebben onze vraag overgemaakt aan de 
bevoegde toezichthouders binnen Wortel 
Kolonie. Wordt vervolgd…

Beleid
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Beleid

Digitale Bieteut
 
Hopelijk genieten jullie vier keer per jaar van ons Bieteutje. We proberen het informa-
tief en inhoudelijk aantrekkelijk te maken en sinds geruime is ons afdelingstijdschrift 
echt de moeite van het aankijken waard geworden. Een afdelingstijdschrift druk-
ken kost echter veel geld. Het ronddragen vraagt veel energie van onze vrijwilligers.  

We roepen jullie op om in te gaan op ons voorstel om ‘t Bieteutje voortaan di-
gitaal te ontvangen. Elke vier maanden krijg je dan een pdf-versie van ons 
tijdschrift in je mailbox. Kwaliteit leveren we immers even goed digitaal. 

Op die manier verbruiken we minder papier en inkt, houdt onze afdelingskas meer geld 
over voor andere doelstellingen en moeten onze vrijwilligers  minder grote afstanden 
afleggen.

Vraag je digitaal exemplaar aan via bc.deklapekster@natuurpunt.be en vermeld je naam 
en lidnummer, straat en huisnummer en gemeente. Op die manier weten we ook dat 
we in jouw brievenbus geen Bieteutje meer moeten steken. En alle vorige uitgaven kan 
je trouwens terugvinden op onze website.

Veel dank, onze ecologische voetafdruk wordt weer wat kleiner.

 

 

Paul van Huffel  
     
Carolinestraat 11 
2322     Minderhout 
Tel. : 0475/66.92.77 Paul 
Email : info@love2heal.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 



Titel rubriek

 Natuurpunt Markvallei - 2016, nr. 4  11   

Beheer

Hout te koop 
meld je bij onze verkoopdienst

De vrijwilligers van Natuurpunt Markvallei 
werken wekelijks in onze natuurgebieden. 
Dunningen behoren bij het beheer van bos-
gebieden en af en toe moeten ook enkele in-
vasieve exoten verwijderd worden.

Die beheerswerken leveren uiteraard hout 
op. In de toekomst wil Natuurpunt Markval-
lei dit hout te koop aan haar leden aanbieden.

Met de opbrengst van het verkochte hout  kan 
Natuurpunt Markvallei de aankoop van na-
tuurgebieden mee bekostigen.

Het is de bedoeling om een lijst aan te leggen 

van geïnteresseerde kopers.

Om je aan te melden voor deze lijst neem je 
best contact op met Carlo van Boxel. Hij werd 
bereid gevonden de verkoop voor zijn reke-
ning te nemen en in te staan voor de prakti-
sche organisatie.

Carlo kan je best bereiken via mail; 
carlovanboxel@telenet.be
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Uw Tuin en Dier
LAURIJS SEN MIND ERHOUT
-  www.uwtuinendi er.com -

Advertentie
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+32 3 314 52 99 Vrijheid 119, 2320 Hoogstraten

Adidas

Oakley
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De afgelopen 3 maand deden we...

Kopergroenzwam in Den Rooy (W. Verschraegen)

Gespot in de Markvallei...

Kruisbek (J. Van Der Schans)
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Geef je waarnemingen in op www.waarnemingen.be !

Bruine Winterjuffer (J. Van Der Schans)

Kleine Bonte Specht (J. Van Der Schans))

Porseleinzwam - Schootsenhoek (W. Verschraegen)

OPROEP
Leuke foto’s van waarnemingen in onze 
afdeling mogen doorgestuurd worden 
naar verschraegen.wim@telenet.be. 
Foto’s verschijnen op zowel onze site als 
op de facebookpagina van Natuurpunt 
Markvallei. En misschien ook  in deze 
overzichtsrubriek!

Tengere Pantserjuffers in den Elsakker  (W. Verschraegen)
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Vrijwilliger in de kijker

De eerste vraag van Jos? “Wat drink je?”, 
en die vraag heeft hij een aantal keren 
herhaald. Ons gesprek kende dan ook een 
vlot verloop. 

Gezeten in de zetel, terwijl Jos aan May 
vraagt om enkele Duvels uit de ijskast te 
halen, overschouw je dan de woonkamer. 
Jos is duidelijk een man met passie voor 
de natuur en met een grote liefde voor 
zijn geboortestreek. Schilderijen schet-
sen mooie natuurtaferelen en ook de Sint 
Luciakapel van Meersel-Dreef kreeg een 
prominente plaats in de living.

Tekst: Drej Oomen 

“Ik heb altijd van de natuur en van onze 
streek gehouden.”, zegt Jos. “Vroeger uitte 
zich dat op een andere manier dan nu. De 
tijden waren anders, mensen dachten ook 
anders. Ik ging vogels roven, stroppen han-
gen, stropen met het geweer en ik werd ook 
jager. Maar ook toen al maakte ik me druk 
over de teloorgang van al die mooie natuur 
rondom ons. Ik kon dat echt niet aanzien.”

Hoe was jouw kennismaking met Natuur-
punt?

“Onze huidige voorzitter (vette knipoog in 
mijn richting) sprak me eens aan. Het ging 
over het verdwijnen van de bossen en hoe 
ik probeerde daar iets aan te doen. Ik kocht 
namelijk regelmatig gronden die voor land-
bouw minder aantrekkelijk waren om die 

gronden op te planten of om er aan natuur-
beheer te doen. De voorzitter schreef er 
toen zelfs een artikel over in de krant en 
deed ineens de suggestie om eens een keer 
mee te doen met een activiteit van Natuur-
punt. Toen hebben we meegedaan aan een 
fietstocht hier langs de Mark en in de omge-
ving. Het klikte meteen, we waren verkocht 
en (h)ik heb mijn jachtgeweer aan de haak 
gehangen.”

“Ik begon deel te nemen aan de planten-
wandelingen, de zondagswandelingen en 
ging veel met Jack Govaerts op stap. Nu lukt 
me dat niet meer. Ik ben wel op pensioen, 
maar mijn agenda is er veel te druk voor 
geworden.  Met de verbouwing van de Kla-
pekster komt er weer heel wat op ons af, en 
dat is toch belangrijk voor de toekomst van 
onze vereniging.”

Jos Martens
in de kijker

Jos Martens ©Wim Verschraegen
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Vrijwilliger in de kijker

“Maar ik heb er wel voor honderd procent 
goesting in. Echt, ik zou mij geen leven meer 
kunnen indenken zonder Natuurpunt. 
Ik kan echt mijn ding doen. Zo ben ik nu 
verantwoordelijk voor de aankopen, dat is 
hetgeen waar ik altijd voor gestreden heb. 
De beste manier om natuur te beschermen 
is ervoor zorgen dat Natuurpunt eigenaar 
wordt. Dan pas ben je echt zeker van de be-
stemming van de natuurgebieden.”

Wat zijn voor jou hoogtepunten geweest?

“De verbouwing van de Klapekster in 2005 
en 2006 was echt wel een topperiode. Het 
samenwerken heeft onze vereniging een 
enorme boost gegeven 
en ik hoop dat de nieuwe 
verbouwing, ook al zul-
len we hier zelf minder 
doen, opnieuw het zelfde 
effect zal hebben.  Daar-
naast is de aankoop van 
natuurgebied Den Rooy natuurlijk ook een 

hoogtepunt. Niemand die ooit dacht 
dat we hier toe in staat zouden zijn. Maar we 

hebben het wel prachtig 
voor mekaar gekregen.”

En? Nog meer plannen? 

“Er is me gevraagd om 
me ook te focussen op de 

beheersovereenkomsten met de landbou-
wers.  Ik denk wel dat de me dat ook wat 
ligt. Een babbeltje, gaan kijken hoe de 
werkzaamheden verlopen, opvolging en 
het leggen van contacten. 

Ik ben van mening dat we in ons overleg met 
landbouwers en door hen in te schakelen in 
het beheer toch heel wat winst kunnen ma-
ken. Misschien hebben we in het verleden 
nagelaten om daar meer op in te zetten?”

“Natuurpunt heeft me veel gegeven. Ik heb 
het gevoel dat we met onze vereniging echt 
het verschil kunnen maken op het vlak van 
natuurbescherming. Daar ben ik blij om, 
maar ik ben zeker ook zo blij om de alsmaar 
groeiende vriendschap onder onze men-
sen. En dat krijg ik er ook zo maar bij. Ik 
ben Natuurpunt daar heel dankbaar voor.”

“Natuurpunt 
heeft me veel 

gegeven.”

Verenigingsmens Jos aan het werk  ©Wim Verschraegen 
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FIETSBIJSTAND

 en

Van Huffel verzekeringen NV
FSMA 14593 – RPR TURNHOUT 0430.700.190

Vrijheid 74 • 2320 HOOGSTRATEN
03/314.46.10 • Vanhuffel@dvv.be

Openingsuren

Ma, Di : 09.00u • 12.30u en 13.30u • 17.00u, Wo : 09.00u • 12.30u

Do: 09.00u • 12.30u en 14.30u • 20.00u, Vr : 09.00u • 12.30u en 13.30u • 16.00u

Dit is een verzekeringsproduct 
van AGA International SA, 

Belgian Branch.

Daarom staan 
wij 24u/24, 
7d/7 klaar 
om je te helpen. 
Zowel in het stadscentrum 
als op het platteland.

Do: 09.00u • 12.30u en 14.30u • 20.00u, Vr : 09.00u • 12.30u en 13.30u • 16.00u

GRATIS 

FIETSPOMP 
voor de eerste 

1000* 

Raadpleeg de voorwaarden van de verzekeringspolis (de vrijstelling of franchise, gedekte goederen, limieten van de dekking, 
contactgegevens van de klachtendienst, …) bij je kantoor of op www.dvv.be/fietsbijstand/voorwaarden. De algemene en bijzondere 
bepalingen hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht en heeft een 
duurtijd van 1 jaar en is stilzwijgend verlengbaar. 

* Aanbod geldig voor de eerste 1000 mensen die in 2016 een DVV fietsbijstand afsluiten.
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mail: info@jankok.be www.jankok.be

Jan Kok tuinarchitectuur

DRAGERS GEZOCHT
Beste lezers. Zonder enige twijfel, dat veronderstellen we toch, sprong je een gat in 
de lucht omdat je het Bieteutje weer in je brievenbus vond. Het is het resultaat van 
teamwork. Een redactie, fotografen en tekstschrijvers hebben er hun werk en tijd in 
gestoken om een mooie uitgave in mekaar te steken.

Maar natuurlijk moet het boekje ook in je brievenbus geraken. Een netwerk van vrij-
willigers zorgt ervoor dat de tijdschriftjes tijdig in je brievenbus belanden (tenzij je 
natuurlijk een digitaal Bieteutje hebt aangevraagd). 

We zijn nog op zoek om dit netwerk uit te breiden, immers ons ledenaantal groeit 
elk jaar aan. Om alles te kunnen behappen kunnen we dus nog heel wat bezorgers 
gebruiken. Heb je wat tijd om eens op je fiets te springen of om een gezonde wandeling 
te maken en dan af en toe wat tijdschriftjes in de brievenbussen te steken? Laat het ons 
weten, dan bekijken we samen met jou welke straten je voor je rekening zou kunnen 
nemen. Heel veel dank op voorhand. 

Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be of via 03 383 02 08
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BINNENKORT : DE KLEINE KLAPEKSTER 

We zullen binnekort beginnen met verbouwen, maar we zijn dan niet gesloten! 
Er zijn tijdelijk wel een klein beetje minder actviteiten, maar we zitten niet stil. 
Iedereen blijft van harte welkom van woensdag tot en met zondag op onze zolder, die 
tijdelijk ingericht wordt als de Kleine Klapekster. 

ZONDAG 8 JANUARI:  NIEUWJAARSWANDELING 

Natuurpunt Markvallei organiseert op zondag 8 januari een Nieuwjaarswandeling 
in Wortel Kolonie? Het is een traditie. Om het nieuwe werkjaar in te zetten, wordt 
uitleg gegeven door ervaren gidsen over het beheer in Wortel Kolonie. Bij deze 
gelegenheid leiden boswachter Bart Hoeymans en natuurgids Koen Verschueren de 
deelnemers langs plaatsen die normaal niet bereikbaar zijn voor de wandelaars. 
Hun uitleg is vooral gericht op het natuurbeheer in het gebied en uiteraard is er oog 
voor bijzondere waarnemingen. Na de wandeling nodigt Natuurpunt Markvallei de 
deelnemers uit voor een Nieuwjaarsdrink in bezoekerscentrum De Klapekster. 

Bijeenkomst: 9.00u bezoekerscentrum De Klapekster - (Kolonie 41 in Wortel) 
Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be, 03 383 02 08

ZATERDAG 14 JANUAR: KNOTTEN IN DE HALSCHE BEEMDEN 

Werken in de natuur is een zegen. Elk seizoen heeft zijn charmes, zeker ook de 
winter. En Natuurpunt Markvallei heeft een enthousiaste groep vrijwilligers.  Zij 
steken elke maandagvoormiddag de handen uit de mouwen. De  beheerswerkgroep 
is op korte tijd uitgegroeid tot een hechte vriendengroep. Ze willen geen 
beheersactiviteit meer missen. 
Maar mensen die ook sporadisch een keer mee willen helpen, bieden we de 
gelegenheid.  Elke tweede zaterdag van de maand organiseren we beheerswerken in 
één van onze reservaten. Wil je meer informatie over deze werkmomenten? Luc Van 
Dun en Gie Segers helpen je graag verder. 
  
Bijeenkomst: 08.45u. Kerkplein Minderhout
Info: luc.van.dun@telenet.be
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ZONDAG 15 JANUARI:  KOLONIEWANDELING 

Op zondag 15 januari organiseert Natuurpunt Markvallei een Koloniewandeling. 
Deze wandeling is gratis en wordt elke derde zondag van de maand aangeboden aan 
de bezoekers van het natuurgebied en geïnteresseerden. Om 14 uur vertrekt een 
natuurgids aan het bezoekerscentrum De Klapekster. Iedereen die wil, mag gratis 
mee. 
De natuurgids van Natuurpunt Markvallei besteedt vooral aandacht aan de natuur 
in het gebied, maar richt zich ook tot de mensen die meer te weten willen komen over 
de geschiedenis van de kolonie. Wortel Kolonie is immers een natuurgebied met een 
boeiend verleden.
 
Vertrek: 14.00u in het bezoekerscentrum De Klapekster (Kolonie 41 in Wortel) 
Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be, 03 383 02 08

 29 JANUARI: GROTE VOGELWEEKEND 
Natuurpunt Markvallei organiseert op 
zondag 29 januari het Grote Vogelweek-
end. Thuis ben je wellicht volop bezig 
met het tellen van de vogels in je tuin. 
Maar Natuurpunt Markvallei heeft een 
hele reeks activiteiten in petto bij het 
Bezoekerscentrum De Klapekster. 

Vanaf 13.30 uur nodigen we je graag 
uit in en rond bezoekerscentrum De 
Klapekster. Op het buitenterras van de 
Klapekster stellen we de timmerbanken 
op. Kinderen en hun ouders kunnen er 
onder het toeziend oog van enkele “pro-
fessionals” vogelnestkastjes timmeren. 
Bij onze warme buitenkachels is het 
heerlijk toeven.  
 
En wat dacht je van een lekker drankje 
om het vogelfeest compleet te maken?  
Bovendien bakken de vrijwilligers van 

Natuur-
punt 
Mark-
vallei 
weer de 
onover-
troffen 
pannen-
koeken 
ten 
voordele 
van het 
natuurge-
bied Den 
Rooy. 
 
Bijeenkomst: vanaf 13.30u in het bezoe-
kerscentrum De Klapekster (Kolonie 41 
in Wortel) 
Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be, 
03 383 02 08
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ZONDAG 5 FEBRUARI:  ZONDAGSWANDELING IN DEN ROOY

Natuurpunt Markvallei organiseert op zondag 5 februari een gegidste wandeling in 
het natuurgebied Den Rooy.  Natuurgebied Den Rooy laat de wandelaar genieten van 
verschillende biotopen. De gids geeft tekst en uitleg bij het beheer in het gebied en 
geeft ook een kijk op de rijke geschiedenis van Den Rooy. Uiteraard is er ook oog voor 
de ontluikende natuur. In februari is er al heel wat leven in de bossen, beemden en 
op de hei. Laarzen en een verrekijker worden aangeraden, maar zijn geen must. De 
wandeling is gratis. 
 
Vertrek: 14.00u aan de parking van het natuurgebied (Ulicotenseweg, Meerle)
Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be, 03 383 02 08

ZATERDAG 4 FEBRUARI: ALGEMENE VERGADERING

Natuurpunt Markvallei nodigt je uit op de algemene vergadering. Op zaterdag 4 
februari, om 20 uur, verwelkomen we je in de “Kleine Klapekster. We presenteren 
jullie tijdens de algemene vergadering een overzicht van het vorige jaar en wisselen 
we van gedachten over alles wat op het programma staat voor het nieuwe jaar. 
 
Bijeenkomst: 20.00u. in het bezoekerscentrum De Klapekster (Kolonie 41 in Wortel)

VRIJDAG 10 FEBRUARI: BRAAKBALLEN PLUIZEN

Terwijl het buiten misschien regent en waait, gaan we in de warme “Kleine 
Klapekster( (Kolonie 41, Wortel) op zoek naar  schedeltjes en botjes van muizen. 
Om die te vinden, moeten we wel enkele braakballen uit elkaar frutselen. Een 
braakbal is een meestal ronde of ovale brok materiaal. Een braakbal bestaat uit de 
onverteerde resten van dieren, zoals haren, botjes en nagels. Ze worden uitgespuugd 
door roofvogels en roofdieren.

Als je nooit een braakbal van dichtbij gezien hebt, dan is dit het moment om daar 
verandering in te brengen. Waar die braakballen vandaan komen en hoe wij ze 
verzamelen, en vooral wat erin zit, dat kom nu allemaal te weten. 
 
Bijeenkomst: 20.00u. in het bezoekerscentrum De Klapekster (Kolonie 41 in Wortel)
Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be, 03 383 02 08
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ZONDAG 19 FEBRUARI: FOTO-EXCURSIE DEN ROOY

De fotowerkgroep Natuurpunt Markvallei organiseert op zondag 19 februari een 
foto-uitstap naar natuurgebied Den Rooy  in Meerle. Natuurgebied Den Rooy biedt 
vooral variëteit en prachtige natuur. De imposante bomen, frisse kleuren en het in de 
ochtend ontluikende leven zorgen voor flink wat fotogenieke beelden. 

Prachtige en gevarieerde natuur zal ongetwijfeld de aandacht trekken van de 
fotografen. Gezamenlijk foto’s nemen om van mekaar te leren, is de bedoeling van 
deze excursie. Geïnteresseerden brengen uiteraard hun fototoestel mee. 

Bijeenkomst: 7.45u op het Gemeenteplein in Meerle. 
Info: Wim Verschraegen, 0497 28 18 66

ZONDAG 19 FEBRUARI:  KOLONIEWANDELING

Natuurpunt organiseert elke derde zondag van de maand een wandeling in Wortel-
Kolonie. De wandeling, met oog voor natuur en historie, vertrekt om 14 uur aan 
bezoekerscentrum De Klapekster. De wandelingen zijn gratis. 

Het domein met een totale oppervlakte van circa 552 are, is gekenmerkt door een wel 
heel bijzonder landschap. Natuur is hier volop aanwezig. Het gebied maakt deel uit 
van het grensoverschrijdende natuurgebied van de vallei van het Merkske.
 
Vertrek: 14.00u in het bezoekerscentrum De Klapekster (Kolonie 41 in Wortel) 
Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be, 03 383 02 08

ZATERDAG 11 FEBRUARI: SJOUWEN MET BOMEN IN NATUURGEBIED 
DEN ROOY 

Werken in de natuur is een zegen. Elk seizoen heeft zijn charmes, zeker ook de 
winter. En Natuurpunt Markvallei heeft een enthousiaste groep vrijwilligers.  Elke 
tweede zaterdag van de maand organiseren we beheerswerken in één van onze 
reservaten. Wil je meer informatie over deze werkmomenten? Luc Van Dun en Gie 
Segers helpen je graag verder. 
  
Bijeenkomst: 08.45u. Gemeenteplein Meerle
Info: luc.van.dun@telenet.be
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Uw producent van plastic foliën voor 
Landbouw  Tuinbouw Woningbouw Industrie 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bezoek ons nu ook online 
Sint-Lenaartseweg 26 B-2320 Hoogstraten Belgium www.hyplast.be 
tel: +32 (0) 3  340 25 50 - fax: +32 (0) 3  314 23 72 www.facebook.com/hyplast 
hog-info@rkw-group.com - www.hyplast.be  www.linkedin.com/hyplast 

 

 

Veilingstraat 25 / Achtelsestraat 11 – 2320 Hoogstraten 

Tel/fax  +32 3 336 88 77 – GSM +32 497 68 09 74 

Info@leysijzerwerken.be   /   www.leysijzerwerken.be 

Enkel op afspraak 
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ZONDAG 5 MAART:  LANGS TRAGE WEGEN 

Samen met Trage Wegen vzw organiseert Natuurpunt Markvallei een wandeling 
langs het Stip Stappenpad in Hoogstraten. 

Oude voetwegen, ook wel kerkpaden of richtwegen genoemd, werden in vroegere 
tijden meestal gebruikt door voetgangers, om de kortste, meest gerichte weg te 
nemen naar een ander kerkdorp, een kapel, of een ander belangrijk eindpunt. Zo ook 
het Stip Stappenpad en Kasteelvoetpad, allebei gelegen achter het vroegere kasteel 
van Hoogstraten. Ze werden vermoedelijk vroeger vooral gebruikt als verkorte en 
veilige verbindingsweg tussen Wortel, Hoogstraten en Minderhout. Vooral om dan 
naar de Laermolen, de Salm-Salmmolen en zeker naar de kapel van Onze-Lieve-
Vrouw van den Akker te gaan.

De naam Stip Stappenpad is vermoedelijk ontstaan doordat de voetgangers die dit 
pad vroeger namen, de drogere, iets hoger gelegen ‘stippen’ in het drassige landschap 
gebruikten om zo met droge voeten doorheen de moerasgrond te ‘stappen’. Een 
andere (en meer waarschijnlijke) betekenis verwijst naar de klanknabootsing van 
het ketsen met keitjes over het wateroppervlak.
 
Vertrek: 09.00u op de Lidl-parking (Gelmelstraat 82 , 2320 Hoogstraten)
Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be, 03 383 02 08

VRIJDAG 10 MAART: BRAAKBALLEN PLUIZEN

Terwijl het buiten misschien regent en waait, gaan we in de warme “Kleine 
Klapekster( (Kolonie 41, Wortel) op zoek naar  schedeltjes en botjes van muizen. 
Om die te vinden, moeten we wel enkele braakballen uit elkaar frutselen. Een 
braakbal is een meestal ronde of ovale brok materiaal. Een braakbal bestaat uit de 
onverteerde resten van dieren, zoals haren, botjes en nagels. Ze worden uitgespuugd 
door roofvogels en roofdieren.
Als je nooit een braakbal van dichtbij gezien hebt, dan is dit het moment om daar 
verandering in te brengen. Waar die braakballen vandaan komen en hoe wij ze 
verzamelen, en vooral wat erin zit, dat kom nu allemaal te weten.  
 
Bijeenkomst: 20.00u. in het bezoekerscentrum De Klapekster (Kolonie 41 in Wortel)
Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be, 03 383 02 08
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ZONDAG 19 MAART:  KOLONIEWANDELING 

Natuurpunt Markvallei zet de goede 
gewoonte verder om op de derde 
zondag van de maand een gratis 
wandeling te organiseren in Wortel-
Kolonie.  

De deelnemers krijgen informatie 
over de natuur en de geschiedenis van 
het mooie wandel- en natuurgebied. 
Aangepast schoeisel is aangewezen, 
maar de wandeling gaat vooral over 

goed begaanbare wegen.  
 
Vertrek: 14.00u in het bezoekerscentrum De Klapekster (Kolonie 41 in Wortel) 
Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be, 03 383 02 08

ZATERDAG 11 MAART 2016: WERKEN MET STAATSBOSBEHEER IN 
DE VALLEI VAN HET MERKSKE 

Werken in de natuur is een zegen. 
Elk seizoen heeft zijn charmes, 
zeker ook de winter. En Natuurpunt 
Markvallei heeft een enthousiaste 
groep vrijwilligers.  Zij steken elke 
maandagvoormiddag de handen uit 
de mouwen. De  beheerswerkgroep 
is op korte tijd uitgegroeid tot een 
hechte vriendengroep. Ze willen geen 
beheersactiviteit meer missen.

Maar mensen die ook sporadisch een keer mee willen helpen, bieden we de 
gelegenheid.  Elke tweede zaterdag van de maand organiseren we beheerswerken in 
één van onze reservaten.  
  
Bijeenkomst: 08.45u. Kerkplein Minderhout
Info: luc.van.dun@telenet.be

© Cois Sommen

© Wim Verschraegen
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ZONDAG 2 APRIL:  ZONDAGSWANDELING -  DE ABSTHEIDE 

Natuurpunt Markvallei organiseert op zondag 2 april een gegidste wandeling in het 
natuurgebied De Abtsheide en de Poelberg in Rijkevorsel.  
De natuurgebieden Absheide en Poelberg zijn een restant van de historische Ab(t)
sheide, die zich over het grensgebied van de gemeenten Beerse, Rijkevorsel en 
Merksplas uitstrekte. De vennen en poelen trekken heel wat bijzondere planten en 
dieren aan. Een hotspot voor salamanders en libellen. Een bewijs dat de natuur 
er goed boert! En zelf kan je er mooi wandelen tussen de gallowayrunderen en 
konikpaarden. Stevige en waterdichte schoenen zijn, vooral in natte periodes, sterk 
aan te raden.
 
Vertrek: 09.00u aan de kerk van St-Jozef (Kerkdreef, Sint Jozef Rijkevorsel)
Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be, 03 383 02 08

ZATERDAG 1 APRIL: BAD HAIRDAY - PREPAREER UW ZEIS

De zeiswerkgroep, opererend onder de naam “Faux Gras” of vrij vertaald “Vettige 
Zeis”, is een groep die deze oude methode om te maaien terug leven inroept.  
Zeisen is een natuurvriendelijke manier om te maaien, maar het materiaal moet 
natuurlijk wel in orde zijn. Deze avond spenderen we dan ook aan het vakkundig 
haren van de zeis.  
 
Aanvang: 19.00u in het bezoekerscentrum De Klapekster (Kolonie 41 in Wortel). 
Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be, of Dimitri Van Pelt (0476/90 72 49)

VRIJDAG 24 MAART: FOTO-CAFÉ   AMFIBIEËN EN REPTIELEN

De fotowerkgroep van Natuurpunt Markvallei organiseert op vrijdag 24 maart een 
fotocafé rond het thema “Amfibieën en reptielen”. 
Bedoeling van het fotocafé is dat amateurfotografen op een aangename manier 
ervaringen kunnen uitwisselen. Iedereen brengt vijf foto’s mee die te maken 
hebben met het thema, en vijf foto’s die vrij te kiezen zijn. De foto’s worden dan, bij 
het nuttigen van een drankje, besproken. Het is een manier om veel bij te leren en 
uiteraard staan de mensen van de fotowerkgroep iedereen met raad en daad bij en 
worden handige tips gegeven.

Bijeenkomst: 20.00u in het bezoekerscentrum De Klapekster (Kolonie 41 in Wortel)
Info: Wim Verschraegen, 0497 28 18 66
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VERZEKERINGEN ONAFHANKELIJK VERZEKERINGSMAKELAAR

KREDIETEN WOONKREDIET – AUTOFINANCIERING – DIVERSE DOELEN

DAGELIJKS BANKIEREN AXA BANK

SPAREN EN BELEGGEN

FIETSVERZEKERING

GEZIN – ZELFSTANDIGE - KMO

Meerdorp 21

2321 Meer

T 03 315 72 54

info@vanbavelrommens.be
Erkenning fsma 11590 AcB
Ondernemingsnr 0428.550.849

www.vanbavelrommens.be

www.fietsverzekerd.be
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UITVERKOOP  PER OPBOD 
INBOEDEL KLAPEKSTER   VRIJDAG 30 DECEMBER  19u 
Binnenkort zal het bezoekerscentrum gesloten worden om na enkele maanden, volledig vernieuwd, te heropenen!   

Maar geen nood, op de zolder openen we vanaf de aanvang van de werken  tijdelijk  “DE KLEINE KLAPEKSTER” ,  met dezelfde 
openingsdagen en -uren. 

Bijna de hele inboedel van de huidige Klapekster wordt op VRIJDAGAVOND 30 DECEMBER  PER OPBOD  verkocht. 

Het ideale moment om een leuk aandenken op de kop te tikken én tegelijkertijd de kas te spijzen. 

Benieuwd wat er allemaal verkocht wordt die avond? 

De gekleurde sterren op de inboedel geven alvast een idee. Neem ook een kijkje in de kelder waar nog 
meer spullen te zien zijn. 

Op enkele grote meubelstukken kan je vanaf nu al een bod doen. 

Vul je naam en bod in op het blad dat je vindt bij het desbetreffende meubel. 
 

Mis deze unieke en onvergetelijke avond niet en kom op 30 december massaal afscheid nemen van dit stukje geschiedenis, maar neem 
vooral een stukje mee naar huis. 
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Vocht en andere probleempjes
Een dik jaar terug ontdekten we dat ver-
schillende muren van de Klapekster last 
hadden van opstijgend vocht. De verf be-
gon af te bladderen en soms liet zelfs het 
bezetsel los. In de kelder stond ook vaak een 
laagje water wanneer het grondwater heel 
hoog stond. Tijd om actie te ondernemen! 
Daarom werd de stad Hoogstraten gecon-
tacteerd en zij waren bereid om de werken 
te financieren om de muren te laten behan-
delen en de kelder te dichten.
 
Echter, toog, kasten en alles wat ook maar 
tegen de muren bevestigd is moet worden 
verplaatst of verwijderd worden. Met al 
dat werk in het vooruitzicht was een totale 
renovatie van de Klapekster bijna onver-
mijdbaar. 

Plannen werden gesmeed
Plannen begonnen te broeien en twee ont-
werpers werden gecontacteerd. Peter en 
Kris waren bereid om ons te begeleiden in 
het creatieve denkproces via een gestructu-
reerde aanpak. Er werd gestart met het aan-
maken van een wenslijst die ging van er-
gonomische verbeteringen achter de toog, 
meer WeeCee, gebruik van de Natuurpunt 
huisstijl tot een betere akoestiek en verlich-
ting. Grote en kleine dingen passeerden de 
revue en de lijst werd ettelijke bladzijden 
lang. Daarnaast hebben de beide ontwer-
pers zich ondergedompeld in onze werking 
en de streek rond de vallei van het Merkske 
verkend. Zo konden ze perfect ons verhaal 
vertellen in de uiteindelijke vormgeving. 
 

We pakken het aan
En nu is het zover. De plannen zijn klaar 
voor uitvoering en kunnen worden uitge-
voerd. Het is nog even wachten op de ste-
denbouwkundige vergunning en daarna 
kunnen we aan de slag.

In de loop van de komende maanden start 
de verhuis van de inboedel naar de boven-
verdieping en worden muren en vloeren 
uitgebroken. Zowel verhuizers als afbre-
kers zijn welkom om mee te helpen. Je kan 
je aanmelden bij Chris via mail bc.dekla-
pekster@natuurpunt.be.
 
Maar niet getreurd, je kan gedurende de 
verbouwingen nog steeds terecht in de Klei-
ne Klapekster op de bovenverdieping voor 
een hapje en een drankje na een wandeling 
in de Kolonie of de vallei van het Merkske. 

Tot de opening van de vernieuwde Klapek-
ster ergens begin juni 2017 kan je daar de 
verbouwingen op de voet blijven volgen!

Nieuws

We sluiten niet!
De Kleine Klapekster
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De afgelopen 3 maand deden we...

Plechtige opening Den Rooy

Trektellen voor groot en klein

Fotowerkgroep in den Elsakker

Schoolklasjes en schapen in de Kolonie

Vrijwilligers van Het Merkske komen bijeen

Elektrisch Vissen in het Merkske

Lezing Daan De Vos

Natuurpunt op de gemeenteraad

De voorbije maanden in beeld...
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Wandelen, natuurbeheer, genieten, ...

Gezellig Fotocafe

De fototentoonstelling vernieuwen

Plantgoedactie van het IKO

Beheerswerken op de Castelreesche Heide

Open Deur-dag

Bomenwandeling

Wandelen bij de opening Den Rooy

OPROEP
Leuke foto’s van activiteiten in onze 
afdeling mogen doorgestuurd worden 
naar verschraegen.wim@telenet.be. 
Foto’s verschijnen op zowel onze site als 
op de facebookpagina van Natuurpunt 
Markvallei. En misschien ook  in deze 
overzichtsrubriek!
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Vrienden van de natuur
Unde Malum  

Natuurpoëzie

Waar komt het kwaad vandaan?
hoezo waarvandaan

van de mens altijd van de mens
enkel en alleen van de mens

de mens is een weeffout
in de werkplaats van de natuur
hij is een vergissing

als de menselijke soort zich eigenhandig  wegwist
uit de fauna en flora
zal de aarde haar glans  en pracht herwinnen
de natuur haar reinheid en on-schuld

geen ander schepsel dan de mens
gebruikt het woord als een wapen van misdaad

het woord dat liegt verwondt besmet
het kwaad komt niet voort uit gebrek of een niets

het kwaad komt voort uit de mens
wij bestaan in ons denken – zegt Kant –
en zijn daarom in ons wezen
anders dan de reine natuur

Tadeuz Rózewicz



38   Natuurpunt Markvallei - 2016, nr. 4 

In de kijker

Bij de opening van Natuurgebied DEN 
ROOY was er een kinderwedstrijd om de 
creatiefste kant van onze kinderen in de 
kijker te zetten.
Tekst: Conny Senders

De jeugd heeft de toekomst

Op 9 oktober 2016 werd in Meerle het na-
tuurgebied  van Domein Den Rooy geo-
pend. Dat moest uiteraard gevierd wor-
den! Omdat de liefde voor de natuur niet 
vroeg genoeg kan beginnen en we uitgaan 
van het spreekwoord: “DE JEUGD HEEFT DE 
TOEKOMST”, vonden we het een goed idee 
om een wedstrijd uit te schrijven voor de 
schoolgaande kinderen van 2 – 12 jaar. 
Daarmee onderstreepten we dat we het be-
langrijk vinden dat kinderen natuur moe-
ten en mogen beleven, dat zij natuur op hun 
eigen wijze ervaren en dat zij de beheerders 
van de toekomst zijn!

Zo gezegd zo gedaan! We nodigden alle kin-
deren uit om de natuur in te trekken en een 
tekening / schilderij /gedicht / verhaal te 
maken dat met natuur (het bos…Den Rooy) 
te maken zou hebben. Het mocht van alles 
zijn; de enige restrictie was dat het op een 
A4-formaat ingeleverd moest worden.

Er werd massaal gehoor gegeven aan onze 
oproep. Alle kinderen van de lagere school 
in Meerle (De Klimtoren) leverden een 
kunstwerkje in. Daarnaast kwamen er ook 
inzendingen binnen van kinderen die met 
hun ouders De Klapekster bezochten en van 
kinderen van Natuurpuntleden. Op 5 okto-
ber hebben Chris van Boxel, Peter Smitte-

naar en Conny Senders alle werkstukjes 
bekeken. Wat was het moeilijk om uit al die 
mooie, originele, creatieve soms verbazing-
wekkende werkstukken prijswinnaars te 
kiezen. Verfwerkjes, knip- en plakwerkjes, 
natuurschilderijen, gedichten, puzzels….

Het was geweldig hoe ieder kind op zijn/
haar niveau, met zijn/haar kwaliteiten uit-
drukking gaf aan natuurbeleving.
Uiteindelijk werden er 7 prijswinnaars ge-
kozen in de verschillende leeftijdscatego-
rieën. Deze kan je terugvinden in de tabel 
hiernaast.

Een speciale eervolle vermelding was er 
voor Senne Brosens  (10 jaar) die een bij-
zonder gedicht geschreven had dat tot de 
verbeelding spreekt en daarnaast ook erg 
mooi geïllustreerd was.

Het gedicht van Senne werd door de sche-
pen voorgelezen tijdens de opening op 9 
oktober in Den Rooy. Daar werden ook alle 
andere prijswinnaars bekend gemaakt. 
Degenen die aanwezig waren kregen hun 
prijs meteen uitgereikt. De andere prijs-
winnaars kregen hun prijs later op school 
of thuis.

DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST! Ik denk dat 
we met deze jeugd gerust mogen zijn....ze 
hebben ons duidelijk gemaakt dat er zeker 
ook in de toekomst mensen zullen zijn die 
de natuur een warm hart toedragen en zich 
voor de natuur willen inzetten! 

Kinderwedstrijd Den Rooy 
in de kijker



 Natuurpunt Markvallei - 2016, nr. 4  39   

In de kijker

Categorie Naam Commentaar

Kleuters Lotte Van den Berg Knap getekend met vallende herfstblaadjes.

1e leerjaar Tania van Opdorp Een handboom met mooie herfstkleuren. Crea-
tief met nog extra details zoals de zon.

2e leerjaar Lisa Christianen Wat een mooie boomvorm en kleurverdeling.

3e leerjaar Dinand Van Leengoed Creatief met herfstmateriaal.

4e leerjaar Tess Van Alphen Prachtig gedicht met mooie illustraties en zo 
netjes geschreven!

5e leerjaar Arne Keustermans Een erg origineel werkje met verschillende 
materialen.

6e leerjaar Tim Elst Mooie techniek gebruikt en oog voor detail. De 
spin heeft echt 8 poten!

ER WAAIT EEN WINDJE LANGS EEN BOOM

DE TAKKEN BUIGEN LANGZAAM MEE

EN DAN OPEENS HEEL SLOOM

DWARRELT EEN BLAADJE NAAR BENEE

ER LIGGEN AL VEEL BLAADJES

MET MIJN VOETEN MAAK IK PAADJES

OCH ARME BOOMPJE, NU STA JE DAAR

JE MOET WACHTEN OP HET VOORJAAR.

SENNE BROSENS, 10 JAAR.
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VRIJWILLIGERSVACATURES
TAPPERS Hou je van sociale contac-
ten? Zie je het wel zitten om regelmatig 
een keer achter de toog plaats te nemen 
en de bezoekers te bedienen en infor-
matie te geven? Dan ben je onze man/
vrouw voor het open houden van De 
Klapekster! 
Info:bc.deklapekster@natuurpunt.be
 

NATUURWERK(ST)ER Geen zit-
tend gat en zeker ook niet tuk op ver-
gaderingen?  Gewoon blik op oneindig 
en gaan! Buitenlucht en samen werken 
in de natuur en de bossen!  Elke derde 
zaterdag van de maand organiseren 
we beheerswerken in één van onze 
gebieden. Elke week kan je ook mee-
werken met de ploeg die maandag-

voormiddag de handen uit de mouwen 
steekt. Info: egroenendijk@telenet.be 
 
 
ADMINISTRATIEF MEDE-
WERK(ST)ER 
Buitenlucht, vuile handen en geploeter 
zijn niet aan jou besteed, maar je hebt 
wel een hart voor de natuur? We zoe-
ken dringend mensen die ons kunnen 
ondersteunen op administratief vlak. 
Kan je overweg met een computer? Kan 
je correct werken en heb je zin om deel 
uit te maken van ons team? Laat dan 
iets van je horen. Ingeven van activitei-
ten op verschillende sites, sociale media 
en doorgeven aan de pers, wordt dan je 
hoofdbezigheid! 
Info:bc.deklapekster@natuurpunt.be 

Vaca(nat)ure
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Contact
Natuurpunt Markvallei

Voorzitter 
Drej Oomen
drej.oomen@telenet.be

Ondervoorzitter - beleid
Bart Royens
bart.karolien@scarlet.be

Redactie
Marc Van Opstal
mvanopstal@telenet.be

Klapekster - financieën
Koen Verschueren 
koen.verschueren1@telenet.be

Beheerwerkgroep
Edwin Groenendijk
egroenendijk@telenet.be

Studiewerkgroep
Harrie Hendrickx
harrie.hendrickx@skynet.be

Contacten
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Contacten

Contact
Natuurpunt Markvallei

Natuurgidsen 
Luc Van Dun
luc.van.dun@telenet.be 

Secretaris
Jee Van Loock
jee.van.loock@gmail.com

Beheerder Den Rooy
Stijn Leestmans
stijnleestmans@gmail.com 

Coördinator Klapekster
Chris van Boxel
bc.deklapekster@natuurpunt.be

Aankopen
Jos Martens
woningenmartens@hotmail.
com

Beheerder overige 
gebieden
Bart Hoeymans
bart.hoeymans@hotmail.com
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  Een echt Kempens volmoutbier van hoge gisting met
 het kenmerkende aroma van gagel (Myrica gale).
Gagel is een struikje dat groeit op veenachtige gronden zoals in het 
natuurreservaat De Liereman in Oud-Turnhout.
Gagel was de voornaamste smaakmaker in
de middeleeuwse gruitbieren (gruit = kruid).
Gageleer is het eerste hedendaagse bier waarin
gagel opnieuw wordt gebruikt. 

Gageleer cvba-so is een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk.
De opbrengst van de Gageleer-bieren is bestemd voor
de aankoop en het onderhoud van natuurreservaten.
Meer inlichtingen en verkooppunten zijn te vinden op de website.

The Belgian Specialty Beer

www.gageleer.be


