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Over de afdeling Voorwoord

Natuurpunt Markvallei
Beste Natuurpuntleden uit de Markvallei,

Ik word niet vrolijk van de berichten die ons via de media 
bereiken. Een derde van onze broedvogels wordt bedreigd, 
een boskaart die moedwillig om zeep wordt geholpen, Duits 
onderzoek over de spectaculaire achteruitgang van de insec-
ten, fijn stof uit megastallen dat onze gezondheid bedreigt,  
het glycosulfaat dat wel verboden wordt voor particulieren 
(OK!) maar niet voor de grootgebruiker.

Gelukkig kunnen we hier op het terrein wel het verschil maken. En dat doen we ook. De 
aankoop van nog eens 35 ha bos in Smisselbergen en de opening van ons vernieuwde 
bezoekerscentrum bewijzen dat we grote stappen vooruit kunnen zetten voor de natuur 
in onze regio. Dat is goed nieuws dat we graag met jullie delen in ons afdelingstijdschrift.

Er werd de voorbije maanden heel hard gewerkt. De onderhandelingen over Smisselber-
gen duurden elf (!) maanden, het denk- en doewerk in verband met de Klapekster startte 
twee jaar geleden al. De resultaten mogen er zijn: een prachtig “nieuw” natuurgebied en 
een al even prachtig bezoekerscentrum. Mensen hebben zichzelf overtroffen om dit te 
bereiken.

Na de opening van het vernieuwde bezoekerscentrum richten we ons weer volop op onze 
werking. Intern sleutelden we aan onze organisatie en we staan te popelen om jullie te 
verwennen met aantrekkelijke activiteiten. De goed gevulde activiteitenagenda is daar 
het levende bewijs van.

Zin om een handje mee toe te steken? Aarzel niet om onze ploeg te komen versterken. Op 
naar een volgend hoogtepunt.

Drej Oomen, voorzitter Natuurpunt Markvallei

Voorwoord

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 ruim 102.000 aangesloten gezinnen, 
5.000 vrijwillige medewerkers en 22.000 hec-
tare natuurgebied in beheer, is Natuurpunt de 
belangrijkste 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  historische ansichtkaart Wortel 
Kolonie 
Foto: collectie Dries Horsten

 Natuurpunt Markvallei - 2016, nr. 4   3   

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
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Kort nieuwsKort nieuws

Kort nieuws 
4 slechtvalken geringd, maar ook 
spijtig nieuws.

In de vorige Bieteut maakten we melding 
van een pas gelegd ei in de nestbak van de 
slechtvalk. Net na het verstrijken van de 
deadline van het vorige nummer bleek het 
zelfs te gaan om 4 eieren.
Enkele weken later waren de eieren uitge-
broed, en op zaterdag 6 mei werd de kerkto-
ren dan nog eens beklommen om de jongen 
te ringen. Het bleek te gaan om 3 mannetjes 
en een vrouwtje. Er bleek toen wel dat een 
mannetje wat magerder was dan de andere, 
en ook wat zwakker leek. 

Op zondag 28 mei bracht Fons Van Gils een 
poot met ring van een slechtvalk binnen in 
BC De Klapekster. Hij vond de platgereden 
vogel op de Vrijheid voor het stadhuis. De 
nummer H187943 werd doorgegeven aan 
vogelringer Piet. Hij bevestigde dat het om 
het oudste mannetje ging dat geringd was 
op de toren op zaterdag 6 mei en toen 540 
gr woog. De vogel was waarschijnlijk ver-
zwakt en op de straat terecht gekomen.

Den Rooye Lantaarn sucessvol in 
Expeditie Natuurpunt.

Vier leerkrachten 
van de Gemeente-
lijke Basisschool in 
Hoogstraten deden 
mee aan Expeditie 
Natuurpunt. Hun 
jaarthema was 
“Spring vooruit”. 

Gedurende het schooljaar gingen de leerlin-
gen een reeks uitdagingen aan. Een deel van 
het schoolteam vond dat ze niet mochten ach-
terblijven en schreef zich in voor Expeditie 
Natuurpunt. 

Zij fietsten op twee dagen van Hasselt langs 
prachtige natuurgebieden naar de overnach-
tingplaats De Liereman in Oud Turnhout. De 
tweede dag eindigde met een warm onthaal 
in Mechelen. Goed voor samen 260 km langs 
mooie fietspaden. Zij werden geholpen door 
vier andere leerkrachten. 
Om aan de Expeditie te mogen deelnemen, 
moest het team minstens 1.500 euro in za-
melen voor een natuurgebied. Daarom 
organiseerden zij een zeer succesvolle wa-
felverkoop en een ludieke quiz waar 17 en-

thousiaste ploegen aan meededen. Er gingen 
ook vier gegidste wandelingen door in Na-
tuurgebied Den Rooy. 
Geholpen door vrienden, sympathisanten 
en Natuurpunt Markvallei kwamen ze uit op 
een bedrag van meer dan €7.000 voor Den 
Rooy. Een groot succes!

Een verslag van de Expeditie over lekke ban-
den, zadelpijn, hongerklop en de man met de 
hamer verschijnt in de volgende Bieteut.

Zeldzame broedvogel in Den Rooy

Onlangs werd er een geslaagd broedgeval 
van de Middelste Bonte Specht waargeno-
men in Den Rooy. Carlo Van Boxel spotte het 
nest met jongen in een Amerikaanse eik.  
De Middelste Bonte Specht is een typische 
vogel van oudere bossen. In Amerikaanse 
eiken komen sneller gaten dan in zomerei-
ken en zijn dan ook belangrijk voor vleer-
muizen en spechten, zoals dit broedgeval 
bevestigd. Daarom worden oude Ameri-
kaanse eiken behouden in Den Rooy en 
worden alleen jonge exemplaren verwij-
derd.  Hopelijk volgen er nog meer!

Nog een natuurgebied er bij!

Onlangs was er het grote nieuws dat Na-
tuurpunt tot de aankoop van het grote bos-
gebied “Smisselbergen” was overgegaan. 
Dat is echter niet het enige nieuwe natuur-
gebied dat we verder in beheer nemen.

In april is in Baarle-Nassau de akte verleden 
om de schenking van de familie Verhulst te 
registreren. Samen met zijn vrouw en kin-
deren had de in 2009 overleden bekende 
leraar en politicus Juul Verhulst jarenlang 
plezier beleefd aan een 1.3ha groot bos in de 
Tommelsche Heide bij Baarle-Nassau.

De familie Verhulst is ondertussen groten-
deels uit Hoogstraten vertrokken, en de 
afstand tot het bos was daarmee vergroot. 
Daarom hadden zij besloten om dit gebied 
te schenken aan Natuurpunt Markvallei. 
Een schenking die wij dankbaar in ont-
vangst namen.

Daar het bos in Nederland ligt, had de 
schenking wel wat administratieve moei-
lijkheden gekend, maar op 6 april is uitein-
delijk alles in orde gekomen, en hebben wij 
er dus nu nog een natuurgebied bij.  

zeisteam © Yvonne Engelen
Ringen van de slechtvalken ©Wim Verschraegen

Slechtvalk ©Paul Van Gestel
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WandelingenAdvertentie

Vossenstreken 
De tofste wandelapp

Fluiten als een vogel, met je billen schudden als een das of herken ritmes en regelmaat in de 
natuur. Zomaar een kleine greep uit de opdrachten en onderwerpen die je als kleine of grote 
avonturier mag uitvoeren en onderzoeken.

Vossenstreken is een gratis wandelapp voor families met kinderen in de leeftijd van 
4-12 jaar. De app gaat spelenderwijs in op allerlei leuke natuur- en cultuurhistorische wetens-
waardigheden in Nederland én België. De doe- en denkopdrachten zijn zo gemaakt dat de hele 
familie mee kan doen of eigenlijk beter gezegd: mee moet doen.

De routes zijn gekoppeld aan landschapsgebieden van Kempens Landschap en Bra-
bants Landschap en starten altijd (vlak)bij een horecagelegenheid. Nadat je minimaal in 
twee gebieden hebt gewandeld en er dus vijf badges zijn verdiend, krijg je een gratis jaarlid-
maatschap van Brabants Landschap of Kempens Landschap aangeboden. De kinderen ont-
vangen dan de speciale Vossenstrekentas met de Robinbutton.

Er komen in totaal 17 routes. Momenteel kun je in Vlaanderen de volgende gebieden bezoe-
ken met de app: 
• Wortel-Kolonie in Wortel (vanaf 2 juli, start aan de Klapekster!)
• Merksplas-Kolonie te Merksplas
• Merode den Eik in Laakdal
• Fort van Duffel te Duffel

In Noord-Brabant (NL)
• Kasteel Tongelaar te Mill
• Kasteel Nemelaer te Haaren
• Kasteel Heeswijk bij Heeswijk-Dinther 
• Tilburg-Centrum 
• Moerenburg te Tilburg
• Landgoed Mattemburgh te Bergen op Zoom 
• Fort Altena bij Werkendam

Keuze  genoeg dus! Kijk snel voor een wandelroute bij je in de buurt op  www.vossenstre-
kenapp.com en/of download de app via de stores. Wandel ze! 

Vossenstreken is een samenwerkingsverband van drie organisaties: Brabants Landschap 
(NL), Kempens Landschap (B) en Natuurmuseum Brabant.  Op de websites van Kempens Land-
schap en Brabants Landschap vind je meer informatie over de gebieden zelf.

Download nu 
de gratis app!

Brabants Landschap
natuur dichtbij huis

Hé, jij daar! Ga je mee op pad in 
Wortel Kolonie ? De natuur zit vol 
geheimen en  wonderbaarlijke 
weetjes…

Ontdek ze vanuit De 
Klapekster met 
Vossenstreken, de tofste 
wandelapp voor kleine 
en grote avonturiers.

Kijk voor alle routes in België 

en net over de grens in Brabant (NL) 

op www.vossenstrekenapp.com
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Beleid

In 1968 verkoopt de weduwe van Stas de Ri-
chelle het boscomplex Smisselbergen aan de 
eigenaars die het nu in mei 2017 aan Natuur-
punt verkopen. 

Wat hebben we nu gekocht?

Het gebied dat Natuurpunt nu heeft gekocht  
(zie kaart 1) bestaat voor een groot gedeelte 
uit naaldhoutbestanden, voornamelijk grove 
den met beperkte ondergroei van loofhout, 
pijpenstrootje, varens en blauwe bosbes.
 
Andere bosbestanden in het gebied bestaan 
uit broekbos met zwarte els, drogere gedeel-
ten met voornamelijk zomer en Amerikaan-
se eik en aanplantingen van Corsicaanse den. 
In het zuidelijkste gedeelte staat er veel Pon-
tische rhododendron.

Door het gebied loopt een laagte van 30 tot 
50 cm diep, waarvan de oorsprong momen-
teel nog onduidelijk is (zie kaart 2).  Op his-
torische kaarten staat een loop aangeduid 
als moerloop. In de toekomst zal dit verder 
uitgezocht worden.

Wat brengt de toekomst?

Op korte termijn gaan we de bestrijding van 
de exoten aanpakken. We zullen in eerste 
instantie focussen op exotische soorten die 
voor problemen zorgen:  Pontische rodo-
dendron, Amerikaanse vogelkers en Ameri-
kaanse eik.

Op middellange en lange termijn gaan we zo-
als in Den Rooy de naaldhoutbestanden lang-
zaam omvormen naar inheems (gemengd 
naald-) loofbos door dunningen uit te voeren 

in het bos. Het type bos dat hier van nature 
thuishoort is een zuur berken-eikenbos en 
daar gaan we langzaam naartoe werken. 

En ondertussen gaan we het bos beter leren 
kennen en zien welke soorten  er voorkomen 
zodat we het beheer in functie van eventu-
eel zeldzame voorkomende soorten kunnen 
bijsturen.

Het gebied zal op termijn ook opengesteld 
worden, maar welke route wandelaars kun-
nen volgen moeten we nog uitzoeken. 
Tot dan is het gebied nog niet toegankelijk. 

Het toegankelijkheidsplan zullen we na-
tuurlijk opstellen met inachtname van de 
openstelling in Den Rooy zodat we het hele 
gebied beter kunnen afstemmen op de recre-
atiedruk.

Als alles volgens plan verloopt (zoals de 
rechtmatige subsidies voor de aankoop 
van Smisselbergen bekomen vanuit de stad 
Hoogstraten), hopen we begin 2018 te kun-
nen communiceren over de toegankelijkheid 
en het beheer voor beide mooie gebieden.

Beleid

Natuurgebieden 
Smisselbergen

Natuurpunt Markvallei heeft de aankoop 
van 35 hectare waardevolle  natuur 
afgerond in Smisselbergen. Het ongerept 
bosgebied sluit als een puzzelstuk aan op 
natuurgebied Den Rooy.  Maar wat weten 
we al over dit gebied? 

Tekst: Stijn Leestmans

Een korte geschiedenis

Tot de helft van de 19” eeuw was zowat heel 
Meerle - en wijde omgeving - ruw onontgon-
nen heidegebied, dat grotendeels in handen 
was van de Hertog van Salm Salm. Door 
schulden en een erfeniskwestie, moest hij 
een groot deel van zijn gronden verkopen. 
Ook de gemeenten werden in 1853 door de 
overheid verplicht om hun braakliggende 
gronden te ontginnen of te verkopen ten ge-
volge van de aardappelziekte die de streek 
teisterde en een ware ramp was voor de 
plaatselijke bevolking.

Dat leidde tot een verschuiving in grondbe-
zit van de bewoners (en gemeenschap) naar 

rijke beleggers die geheel vreemd waren aan 
de Noorderkempen. Hier komen opnieuw de 
bekende families Jacquemyns en Voortman 
in beeld die in 1844 ca. 2000 ha woeste grond 
kochten. Jacquemyns stichtte hier een land-
bouwproject voor de ontginning  van heide-
gronden en bosbouw, met eerste bedrijfsze-
tel de Vondelstede.

In 1854 gingen beide investeerders uit el-
kaar en verdeelden de eigendom. Voortman 
bekwam het gebied (700 ha) ten noorden van 
de Lage Rooy en Jacquemyns het zuiden van 
de Lage Rooy (1300 ha).  Jacquemyns stelde 
Desmedt aan als één van zijn bestuurders 
van de landbouwexploitatie en gaat iets in-
tensiever tewerk in de ontginning en exploi-
tatie als zijn buurman. 

In 1863 bouwde Jacquemyns  Heerle’s Hof als 
de hoofdverblijfplaats  en  als zenuwcentrum 
van de landbouwontginning, met de nieuw 
aangelegde Acaciadreef naar de Vondelstede.

Naast ontginning van de heide in akkerland 
en weiden werden boerderijen en arbeiders-
woningen gebouwd, maar ook bossen (park-
bossen en naaldbomen) aangeplant, waaron-
der de gekende Smisselbergen en Den Rooy. 

Jacquemyns overlijdt in 1874. Zijn enige 
dochter Emilie huwde met Gustave Rolin 
(later minister van binnenlandse zaken). Ze 
stonden met hun eigendom borg voor een 
investeringsproject van de broer van Gusta-
ve. Deze ging echter failliet en de eigendom 
in Meerle werd in 1892 verkocht. De familie 
Stas de Richelle bekwam Heerle’s Hof en 
Smisselbergen. 

kaart 1 - Smisselbergen

kaart 2 - digitaal hoogtemodel : hoe rode de kleur, hoe hoger en 
hoe groener de kleur hoe lager
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De afgelopen 3 maand deden we...

jonge bosuil - Bolkse Beek (G. Brosens))

Gespot in de Markvallei... Geef je waarnemingen in op www.waarnemingen.be !

hazelworm - Den Rooy (C.Sommen)

smaragdlibel - WoKol (W. Verschraegen)

bruine korenbout - Merkske (J.v.d.Schans)

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!

bont dikkopje - Wortel Kolonie  (W. Verschraegen)

waterviolier -Den Rooy (C. Sommen)
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gratis 
BBQ workshop 

voor 2 pers.

gratis 
BBQ schort

€899
medium

compact
€499

gratis 
BBQ workshop 

voor 1 pers.

€1099
large

LAURIJSSEN Minderhout
Desmedtstraat 34-36 • Minderhout • Tel.: 03-314 54 50 • www.uwtuinendier.com

The Bastard
The Bastard is niet als alle andere barbecues of kamado’s.The Bastard is ongecompliceerd, 
stoer, kwalitatief, veelzijdig en voor iedereen. En ja dus ook prettig geprijsd: 
30% goedkoper dan vergelijkbare merken. 

De smaak van professionals
En dan de smaak. Die karakteristieke grillsmaak met een vleugje houtskool. Maar het groot-
ste verschil zit ‘m vooral in hoe mals het vlees of de vis is. Onovertroffen kwaliteit. 

Kookplezier, het hele jaar
Slowcook in de winter de beef in bier, rook een kip voor in de zomerse salade, bak een pizza 
of gooi samen met je vrienden wat goede burgers op de grill. Simpel, maar altijd met die 
ongeëvenaarde smaak.
 

Advertentie AdvertentieAdvertentie

+32 3 314 52 99 Vrijheid 119, 2320 Hoogstraten

Adidas

Oakley
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Vrijwilliger in de kijkerVrijwilliger in de kijker

Bart Royens is één van de mensen die 
hard mee aan de kar trekt. De laatste 
maanden richtte hij zijn pijlen op de ver-
bouwing. 
Als lid van de werkgroep volgde hij de 
werkzaamheden aan het bezoekerscen-
trum nauwgezet op, samen met Koen, 
Christel, Chris en Jos.

Tekst: Drej Oomen 

Hoe ben je met de natuur in aanraking 
gekomen? 

Al tijdens de lagere school had ik een grote 
interesse voor de natuur. Ik herinner me 
nog een leraar in het 4de leerjaar die re-
gelmatig vertelde over de natuur. Hij wan-
delde elk jaar met heel de klas richting de 
Bolkse Dijk om ons daar de jonge kieviten te 
laten zien tijdens de lente. 

Met mijn peter en mijn broer fietste ik vaak 
tijdens de vakantie richting de Kolonie. Hij 
vertelde dan verhalen over Jan Spannen-
burg waarmee hij vroeger vogels ging rin-
gen. Maar natuurlijk passeerden dan ook 
de verhalen over nesten roven en mussen 
vangen. Later had ik mijn eigen collectie 
schedels (vaak slachtoffers van onze kat) 
en schelpen.

Tijdens mijn studententijd heb ik dan de 
cursus natuurgids gevolgd met als grote 
leermeester Jos(ke) Fransen waarmee ik 
ettelijke malen de Poelberg heb uitgekamd. 
Als “afgestudeerde “ natuurgids heb ik me 
dan aangesloten bij de natuurgidsenver-

eniging van Rijkevorsel, “De Klamper”. Na 
enkele jaren kwam ik ook te weten dat er 
een natuurkoepel, genaamd Markvallei,  
was in Hoogstraten met daaronder Natuur-
reservaten, De Wielewaal, JNM en Velt. 
Ik heb me daar toen bij aangesloten. Toen de 
Klamper stopte, ben ik ook regelmatig naar 

de vergaderingen van Markvallei gegaan. 
Het was een toffe vriendengroep waar ik 
ook heel veel leerde over de natuur. Nog 
veel later ben ik bestuurslid van Natuur-
punt Markvallei en trekker van de beleids-
groep en ondervoorzitter geworden.

Op welke manier maakt Natuurpunt het 
verschil?

Natuurpunt maakt het verschil omdat het 
een vereniging is die van onderuit werkt. 
Het zijn de vrijwilligers die de vereniging 
maken. Er is dan ook een enorm respect in 
het bestuur voor de talloze vrijwilligers in 
het veld. 

Waar schieten we (voorlopig) te kort?

Zoals ik al zei maken de vrijwilligers het 
verschil in de vereniging. We hebben een 
groeiend ledenaantal en gelukkig stijgt het 
aantal vrijwilligers in onze vereniging ook 
(momenteel meer dan 140!). 

Maar het activeren van 
deze vrijwilligers naar 
meerdere taken toe zodat 
het werk voor iedereen 
draagbaar blijft is een 
werk van lange adem. Het 
vraagt veel tijd en per-
soonlijk contact, je moet immers te weten 
komen wat de interesses en mogelijkheden 
zijn van iedereen. 

Ook het in goede banen leiden van zo’n 
grote groep vrijwilligers is natuurlijk niet 
gemakkelijk. Momenteel zijn we met het 
bestuur de structuur van onze vereniging 
aan het evalueren om deze sterker te maken 
voor de toekomst. 

De rode draad hierin zijn de woorden dui-
delijkheid, ruimte, plezier en betrokken-
heid met de kerngedachte “ieder zijn ding”. 

Wat toch weer duidt op het respect voor de 
vrijwilliger.

Was een update van de Klapekster nu no-
dig?

Jazeker. De ideeën groeiden al enkele jaren 
om de Klapekster te verbouwen. De wer-
king groeit immers uit zijn voegen.

Het opstijgend vocht in de muren met de er-
bij gaande bloei van zou-
ten doordat er urine van 
de paarden en koeien nog 
in de muren zat (de Kla-
pekster was vroeger een 
stal) maakte dat er werk 
moest gemaakt worden 

van dit probleem. 

De stad Hoogstraten kwam als een goede 
huisvader over de brug om de behandeling 
van de muren op zich te nemen. We beslo-
ten om ook onze plannen versneld uit te 
voeren.

We waren slachtoffer van ons succes ge-
worden want wie had ooit gedacht dat we 
jaarlijks meer dan 30000 bezoekers zouden 
ontvangen en vijf dagen per week zouden 
open zijn. Het lijstje met verbeterpunten 
werd steeds langer en langer. 

Bart Royens
in de kijker

Bart Royens ©Wim Verschraegen

“Een prettige 
werkomgeving 

voor onze 
vrijwilligers.”

trekker van de zeiswerkgroep ©Wim Verschraegen
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Wat was voor jou de belangrijkste reden 
om nu te verbouwen?

Als ik zo vrij mag zijn zou ik graag twee re-
denen aanhalen.

De eerste reden wordt mooi uitgedrukt door 
de slogan die op één van de binnenmuren 
zal verschijnen: “poort van het Merkske”. 
En dat is een mooie teaser. Het aanzetten 
van de bezoekers van deze mooie streek tot 
het verkennen van de natuur. 

We zetten de bezoekers 
letterlijk buiten (zie de 
Hoogstraatse Maand!). 
In het bezoekerscentrum 
kunnen ze info krijgen 
over wat er te zien en te 
ervaren is in de vallei van 
het Merkske. Welke mooie 
plekjes er kunnen worden 
ontdekt. 

Maar ook wat er door de 
vrijwilligers in het veld 
gedaan wordt om dit al-
lemaal te behouden en te 
versterken. Want het gaat 
niet vanzelf. De natuur 
wordt hier nog zeer sterk bedreigd door de 
intensieve landbouw en veeteelt. 

Ook zetten we onze partners het Agent-
schap voor Natuur en Bos (ANB) langs de 
“Belse” kant en Staatsbosbeheer (SBB) langs 
de Hollandse kant mee in de kijkers. Zij be-
heren immers het grootste deel van deze 
mooie vallei. 

En na dit genieten in het veld kan er natuur-
lijk ook worden nagekaart bij een lekker 
glas.

De tweede reden is dat we onze vrijwilli-

gers van ons bezoekerscentrum hier een 
prettige werkomgeving willen aanbieden. 
We hebben dan ook sterk gekeken naar er-
gonomie en korte ketens. Honderden keren 
hebben we de plannen gewijzigd totdat de 
kortste afstand tussen afwasmachine en 
koffiezet bereikt werd. Koelkasten werden 
op de juiste hoogte gebracht zodat er mini-
maal moet worden gebukt. 

Hoe hebben jullie het aangepakt?

We zijn in de werkgroep 
gestart met zelf te brain-
stormen van wat er alle-
maal nodig was, wat de 
pijnpunten zijn maar ook 
wat moest blijven en zelfs 
versterkt worden in de 
nieuwe Klapekster. Een 
heel lijstje is dat gewor-
den.

Hiermee zijn we naar twee 
ontwerpers getrokken, 
Kris en Peter. Zij zijn let-
terlijk samen met ons op 
weg gegaan. We hebben 
hen getoond waar we voor 
staan met onze vereni-

ging, wat onze missie is, wat onze vrijwil-
ligers bezig houdt en wat hun drijfkracht 
is en hen mee op tocht door de natuur ge-
nomen. 

Daarna hebben ze een analyse gemaakt 
van het gebouw en zijn werking. Dat ging 
van het in kaart brengen van de bewegin-
gen van bezoekers en vrijwilligers tot de 
lichtinval door de ramen. Op basis hiervan 
werd dan een eerste ontwerp gemaakt. 
Hierbij hadden we onmiddellijk een goed 
gevoel. Hiermee konden we verder. 

De weken daarna werd dit ontwerp meer 

gedetailleerd en werden verschillende 
aannemers en vakmannen gecontacteerd 
voor de praktische kant van de zaak. 

Hoe ervaar je de samenwerking in de 
werkgroep rond de verbouwing?

Die is zeer intensief geweest. Je zit met 5 
mensen aan tafel met elk een andere ach-
tergrond en kijk op de zaak. Dat is niet 
steeds simpel. Ondanks de vele menings-
verschillen was er echter nooit ruzie. We 
zijn respectvol met elk zijn mening omge-
gaan en uiteindelijk kwamen we wel tot 
een compromis dat ieder zijn goedkeuring 
kreeg. 

Tenslotte hadden we wel hetzelfde doel 
voor ogen: we wilden de Klapekster als mo-
delbezoekerscentrum op de kaart zetten!

Kijk  je uit naar de officiële opening?

Zeer zeker! 
Dit is weer een belangrijke mijlpaal en eve-
nement voor onze vereniging zoals vorig 
jaar de opening van De Rooy. We zetten Na-
tuurpunt Markvallei weer op een positieve 

manier in de kijker. Hier mag iedereen van 
mee genieten.

Daarnaast zullen we met de werkgroep 
ook blij zijn dat er een einde komt aan de 
verbouwingen. Er waren maanden dat we, 
naast de reguliere vergaderingen , vaak 
elke week vergaderden tot laat in de nacht 
om alles rond te krijgen.

Wat betekent de verbouwing voor Natuur-
punt in onze regio?

De Klapekster zal klaar zijn om zijn taak 
als bezoekerscentrum te kunnen vervul-
len voor de volgende 10 jaar. Zoals recent 
het bezoekerscentrum in Merksplas werd 
geopend om de historie van de kolonie te 
duiden zijn wij de evenwaardige partner 
die de natuur in de Kolonie en de vallei van 
het Merkske in de kijker zet. Er is daarom 
ook de afspraak tussen beide bezoekerscen-
tra om hiervoor naar elkaar te verwijzen in 
folders en infopanelen.

Daarom dat de titel “De Poort naar het 
Merkske” zeker welverdiend is. 

©Wim Verschraegen

©Wim Verschraegen

Vrijwilliger in de kijker Vrijwilliger in de kijker
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Cursus Cursus

Cursussen
 In het najaar

Nu de verbouwing achter de rug zijn, kunnen we onze lokalen weer gebruiken voor onder 
andere volgende interessante cursussen. 

Inschrijven kan telkens door een mailtje te sturen naar bc.deklapekster@natuurpunt.be. 
Je inschrijving is definitief als je ook het cursusgeld vooraf betaald op rekeningnummer 
BE73 8601 1267 3360 (SPAABE22) op naam van Natuurpunt Markvallei VZW, liefst met ver-
melding van de cursusnaam.

Alle cursussen gaan door in het Bezoekerscentrum De Klapekster, Kolonie 41 in Wortel.

Wist je trouwens dat het verschil voor het inschrijvingsgeld tussen leden en niet-leden van 
Natuurpunt ongeveer de prijs is van een lidmaatschap (€27.00 per jaar voor een gezin). Een 
lidmaatschap afgesloten na 1 juli 2017 is geldig tot einde 2018. Als je dus lid wordt, heb je 
ineens het lidgeld voor heel het gezin terugverdiend.

Macrofotografie 

Macrofotografie is een relatief dankbaar onderdeel van 
de natuurfotografie. Je verkrijgt vrij snel resultaten en de 
onderwerpen zijn talloos. Bovendien heb je geen uitge-
strekte natuurgebieden nodig, een kleine tuin of een bosje 
bloempjes is voldoende. 

Macrofotografie heeft ook de reputatie een erg moeilijke 
discipline te zijn, maar je zal merken dat je er buiten een 
geschikte lens vooral een portie geduld voor nodig hebt.

Lesgevers zijn Wim Verschraegen en Geert Brosens, beiden actieve vrijwilligers binnen de 
fotowerkgroep van de Natuurpuntafdeling.

Prijs: Leden Natuurpunt: € 24    Niet-leden: € 45
Info: wimverschraegen@hotmail.com

Donderdag 12 oktober Theorie 19.30u - 22.30u 

Zaterdag 15 oktober Praktijk 08.30u - 12.00u

Donderdag 19 oktober Theorie 19.30u - 22.30u 
 

Meteo en Klimaat 

Het weer is hét gespreksonderwerp bij uitstek. Toch weet 
men er vaak heel weinig van af. Zelfs de meeste mensen 
die met natuur bezig zijn hebben verrassend weinig kaas 
gegeten van dit boeiende thema. 

In deze ‘weerles’ leggen we de nadruk op praktisch toepas-
bare dingen zoals de soorten wolken, fronten, duiding bij 
weerspreuken, rechtstreekse invloed op de natuur e.d. 

De lesgever is Koen Leysen, al van kindsbeen af gebeten door het weer.  Deze les is gekop-
peld aan een bijkomende les over het klimaat

Prijs: Leden Natuurpunt: € 16    Niet-leden: € 30

Donderdag 5 oktober Theorie 19.30u - 22.30u 

Donderdag 26 oktober Theorie 19.30u - 22.30u

Spoorzoeken 

Wie was er als kind niet gefascineerd door oude indianen-
verhalen? Wie zit er iedere avond aan de buis gekluisterd 
om te zien hoe één of ander CSI-team aan de hand van de 
kleinste aanwijzingen het verleden kan reconstrueren?  
Sporenonderzoek spreekt tot de verbeelding en kan tijdens 
een wandeling een heel nieuw licht werpen op de natuur en 
haar bewoners. 

Om mensen een beetje wegwijs te maken in deze verloren kunst bieden we een cursus 
spoorzoeken voor beginners aan met lesgever Joeri Cortens.  Na de theorie trekken we er op 
uit om de natuur eens door een andere bril te bekijken. Curieuzeneuzen, verzamelt u!

Prijs: Leden Natuurpunt: € 24    Niet-leden: € 45

Woensdag 6 december Theorie 19.30u - 22.30u 

Woensdag 13 december Theorie 19.30u - 22.30u

Zaterdag 16 oktober Praktijk 10.00u - 13.00u

©Wim Verschraegen

©Marc Van Opstal

©Marc Van Opstal
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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

Advertentie

 

 

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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Op korte tijd heeft Natuurpunt Markval-
lei zwaar geïnvesteerd in natuur en in de 
inrichting van haar bezoekerscentrum 
De Klapekster. Twee grote aankopen na 
elkaar en een volledige herinrichting, 
daar is enorm veel geld mee gemoeid. 
Toch even uitleggen hoe dat precies in 
mekaar zit.

Aankoop natuurgebieden

Vooreerst zijn er de aankopen van natuur-
gebieden. De Vlaamse overheid geeft, om de 
Europese doelstellingen te kunnen halen, 
subsidie voor de aankoop en het beheer 
van natuurgebieden. De voorwaarden zijn 
vooral dat de bestemming voor altijd vast-
ligt (natuur) en dat er een beheerplan op-
gemaakt wordt waarin ook de openstelling 
van het gebied wordt opgenomen. 

Dit is de voor de overheid, en dus ook voor 
de belastingbetaler, meest efficiënte en 
goedkoopste manier om de natuurdoelen te 
halen. Deze subsidie dekt echter slechts ge-
deeltelijk de aankoop. Het is aan de afdelin-
gen om de restfinanciering dicht te fietsen. 

Natuurpunt Markvallei kan bij de aanko-
pen, waarbij het geld ineens op tafel moet 
komen, rekenen op de solidariteit van de 
andere afdelingen van Natuurpunt en en-
gageert zich om de restfinanciering nadien 
bij mekaar te sparen. We doen dat door 
allerhande acties en roepen onze leden en 
sympathisanten ook regelmatig op om gif-
ten te storten.  

Je staat er van versteld hoeveel mensen dat 
doen. We moeten in ieder geval nog hon-
derdduizenden euro’s bij elkaar zien te 
vinden, alleen met de verkoop van pannen-

Geld
groeit ook niet op onze rug

koeken zullen we er niet geraken. En het is 
ook daarom dat we er bij de gemeente op 
aandrongen om haar engagement aangaan-
de de subsidiëring ina te komen. 

Vernieuwing De Klapekster

De verbouwing van de Klapekster is een 
andere zaak, volledig los te zien van de 
aankopen van natuurgebieden. Net als ons 
natuurbeheer draait hier alles  op vrijwilli-
gers, met uitzondering van het werk van de 
coördinator.  We hebben naast inkomsten 
dus ook werkingskosten. 

Onze financiële werkgroep heeft berekend 
wat de verbouwing ons zal kosten en een 
strak afbetalingsplan uitgewerkt. De voor-
financiering kregen we voor mekaar via 
een win-win-lening. Binnen korte tijd von-
den we dertig van onze leden bereid het no-
dige bedrag bij elkaar te brengen. Elk jaar 
ontvangen zij een terugbetaling met een 

rente. Uiteraard zijn we ook deze mensen 
dankbaar voor hun steun.

We hebben dus het geld niet voor het op-
rapen en zijn ook hier afhankelijk van de 
goodwill van onze leden en sympathisan-
ten. Maar omdat ons doel voor iedereen dui-
delijk is, kunnen we rekenen op een grote 
groep mensen die ons willen steunen. We 
blijven gaan voor meer natuur en hebben 
jullie steun daarom blijvend nodig.

We geven graag enkele voorbeelden die 
kunnen inspireren om de natuur een 
handje te helpen.“De nieuwe Klapekster 
gaat niet alleen mooi zijn, maar vooral veel 
praktischer worden. Dat is zeker iets dat de 
vele vrijwillige tappers zeker zullen appre-
ciëren. Een nieuw interieur zorgt automa-
tisch voor een nieuwe boost en zal ook de 
hele werking van onze afdeling ten goede 
komen.“

GIFTEN
Natuurpunt is een goed doel. Met jouw gift steun je onze natuurgebieden. Meer 
groen, meer rust, meer dieren en planten, dankzij jouw steun. En je krijgt er 
een belastingsvoordeel mee als je gift minstens 40 euro bedraagt.

Giften zijn welkom op rekening BE56 2930 2120 7588 (GEBABEBB). 

Het nummer van het project dat je wenst te steunen, vermeld je in de 
mededeling:

  Den Rooy: 7807  De Halsche Beemden: 7108

Steun Steun
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Activiteiten Activiteiten
Activiteiten

ZONDAG 16 JULI:  KOLONIEWANDELING

Op zondag 16 juli organiseert Natuurpunt 
Markvallei een koloniewandeling 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. Gidsen Jan en 
Ingrid staan jullie op te wachten.
 
Vertrek: 14.00u in het bezoekerscentrum De Klapekster (Kolonie 41 in Wortel) 
Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be, 03 383 02 08

ZONDAG 2 JULI:  
HEROPENING KLAPEKSTER 

Op zondag 2 juli, vanaf 10.30 uur, wordt 
een publiekshappening georganiseerd 
in en rond Bezoekerscentrum De 
Klapekster in Wortel Kolonie. 

Het evenement richt zich op gezinnen, 
maar voor iedereen valt er wel iets 
plezant te beleven. Bezoekerscentrum 
De Klapekster werd door Natuurpunt 
Markvallei volledig vernieuwd en is 
nu helemaal klaar voor de ontvangst 
van de bezoekers van de Vallei van het 
Merkske.

Vanaf 10.30u kan je in en rond het 
bezoekerscentrum terecht voor 
gegidste wandelingen, kinderanimatie, 
muziek, fietstochten, Vossenstreken, 
Ekstertje Klap en een overzicht van de 
werking van Natuurpunt in de afdeling 
Markvallei. 

Vossenstreken is meteen een primeur 
voor Vlaanderen. De door de Stichting 

Kempens Landschap ontwikkelde 
app maakt verkennen van Wortel 
Kolonie vooral voor kinderen een echte 
belevenis. De herder van Kemp vzw 
is ook van de partij met zijn kudde, er 
worden demonstraties gegeven en de 
live-muziek maakt het gezellig toeven 
op het ruimte terras. 

De Klapekster bevindt zich in het hart 
van Wortel Kolonie en is, zeker op 2 juli, 
een aanrader voor het hele gezin. 

Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be, 
03 383 02 08

opening 
BC De Klapekster  

zondag

2 juli
2017

vanaf 10.30 uur in en rond 
bezoekerscentrum De Klapekster

• gegidste wandelingen
• uitgestippelde fi etstochten
• live-muziek
• kinderanimatie
• lekkere pannenkoeken
• demonstratie natuurbeheer
• groot terras

Kolonie 41, Wortel(Hoogstraten) - www.natuurpuntmarkvallei.be
NOG TOT 25 JUNI WELKOM OP DE ZOLDER VAN “DE KLEINE KLAPEKSTER”

GESLOTEN WEGENS VERHUIS VAN 26 JUNI T.E.M. 1 JULI

ZONDAG 16 JULI: ZEISEN IN NATUURGEBIED DEN ROOY

Zeisen moet je bij het ochtendgloren doen, daarom organiseren we om 7 uur 
’s morgens een zeisvoormiddag op de lage beemd in het natuurgebied Den Rooy. Wil 
je het meemaken? Dan ben je zeker welkom, want het maaisel moet ook afgedragen 
worden en onze zeisers worden alsmaar handiger en sneller. Natuurlijk kan je ook 
zelf even “proeven” van het zeiswerk. Heb je zelf een zeis, breng die dan gerust mee. 
 
Aanvang: 07.00u Gemeenteplein 1 in Meerle – een telefoontje vooraf is aangewezen. 
Info: Bart Royens (bart.karolien@scarlet.be) - 0490 119 423

ZONDAG 6 AUGUSTUS:  
GROTE VLINDERWEEKEND 

In navolging van Het Grote 
Vogelweekend wordt op zondag 6 
augustus in Wortel Kolonie “Het Grote 
Vlinderweekend” georganiseerd. 

Tijdens het landelijke telweekend 
trekken we in Wortel Kolonie op zoek 
naar vlinders. Ook andere insecten 
zullen aan bod komen tijdens deze 
wandeling. 

Bart Hoeymans en Wim Verschraegen 
zijn de gidsen van dienst. Bij hen kan je 
ook terecht voor meer informatie. 

Vlindernetjes en loupepotjes mag je 
zeker meebrengen maar Natuurpunt 
Markvallei stelt ook graag wat 
excursiemateriaal ter beschikking van 

de wandelaars
 
Vertrek: 14u aan BC De Klapekster 
Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be, 
03 383 02 08, 

Vlinders vangen © Wim Verschraegen  

© Els
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ZATERDAG 19 AUGUSTUS: FIETSTOCHT LANGS NATUURGEBIEDEN

Zaterdag 19 augustus trekt Natuurpunt 
Markvallei er met de fiets op uit om 
de natuurgebieden in de omgeving te 
verkennen. 
Het is een jaarlijks weerkerende 
activiteit geworden om natuurgebieden, 
en dan liefst nieuw aangekochte 
natuurgebieden, te bezoeken. We 
hebben het voorbije jaar flink ons 
best gedaan. De tocht brengt ons in 
Meerle en Baarle-Nassau. Maar met de fiets zijn de afstanden perfect overbrugbaar 
en er is ruim tijd voor een babbel, een hapje en een drankje en het genieten van 
het landschap. Geen kilometervreterij dus, maar aan een gezapig tempo door het 
landschap schuiven. 

Heb jer er zin in? Breng je fiets, picknick en een regenjack mee. 

Bijeenkomst: 09.00u aan Bezoekerscentrum De Klapekster (Kolonie 41, Wortel)
Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be, 03 383 02 08

ZONDAG 20 AUGUSTUS: FOTO-EXCURSIE BROSKES

De fotowerkgroep van Natuurpunt Markvallei organiseert 
op zondag 20 augustus een foto-excursie naar het 
natuurgebied De Broskens in de Vallei van het Merkske. 
Om 9 uur verzamelen de fotografen aan de kerk van 
Zondereigen. Gezamenlijk foto’s nemen om van mekaar te 
leren, is de bedoeling van deze excursie. 

Geïnteresseerden brengen uiteraard hun fototoestel mee. 
De Broskens is een prachtig natuurgebied en heeft heel 
wat prachtige onderwerpen in petto voor de leergierige 
fotografen. 

Bijeenkomst: 09.00u aan de kerk van Zondereigen. 
Info: katrien.geert@telenet.be

VRIJDAG 25 AUGUSTUS  
NACHT VAN DE VLEERMUIS - ST. JOZEF 

Natuurpunt Markvallei nodigt iedereen 
uit om op vrijdag 25 augustus kennis te 
komen maken met de vleermuizen in 
Sint-Jozef Rijkevorsel. Ditmaal verken-
nen we niet meteen een natuurgebied, 
maar wel het dorpscentrum en de 
onmiddellijke omgeving. Vleermuizen 
leven immers overal. 

Om 21 uur verwachten de gidsen de 
geïnteresseerden voor een rondwande-
ling van de kerk naar de voetgangers-
brug. Aan de overkant van het kanaal 
wandelen we om de zwaaikom heen om 
dan weer via de voetgangersbrug terug 
te keren. 

Kom met het hele gezin kennismaken 
met de wondere wereld van de vleer-
muizen. Welke vleermuizen je thuis 
onder de dakpannen en in de spouw-
muur aantreft en welke je over het 

hoofd scheren op de zolders van kerken 
en kastelen, kom je te weten op de Nacht 
van de Vleermuis.Maar je leert er ook 
hoe we vleermuizen kunnen bescher-
men in de natuur en in onze gebouwen. 

Vertrek: 21u aan de kerk van St-Jozef 
Rijkevorsel (Kerkdreef 66) 

Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be, 
03 383 02 08

Deskundige uitleg © Drej Oomen  

© Geert Brosens

ZONDAG 20 AUGUSTUS:  KOLONIEWANDELING 

Op zondag 20 augustus organiseert Natuurpunt Markvallei een wandeling in Wortel 
Kolonie. Een gids van Natuurpunt leidt de mensen rond in dit prachtige gebied. 

Er wordt stilgestaan bij de mooiste plekjes, uitleg gegeven over plant en dier en 
natuurlijk staat de gids ook stil bij de historische achtergrond van het verhaal van de 
kolonies.  
 
Vertrek: 14.00u in het bezoekerscentrum De Klapekster (Kolonie 41 in Wortel) 
Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be, 03 383 02 08
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 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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ZONDAG 3 SEPTEMBER:  ZONDAGSWANDELING -  ELSAKKER 

De maandelijkse zondagswandeling brengt ons naar domein Den Elsakker in Meerle. 
Natuurgidsen Carlo en Yvonne, zelf uit Meerle, verwelkomen geïnteresseerde 
wandelaars om 8.45u uur bij de kerk in Meerle. Het domein Den Elsakker voorstellen 
is wellicht overbodig, maar het gebied verandert voortdurend. ANB boekt er 
prachtige resultaten en de heide staat ongetwijfeld in bloei. Het is dus zeker de 
moeite om samen met de Meerlese gidsen van Natuurpunt een kijkje te gaan nemen. 

Vertrek: 08.45u aan de kerk in Meerle (Gemeenteplein 1)

ZONDAG 17 SEPTEMBER: ZEISEN IN DE HALSCHE BEEMDEN

Zeisen moet je bij het ochtendgloren doen, daarom zijn de vrijwilligers van de 
zeiswerkgroep al vroeg van de partij. Wil je het meemaken? Dan ben je zeker 
welkom, want het maaisel moet ook afgedragen worden en onze zeisers worden 
alsmaar handiger en sneller. Natuurlijk kan je ook zelf even “proeven” van het 
zeiswerk. Heb je zelf een zeis, breng die dan gerust mee. 
 
Aanvang: 07.00u Kerkplein Minderhout– een telefoontje vooraf is aangewezen. 
Info: Bart Royens (bart.karolien@scarlet.be) - 0490 119 423

ZONDAG 17 SEPTEMBER:  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 (Kolonie 41 in Wortel). De wandelingen zijn 
gratis. Op zondag 17 september staat de wandeling uiteraard ook in het teken van de 
werking van Natuurpunt in deze regio. 
 
Vertrek: 14.00u in het bezoekerscentrum De Klapekster (Kolonie 41 in Wortel)

20 SEPTEMBER : DEADLINE FOTOTENTOONSTELLING DEN ROOY

Na de verbouwingen beginnen we in het najaar weer met fototentoonstellingen.  Het 
laatste kwartaal van het jaar bundelen we de mooiste natuurfoto’s rond het thema 
“Den Rooy ” . Iedereen mag zijn foto’s sturen naar verschraegen.wim@telenet.be via 
‘we transfer’ voor 20 september
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VRIJDAG 22 SEPTEMBER: FOTO-CAFÉ OVER VOGELS

De fotowerkgroep van Natuurpunt 
Markvallei organiseert op vrijdag 22 
september een fotocafé rond het thema 
“Vogels”. 
Vanaf 20 uur zijn geïnteresseerden welkom 
in het bezoekerscentrum De Klapekster in 
Wortel Kolonie. 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. 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

© Wim Verschraegen  

ZATERDAG 23 SEPTEMBER: BEHEERSWERKEN IN DE HALSCHE 
BEEMDEN 

Natuurpunt Markvallei organiseert op 
zaterdag 23 september beheerswerken in het 
natuurreservaat De Halsche Beemden in de 
vallei van het Merkske. Mensen die willen 
deelnemen verzamelen om 8.45 uur op het 
Gemeenteplein in Minderhout. 

Er moet nog veel gras afgevoerd worden uit 
de Halsche Beemden. Dit doen we samen 
met de gevangenis van Hoogstraten en 

Staatsbosbeheer, maar andere volwassenen helpers zijn ook welkom. 
  
Bijeenkomst: 8.45 uur op het Gemeenteplein in Minderhout 
Info: luc.van.dun@telenet.be

© Wim Verschraegen  
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ZONDAG 1 OKTOBER:  WANDELING IN DE BOLKSE BEEK 

Natuurpunt Markvallei organiseert op zondag 1 oktober een natuurwandeling in 
het natuurgebied “De Bolkse Beek” in het noordoosten van de gemeente Rijkevorsel. 
De vallei van de Bolkse Beek is een prachtig stuk natuur van ca. 25 ha.Het landschap 
bestaat uit vochtige graslanden omgeven door bossen. Door de graslanden lopen 
houtkanten. De wandeling is gratis. 

Vertrek: 09.00u Bijeenkomst aan ‘t Bolks Heike ( Bolk 10 , 2310 Rijkevorsel)

ZONDAG 24 SEPTEMBER:  
OPENDEURDAG  

Op zondag 24 septem-
ber, van 10 tot 18 uur, 
organiseren wij een 
opendeur. 

Iedereen die meer wil 
weten over de werking 
van onze Natuurpun-
tafdeling is welkom 
tussen 10 en 18 uur. We zorgen voor een 
uitgebreide infostand, onze winkel stelt 
haar producten tentoon en als de oogst van 
ons hoogstamfruit wat meevalt, laten we 
je graag proeven. 

Bezoekerscentrum De Klapekster heeft 
ook heel wat te bieden op educatief vlak. 

Geïnteresseerd in onze 
educatieve program-
ma’s? We zorgen er voor 
dat de verantwoordelij-
ken je met veel plezier 
verder willen helpen. 

Misschien ben je ook  
geïnteresseerd in de 

huur van onze lokalen? Ook dan kunnen 
we je ongetwijfeld van dienst zijn. 

We nodigen je graag uit voor een aange-
name kennismaking.

Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be, 
03 383 02 08

ZONDAG 1 OKTOBER:  PADDENSTOELENWANDELING 

Wortel Kolonie, gekend om zijn dreven, is ook een belangrijk gebied voor 
paddenstoelen. De herfst is het ideale seizoen om de prachtige en bijzondere wereld 
van de paddenstoelen te verkennen. Natuurpunt Markvallei organiseert daarom, in 
de Week van het Bos, een paddenstoelenwandeling met gidsen van de vereniging. 

Vertrek: 14.00u in het bezoekerscentrum De Klapekster (Kolonie 41 in Wortel) 

Activiteiten



test Titel rubriek

34   Natuurpunt Markvallei - 2017, nr. 3  Natuurpunt Markvallei - 2017, nr. 3  35   

De laatste loodjes...

opening 
BC De Klapekster  

zondag

2 juli
2017

vanaf 10.30 uur in en rond 
bezoekerscentrum De Klapekster

• gegidste wandelingen
• uitgestippelde fi etstochten
• live-muziek
• kinderanimatie
• lekkere pannenkoeken
• demonstratie natuurbeheer
• groot terras

Kolonie 41, Wortel(Hoogstraten) - www.natuurpuntmarkvallei.be
NOG TOT 25 JUNI WELKOM OP DE ZOLDER VAN “DE KLEINE KLAPEKSTER”

GESLOTEN WEGENS VERHUIS VAN 26 JUNI T.E.M. 1 JULI
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De afgelopen 3 maand deden we...

Fotocafé over weer

Opening toeristisch seizoen

Aankondiginswandeling Smisselbergen

“Perfect” bezoek in de Klapekster

Spelletjesavond

Ringen slechtvalken

Fotocafé over weer en wolken

Plantenwerkgroep in het Moer

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

Bieteutjes etiketteren

Vroege Vogelwandeling

Beheerswerken in den Rooy

Rommelmarkt op de Kolonie

Wandeling in de Abtsheide

Plantenwerkgroep in Den Rooy

Vroege Vogel ontbijt

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
De dwaze vogels  

Natuurpoëzie

De ochtend telt zijn vogels na:
Er zitten er een paar niet tussen.

En wie ontbreken er vandaag?
Een mees, vier duiven en drie mussen.

Ze zijn vannacht gevlogen, 
De roekelozen, naar den hoge,

En toen de duisternis opklaarde,
Was er geen spoor van onze aarde.

Kwam er maar een ster gevallen,
Bracht haar schitterende staart hen allen

Maar terug! Hoe heerlijk zijn de dingen
Wanneer de vogels voor ons zingen.

Maurice Carême

© Wim Verschraegen
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Energie 
      voor onze 

 toekomst!

meer

www.ebem.be
Industrieweg 3-5  •  B-2330 Merksplas        tel 014 43 10 31    

  fax 014 43 10 32        info@ebem.be

LAURYSSEN
Minderhoutdorp 29c - 2322 Hoogstraten 

03/340.25.40 - www.selexionhoogstraten.be
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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


