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Over de afdeling Voorwoord

Natuurpunt Markvallei
Beste Natuurpuntleden uit de Markvallei,

We zijn bezig met de voorbereiding van het volgende werk-
jaar. Organisatorisch zetten we de puntjes op de spreekwoor-
delijke “i” en volgend jaar staan we er weer met een spette-
rende reeks activiteiten.

Drie klemtonen: Rijkevorsel, jeugd en de Kolonie werelderf-
goed. Deze accenten zullen in het merendeel van onze activi-
teiten aanwezig zijn. We gaven al een voorzet voor het thema 

“Rijkevorsel” met de Nacht van de Vleermuis. Met een meer dan behooorlijke opkomst 
in het achterhoofd weten we dat deze gemeente nog heel veel potentieeel heeft voor onze 
vereniging. In 2018 zullen we daarom meer aanwezig zijn in Rijkevorsel.

Nu JNM tijdelijk haar activiteiten in de Markvallei stillegt, zoeken we met Natuurpunt 
naar alternatieven om de jeugd toch voldoende bij de natuur en bij activiteiten rond natuur 
te betrekken. Over JNM lees je meer in dit nummer, we hadden een goed gesprek met de 
nationale leiding over de toekomst van de jongerenvereniging in onze regio.

Uiteraard richten we in 2018 onze aandacht op de Kolonieën. 2018 wordt immers het jaar 
waarin Unesco bekend maakt of ze de status van werelderfgoed krijgen.

In dit nummer krijg je  een overzicht van de voordrachten en lezingen die we in Bezoekers-
centrum  De Klapekster in de volgende maanden voorstellen. Spectaculair, gevarieerd, 
professioneel.

We hopen dat ons vernieuwde bezoekerscentrum een comfortabel gastheer zal mogen 
zijn voor deze voordrachten.

En natuurlijk blijft onze aandacht uitgaan naar meer en betere natuur in Hoogstraten, 
Rijkevorsel en Baarle.  
Natuurgebieden aankopen en op die manier beschermen, bllijft onze belangrijkste taak.

Aarzel daarom niet onze projecten financieel te steunen.

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  de klapekster is klaar om de lezin-
gen te organiseren 
Foto: Wim Verschraegen 
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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 
De buizerd van de Klapekster haalt 
het niet

Enkele weken geleden  werd een gekwetste 
buizerd binnengebracht in het Bezoekers-
centrum De Klapekster. Vrijwilliger Geert 
Brosens ontfermde zich over het dier en 
bracht het samen met de mensen die de 
roofvogel vonden naar het Vogelopvang-
centrum in Zundert. 

De vogel leek op krachten te komen, maar 
maandag kreeg Geert het spijtige bericht 
dat de buizerd overleden is. “ De buizerd is 
in de loop van de dag overleden. Hij was erg 
zwak, was broodmager en had bloed in zijn 
snavel wat duidt op interne bloedingen. 
Toch bedankt voor het brengen...”

Mensen die gekwetste vogels of dieren vin-
den, kunnen er steeds mee terecht in het 
Vogelopvangcentrum Zundert. Voor meer 
info kan je terecht op www.vrczundert.nl.

Betrapt

Werken met een cameraval heeft het voor-

deel dat je een bepaalde plaats een langere 
tijd kan ‘bewaken’.
Op een zwoele augustusnamiddag betrapte 
onze val zowaar vier bunzings op een rijtje 
aan de Velderbrug in Wortel.

Op dezelfde manier werden eerder dit jaar 
everzwijnen betrapt in de Elsakker. Die de-
den alvast meer stof opwaaien.

Mycologen bezoeken de Vallei van 
het Merkske

Zaterdag 14 augustus kreeg het Merkske be-
zoek van de Antwerpse Mycologische Kring.

Meer dan 20 paddenstoelenkenners bezoch-
ten in de voormiddag het Moer. Het Moer is 
één van de brongebieden van het Merkske. 
Het gaat over een erg nat gebied met hooi-
landen, ruigtes en broekbos. In het veld wer-
den alvast 88 soorten genoteerd, een 30-tal 
soorten werden ter controle of determinatie 
mee naar huis genomen. Intussen bestaat de 
lijst, inclusief thuis gedetermineerde exem-
plaren, uit 110 soorten. 

Het Moer leverde zoals altijd weer enkele 
leuke soorten op waaronder Poedermycena 
(Mycena corynephora), Pronkhertenzwam 
(Pluteus umbrosus) en Peutermycena (My-
cena smithiana).

Tijdens de middag werd even afgezakt naar 
BC De Klapekster. 
In de namiddag ging een klein groepje nog 
even verder waarbij de dreven van Wortel Ko-
lonie aan bod kwamen. Deze oude eikendre-
ven (Amerikaanse en zomereik) hebben een 
rijke mycoflora aan symbionten zoals russu-
la’s, melkzwammen, boleten, stekelzwam-
men etc… In Wortel Kolonie werden in het 
veld 54 soorten genoteerd waaronder Fluwe-
lige stekelzwam (Hydnellum spongiogipes), 
Rossige vezelkop (Inocybe bresadolae) en 
Zwavelmelkzwam (Lactarius chrysorrheus). 
Enkele paddenstoelen werden ter controle 

mee naar huis genomen. Hieronder 2 nieuwe 
soorten russula voor Wortel Kolonie en het 
Merkske, de Verkleurende kamrussula (Rus-
sula insignis) en Bloedrode russula (Russula 
sanquinea).

Harrie Hendrickx en Jac Gelderblom, die al 
jaren in het gebied als vrijwilliger actief zijn 
met paddenstoelenonderzoek, hebben hun 
collega’s van de Antwerpse mycologische 
kring een fraai stukje van het Merkske laten 
zien. Waarschijnlijk zullen we binnenkort 
de kaap van 1000 paddestoelesoorten in de 
vallei van het Merkske kunnen ronden. Dit 
illustreert weeral het belang van het Merkske 
als biodiverse hot spot.

Nog een natuurgebied erbij!

De aandachtige lezer zal nu denken dat hij 
deze titel al eerder gezien heeft. En dat klopt! 
In de vorige editie konden we namelijk mel-
den dat we uit de nalatenschap van de fami-
lie  Verhulst een stukje bos in Baarle-Nassau 
hadden verkregen.

Maar de titel kan hergebruikt worden, want 
nu hebben we ook een stukje bos in Meerle 
bekomen via een legaat. Het gaat hier om iets 
meer dan 2 hectare bos genaamd “de Kove-
nantsche Heide”, uit de nalatenschap van 
mevr. S. Van Tongerloo uit Meerle.

Uiteraard zijn we hier ook weer dankbaar 
en zullen we dit gebied in de toekomst mee 
opnemen in onze beheersplannen. 

Indien u ook van de natuur uw erfgenaam 
wil maken, of daar nog vragen bij heeft kan  
u daarvoor terecht bij Joost Verbeke. Hij is 
de verantwoordelijke voor schenkingen en 
legaten bij Natuurpunt vzw en behandelt al 
uw vragen vertrouwelijk. Hij is te bereiken 
op 015/29.72.49 of via 
joost.verbeke@natuurpunt.be.

zeisteam © Yvonne Engelen
4 bunzings op een rij ©Fotoval

©Wim Verschraegen
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Advertentie

PALISSANDRO

StReetfOOD feStIvALSPIAGGIA

Opening

 
POP-UP store

5 oktober 2017 
tot eind dit jaar.

H

ORECA S

H
O

P

Hinneboomstraat 1
2320 Hoogstraten

Openingsdagen:
donderdag – vrijdag en zaterdag

van 10 u tot 18 u

 
 

 
 
 

 
 
 

             
     Voor leden van Natuurpunt:  

 
                 -10% op monturen 
             -10% op glazen 
             -10% op zonnebrillen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo, Silhouette, Prada, Dolce & Gabbanna, Porsche, Monoqool, Ray Ban, Kinto,  
Gold & Wood, Feb 31, Lunor, Garrett Leight, Giorgio Armani, Emporio Armani, Gucci,  
Bottega Veneta, Chloé, Xavier Garcia, Boss, Salvatore Ferragamo, Alain Mikli,  
William Morris, Ioko Inyaké, …  
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Beleid

via dit magazine regelmatig een update te 
geven van onze werking: waar is JNM mee 
bezig, zijn er evoluties naar een heropstart 
van JNM Markvallei, welke provinciale en 
nationale activiteiten zijn geweest en welke 
activiteiten staan op til? 

Contactpersoon bij JNM

Heb je vragen over JNM Markvallei, aarzel 
dan niet en stuur een mailtje naar hanne@
jnm.be, de afdelingsondersteuner van JNM 
Markvellei, of bel naar 09 223 47 81. 

Broekzakkalender werkjaar 2017 
– 2018

Om jouw JNM honger te stillen of om ken-
nis te maken met JNM kun je alvast de data 
van de nationale activiteiten in jouw agenda 
aanduiden. 

Ga zeker een kijkje nemen op jnm.be/activi-
teiten voor meer uitleg per activiteit. 

Beleid

JNM Markvallei 
Even in Pauze

Wie JNM Markvallei kent, heeft het 
misschien al horen waaien. Maar het is 
waar:  JNM Markvallei houdt tijdelijk op 
met haar werking.  Daar geven we dus 
graag wat toelichting bij

Er werden het afgelopen jaar nog inspan-
ningen geleverd om nieuwe afdelingsbe-
stuursleden te zoeken die mee de werking 
konden dragen, maar die werden helaas niet 
gevonden. De ervaring leert ons dat het dan 
beter is om de werking even te laten rus-
ten om later terug de draad op te pakken. 

Alternatief door Natuurpunt Mark-
vallei

In augustus was er een overleg tussen JNM 
en Natuurpunt Markvallei om te bekijken in 
welke mate zij een alternatief kunnen voor-
zien. Er is animo bij Natuurpunt Markvallei 
om iets te doen maar daar moet verder over 
gesproken worden. Van zodra daar meer 

nieuws over is kom je dat zeker via o.a. dit 
kanaal te weten. 

Provinciale en nationale activitei-
ten

Wie lid was of wie geïnteresseerd is in JNM is 
altijd welkom om activiteiten mee te doen bij 
een buurafdeling (www.jnm.be/in-je-buurt) 
en/ of deel te nemen aan provinciale en nati-
onale activiteiten (www.jnm.be/activiteiten). 
Heb je daar interesse in? Dan is het belang-
rijk dat je jouw lidgeld hernieuwd of je lid 
maakt. 
Ook als je graag op de hoogte blijft of wil zijn 
van het reilen en zeilen binnen JNM door het 
ontvangen van nieuwsbrieven en het Kikker-
tje/ Euglena en Inimagazini, onze magazines, 
hernieuw je het beste jouw lidgeld of word je 
het beste lid van JNM. 

Nieuws van JNM
In tussentijd grijpen we met JNM de kans om 

Ben jij tussen de 16 en 26 jaar en heb je een hart voor de natuur 
en het milieu? Wil je daar graag over samenkomen met andere 
jongeren? 

Neem dan zeker contact op met Natuurpunt Markvallei en laat 
hen weten dat je geïnteresseerd bent. Zo kunnen we samen kijken 
hoe er op termijn terug een JNM afdeling kan ontstaan. 

Ben jij ouder dan 26 jaar maar ken je iemand die hier enthousiast 
over zou zijn? Speel dan zeker deze boodschap door. 
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De afgelopen 3 maand deden we...

Bruin blauwtje - Wortel Kolonie (W. Verschraegen)

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

Gevlekte orchis- Merkske (W.Verschraegen)

Meriansborstel - Wortel (C.Sommen)

OPROEP
Leuke foto’s van waarnemingen in onze af-
deling mogen doorgestuurd worden naar 
verschraegen.wim@telenet.be. 
Foto’s verschijnen op zowel onze site als op 
de facebookpagina van Natuurpunt Mark-
vallei. En misschien ook  in deze overzichts-
rubriek!

rode heidelucifer - Wortel Kolonie  (C. Sommen)

blauwvleugelsprinkhaan -Vliegveld Weelde (W. Verschraegen)
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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

Geert Brosens is één van de sterkhouders 
in onze vereniging. Hij maakt al decen-
nia lang deel uit van de kern en draagt 
de laatste jaren vooral zijn steentje bij 
als actief lid van onze redactie en van de 
fotowerkgroep.

Omdat het voordrachtseizoen zich op-
nieuw veelbelovend aankondigt, leek het 
een goed idee om een praatje te maken 
met Geert.

Tekst: Drej Oomen 

Hoe ben je met de natuur in aanraking 
gekomen? 

De start van mijn passie voor natuur werd 
gegeven in de lagere school in Meerle. Tij-

dens de Week van het Bos organiseerde de 
school een gegidste wandeling naar het do-
mein Den Rooy. 
Jef Leestmans, vader van Stijn, gidste die 
wandeling. Hij was immers conciërge in 
het paviljoen. Jef was toen al een enthou-
siast en begeesterend natuurliefhebber. 
Na de excursie stelde hij voor ‘s zaterdags 
de  braakballen die we gevonden hadden 
tijdens de wandeling uit te pluizen. Hij no-
digde ons daar toen voor uit op het kasteel.  

Het beviel ons uitermate en Jef is daarna 
excursies blijven organiseren voor ons.  Zo 
herinner ik me een fietstocht. We stopten 
om baltsende kieviten aan het werk te zien 
en we voorzagen al die fraaie en spectacu-
laire  bewegingen van commentaar. Het 
leek wel een achtervolgingsscene uit één 
of andere film.  Door die activiteiten rolde 
eigenlijk op den duur heel ons gezin in De 
Wielewaal. Mijn vader en moeder namen 
daar een actieve rol op. Ons Ingrid en ik 
trokken op met JNM.

JNM was echt wel een zalige tijd?

Toen we middelbaar onderwijs gingen vol-
gen, eindigden ook de georganiseerde acti-
viteiten van Jef. Mijn vrienden en ik waren 
veel minder in Meerle en Jef bleef niet in 
Meerle wonen. Hij werd boswachter bij 
ANB. 

Dimitri Van Pelt, Fons Janssen  en de broers 
Tom en Wim Verschraegen richtten toen 
JNM op in Hoogstraten. Het leek vanzelf-
sprekend dat ik me daar bij zou aanslui-

ten.  Maar toen bleef de band met De 
Wielewaal heel sterk omdat wij vooral 
als gezin deelnamen aan de activiteiten. 
Hier leerde ik Katrien  (Knaeps) kennen, 
eerst als vriendin van ons Ingrid. Ka-
trien werd later ook JNM’ster.

De reis naar Finland kreeg een bijzon-
der doel?

De vader van Katrien, Herman, organi-
seerde voor De Wielewaalafdeling van 
Hoogstraten een tiendaags verblijf in 
Finland. De moeder van Katrien is im-
mers een Finse en Herman had op die 
manier Finland leren kennen. Ons gezin 
ging mee. 
Het beloofde een prachtige reis te worden, 
maar voor mezelf had ik een nobel doel ge-
steld. Ik zou Katrien voor mij proberen te 
winnen. Alle doelen, en zeker het belang-
rijkste doel, werden bereikt. 

De reis was in alle opzichten een succes. 
Niet alleen voor mij trouwens, de band tus-
sen de deelnemers was heel 
hecht. Zelden meegemaakt 
eigenlijk hoe een groep men-
sen die mekaar niet echt ken-
de op korte tijd naar mekaar 
toegroeide.

Katrien is ook een echte na-
tuurliefhebster?

Inderdaad Katrien houdt ook van de natuur. 
Ze is trouwens, zij het in mindere mate, ac-
tief in de vereniging. Maar Katrien is nog 
iets meer gebeten door het leven met zo’n 
klein mogelijke ecologische voetafdruk. 
Ik vind dat zeker niet onbelangrijk en we 
proberen er als gezin ook wel iets aan te 
doen, maar het is toch Iets dat ik zelf niet zo 
strikt naleef. 

Hoe ben je bij natuurfotografie terecht-
gekomen?

Als kind en tiener was ik vooral veel bezig 
met vogels. Dat was een beetje eigen aan De 
Wielewaal toen. Door aan te sluiten bij  JNM 
ging ik ook naar andere dingen in de natuur  
kijken. Insecten en vlinders kregen zo mijn 
aandacht. 

Fotografie zit in onze 
genen. De familie van 
ons moeke telt heel 
veel fotografen.  In elk 
gezin van die tak lo-
pen er minstens twee 
fotografen rond. Je 
kan je inbeelden dat 

wij op familieweekend langs alle kanten 
gefotografeerd worden. Geen beeld, geen 
pose of je vindt het terug op één of andere 
foto. 

Toen ik me stilaan begon toe te leggen op 
natuurfotografie,  merkte ik dat ik de na-
tuur eigenlijk op een totaal andere manier 
begon te beleven. Ik ben me nu veel meer 
bewust van de biodiversteit dan vroeger. 
Een voobeeld: als je libellen gaat fotogra-
feren merk je dat deze meestal in de strui-

Geert Brosens
in de kijker

Geert Brosens ©Wim Verschraegen

“Ik had een 
missie, Katrien 

voor me 
winnen, en dat 

is gelukt!.”

©Wim Verschraegen
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verleden volgde ik wel eens een keer een 
cursus natuurfotografie bij CVN. Maar het 
meeste leerde ik toen ik samen met Wim 
(Verschraegen) de cursussen natuurfoto-
grafie in elkaar heb gestoken. Eigenlijk wel 
een aanrader als je iets onder de knie wil 
krijgen.

Zijn er bepaalde foto’s waar je echt trots 
op bent?

Da’s een moeilijke. Er zijn verschillende fo-
to’s geweest, maar je wordt zelf beter en je 
vindt de foto’s van 5 jaar geleden plots niet 
meer zo goed. Ook zijn er in natuurfotogra-
fie trends. 
Vroeger was het belangrijk dat een vogel 
scherp op beeld stond. De foto’s nu moeten 
heel het verhaal over de leefomgeving van 
de vogel vertellen.

Wat verwacht je van het nieuwe lezing-
seizoen?

Het belooft een boeiend seizoen te worden. 
Ik kijk vooral uit naar de lezing van Ed Mi-
chiels en Riet Pijnappels over de natuur in 
Zundert en uiteraard ook naar de lezing 
van Filip van Boven, de voorzitter van de 
Bond voor Verantwoorde Natuurfotografie.

Wat is je wens voor de natuur in onze regio?

Ik heb eigenlijk al veel zien veranderen 
in onze streek. Ik herinner me dat wij ons 
inbeeldden dat we staande in de Halsche 
Beemden alleen maar natuurgebied zou-
den zien. En kijk nu naar de Nederlandse 
kant, het is er werkelijkheid geworden. Het 
zou heel leuk zijn dat dit zich ook zou ver-
derzetten aande Belgische kant. Ook droom 
ik van een terug meanderende Mark zoals 
dat gerealiseerd werd net over de grens, in 
Meersel-Dreef.

ken rond een ven gaan slapen en niet in de 
biezen zoals de juffers dat doen. Je ziet veel 
meer geheel in de natuur. Maar ook de de-
tails zijn heel fijn, zo merk je bijvoorbeeld 
dat als je een insect besluipt het diertje zich 
zal proberen te verstoppen achter het gras-
sprietje. 

Maar  ik vind het zeker zo fijn om in de 
vroegte s’morgens de zon te zien opkomen 
midden in de natuur, dat geeft me dan ge-
noeg energie om een volledige werkweek 
door te komen.

Heb je een specialisatie en heb je al prij-
zen gewonnen?

Een echte specialisatie heb ik niet. Ik pro-
beer alle natuuronderwerpen in beeld te 
brengen, liefst zo mooi mogelijk natuurlijk. 
Prijzen heeft het me nog niet opgelevered, 
maar ik bereikte al wel de halve finale van 
de Natuurpunt fotowedstrijd. Het gaat me 
vooral om het plezier. 

Dat is ook de drijfveer om me in te zetten 
voor de fotowerkgroep.  Ik vind het belang-
rijk dat iedereen plezier beleeft aan deze 
vorm van natuurbeleving. 

Ik hoop dat  we in de fotowerkgroep een 
klimaat creëren opdat iedereen wat bij-
leert, iedereen moet ook zijn eigen inbreng 
kunnen hebben.  Zo vind ik het heel fijn dat 
Paul Versmissen binnenkort een workshop 
organiseert over avondfotografie!

Ik ben voornamelijk autodidact, in het 

©An Leynen

Vrijwilliger in de kijker Vrijwilliger in de kijker

ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGER(S) GEZOCHT  
VOOR VERDELING BIETEUTJE IN RIJKEVORSEL (OF ANDERE PLAATSEN)   

Wegens het wegvallen van één van onze trouwste medewerkers voor de verdeling 
van de Bieteutjes zijn we momenteel op zoek naar m/v die ons vrijwilligersteam wil 
versterken.

Wat houdt deze verdeling juist in? 4 maal per jaar  dit mooie blad  bussen bij onze 
leden in het noorden en noordwesten van Rijkevorsel. Hierbij kleine opsomming 
van de straten van deze toer: Sint Lenaartsesteenweg – Oude Braak – Oude Baan 
– BerKenrijs – Lacijns – Heerbaan – Bergsken –Leopoldstraat – Molenstraat – Mole-
nakkers-  Banmolenweg – Vonderstraat – Achtel – Sluis – Gildeweg. 

Maar ook voor andere gebieden in ons werkingsgebied kunnen we nog verdelers 
gebruiken!  

Contacteer ons: bc.deklapekster@natuurpunt.be, 03 383 02 08
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Cursus

Roofvogels 

Tijdens deze bijzonder populaire cursus worden prachtige beelden getoond van onze 
roofvogels. In de eerste les behandelen we hun ecologie, de relaties die ze hebben met hun 
omgeving, trek en lichaamsbouw. Ook de bedreigingen komen aan bod. 

De hoofdbrok is determinatie. Het is vaak moeilijk om roofvogels juist op naam te brengen. 
We leren we de cursisten stap voor stap hoe ze hierbij te werk moeten gaan en wanneer ze 
welke soort mogen verwachten. Daarbij wordt uitgebreid aandacht besteed aan de belang-
rijkste determinatiekenmerken.

In 4 theorielessen en 1 excursie zal lesgever Koen Leysen je leren onze roofvogels en hun 
levenswijze te kennen. Je leert ze ook determineren.

Prijs: Leden Natuurpunt: € 40    Niet-leden: € 65 

Dinsdag 9 januari Theorie 19.30u - 22.30u 

Dinsdag 16 januari Theorie 19.30u - 22.30u

Dinsdag 23 januari Theorie 19.30u - 22.30u

Dinsdag 6 februari Theorie 19.30u - 22.30u

Zaterdag 3 maart Praktijk (Doel-Saefthinge) Te bepalen

Cursus

Cursussen
 Je bent nooit te ? om te leren

Er zijn geen redenen waarom je niet nog iets zou bijleren. En dan kan nu 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 betaalt op rekeningnummer BE73 
8601 1267 3360 (SPAABE22) op naam van Natuurpunt Markvallei VZW, liefst met vermelding 
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.

Spoorzoeken 

Wie was er als kind niet gefascineerd door oude indianenver-
halen? 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?  Sporenonder-
zoek 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. Curieu-
zeneuzen, 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

©Marc Van Opstal

©Wim Verschraegen
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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 

 

 

 

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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Soort in de kijker

Zwartwordende Wasplaat

Ook al is hij vrij klein, hij valt toch wel op. Zijn 
hoed is kegelvormig, met een vezelig opper-
vlak en de kleur is bij jonge exemplaren geel 
of oranje. De steel is tot 6cm hoog en gelig van 
kleur. 
Maar zoals de naam het doet vermoeden, is dit 
een paddenstoel die na verloop van tijd zwart 
verkleurt, zeker na aanraking. En daaraan 
kan je hem nog het best herkennen.

De Engelse benaming voor deze paddenstoel 
is trouwens “whitch’s hat” of Heksenhoed. Ze-
ker als hij zwart ziet, lijkt hij er wel wat op met 
zijn puntige vorm. 

Eetbaarheid

En zoals bij veel paddestoelen, wordt al vaak 
de vraag gesteld; “is hij eetbaar?” 

Over het eigenlijke antwoord zijn de menin-
gen onder de mycologen (een moeilijk woord 
voor de paddenstoeldeskundigen, wat op zijn 
beurt weer  een veel te lang woord is) nog ver-
deeld.

Maar heb je nu echt zin om in een klein, zwart, 
slijmerig paddestoeltje te bijten? Je kan ook 
gewoon van genieten van de zoektocht of de 
toevallige ontdekking.

©Wim Verschraegen

PADDESTOELEN - EXTRA INFO
Wil je meer weten over paddenstoelen, dan 
ben je van harte welkom voor een gegidste 
WANDELING op 8 OKTOBER, 14u aan BC De 
Klapekster om deze wondere wereld te ont-
dekken.

Op 1 DECEMBER is er ook een LEZING aan 
dit thema gewijd. Harry Hendrickx zal u een 
hele avond onderhouden over de diversiteit 
van het zwammenrijk

Het paddenstoelenseizoen is dit jaar al 
vroeg op gang getrokken. Medio augus-
tus was het zelfs een nieuwsitem. Maar 
het tijdstip bij uitstek om paddenstoelen 
in alle geuren en kleuren te bewonderen 
is natuurlijk nu in de herfst.

Wasplaten

Een groep paddenstoelen waarvan je eens 
echt de kleuren van kan bewonderen, zijn 
de wasplaten. Immers hiervan zijn de 
meeste soorten fel van kleur (geel, oranje, 
rood, …), en worden daardoor ook wel eens 
de orchideeën onder de paddenstoelen ge-
noemd.  

Paddenstoelen uit deze groep hebben wit-
te sporen, zijn over het algemeen “vettig” 
(wasachtig, vandaar hun naam!) en worden 
van 3cm tot 10cm groot. Je kan ze vooral 
aantreffen op het einde van de herfst, eind 

oktober tot eind december. En een paar 
nachtjes vrieskou deert hen niet.

Maar om ze te zien zal je toch een beetje 
moeten zoeken. Er zijn 39 soorten bekend 
in België, maar ze staan bijna allemaal als 
‘zeldzaam’ genoteerd. Dat komt omdat ze 
groeien op schrale graslanden, en liefst nog 
op de “betere” voedselarme, weinig ver-
stoorde, permanente graslanden. En daar 
hebben we er nu eenmaal niet veel meer 
van in België.

Topgebied?!

Maar bij ons, en meer bepaald in de gras-
bermen van Wortel-Kolonie, op de Elsakker 
of in de Aschputten, kan je er af en toe wel 
eens aantreffen. 
In de gehele Vallei van het Merkske zijn 
tot nu toe 5 soorten wasplaten aangetrof-
fen, nl. het Gewone vuurzwammetje, het 

Papegaaizwammetje, 
het Gewoon sneeuw-
zwammetje, het zeer 
zeldzame veenmos-
vuurzwammetje en 
de Zwartwordende 
wasplaat. 

Deze laatste is een 
van de meer algeme-
ne soorten die je dus 
misschien ook wel 
eens zelf kan tegen-
komen. Daarom zet-
ten we hem hier eens 
in de kijker. 

Zwartwordende Wasplaat
in de kijker

Soort in de kijker

©Wim Verschraegen
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Activiteiten
Activiteiten

ELKE MAANDAG:  BEHEERWERKDAG

Elke maandagvoormiddag trekt een groep jong-gepensioneerden en gelijkgezinden 
er op uit om in de natuur te gaan werken, meestal in natuurgebied Den Rooy in 
Meerle. De taken van dit beheerteam van Natuurpunt Markvallei zijn zeer divers, 
maar één ding staat natuurlijk centraal. Dat is het werken in de natuur, en dat met 
een enthousiaste groep. 
Voor velen van hen is het een passie geworden. De natuur heeft veel te bieden en daar 
willen deze vrijwilligers met volle teugen van genieten. Je mag gerust aansluiten. 

Elke maandagvoormiddag starten ze om 9 uur en de riem gaat er om 12 uur weer af. 
Er is werk genoeg.

Info: Carlo van Boxel (carlovanboxel@telenet.be) 

Herinnering - 12 oktober 20.00u - Cursus Macrofotografie

Herinnering - 15 oktober 08.30u - Cursus Macrofotografie - Praktijk

ZONDAG 15 OKTOBER: ZEISEN

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

Lezing - Vrijdag 13 oktober 20.00u - Voorstelling boek “Met andere ogen”

Activiteiten

Activiteiten
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 8 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) 

VRIJDAG 6 OKTOBER: FOTO-EXCURSIE AVOND WORTEL-KOLONIE

Deze avond-excursie met de fotowerkgroep begint 
met eerst een beetje theorie over manueel afstellen, 
scherpstellen in het donker en het gebruik van de timer. 
Tevens wordt er wat aandacht besteed aan “Dof calculator”, 
een app ter ondersteuning van de fotograaf.

Daarna gaan we dat in de praktijk omzetten aan het ven 
achter de Klapekster. 
Wat je daarvoor nodig hebt, is eenfototoestel, statief 
en zaklamp. En hiet is ook handig als je de app “Dof 
calculator” al gedownload hebt op je gsm of tablet. 

Bijeenkomst: 19.30u in het bezoekerscentrum De Klapekster (Kolonie 41 in Wortel) 
Info: wimverschraegen@hotmail.com

© Wim Verschraegen

Herinnering - 5 oktober 19.30u - Cursus Meteo
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Activiteiten

Activiteiten
ZONDAG 5 NOVEMBER:  ZONDAGSWANDELING 

De zondagswandeling van Natuurpunt Markvallei leidt zondag 5 november de 
geïnteresseerden naar Merksplas-Kolonie. Natuurgids Els Hofkens staat iedereen op 
te wachten aan de kapel van Merksplas Kolonie om 9 uur. 
Ze leest het landschap en maakt iedereen die er meer over wil weten duidelijk hoe 
bijzonder dit gebied wel niet is. De natuur is er in grote mate aanwezig, maar de 
statige dreven en gebouwen laten vermoeden dat de geschiedenis die kolonisten en 
landlopers hier schreven nog meer uitstraling geeft aan het domein.
 
Vertrek: 9.00u aan de kapel van Merksplas Kolonie 
Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be, 03 383 02 08

Lezing - Vrijdag 10 november 20.00u - Libellenfotografie  (Filip Van Boven)

Lezing - Vrijdag 17 november 20.00u - Ethiopië en Kenia (Jan Meyers)

Activiteiten

Activiteiten
ZONDAG 15 OKTOBER  

WANDELEN NAAR DE WITTE KEI 
Het Land van Mark en Merkske orga-
niseert op 15 oktober een wandeling 
naar de Witte Kei in de Vallei van het 
Merkske. 

De Witte Kei is een grenssteen tussen 
de gemeenten Hoogstraten (Wortel), 
Merksplas en Baarle-Hertog, vastgelegd 
in 1251 op vraag van de hertog van de 
hertog van Brabant. Door ANB werd een 
prachtig bospad aangelegd die de ver-
binding maakt tussen Wortel Kolonie en 
de Witte Kei. 

Wortel Kolonie en de Vallei van het 
Merkske groeien stilaan uit tot een mooi 
grensoverschrijdend wandelgebied. 
Ook Toerisme Kempen werkt volop aan 
een avontuurlijke Kempentocht langs 
deze prachtige natuurparels en over 
avontuurlijke onverharde wandel- en 
laarzenpaden. Later hierover meer.

Het gezellig bezoekerscentrum ‘De Kla-

pekster’, gelegen in Wortel Kolonie, is de 
Poort naar de Vallei van het Merkske en 
de ideale uitvalbasis voor deze natuur-
wandelingen. Wandelaars kunnen hier 
steeds op een perfect onthaal rekenen 
en nagenieten van hun tochten. Prachti-
ge grensoverschrijdende, wilde natuur 
en erfgoed gaan hier hand in hand.

Vertrek: 13.30u in het bezoekerscen-
trum De Klapekster (Kolonie 41 in 
Wortel) 

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

Herinnering - 19 oktober 20.00u - Cursus Macrofotografie

Lezing - Vrijdag 20 oktober 20.00u - Libellenfauna

Herinnering - 26 oktober 19.30u - Cursus Meteo

Lezing - Vrijdag 3 november 20.00u - Lofoten (Noorwegen)

ZONDAG 19 NOVEMBER:  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. Op zondag 19 november staat de wandeling uiteraard 
ook in het teken van de Dag van de Natuur. 
 
Vertrek: 14.00u in het bezoekerscentrum De Klapekster (Kolonie 41 in Wortel)
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LAURYSSEN
Minderhoutdorp 29c - 2322 Hoogstraten 

03/340.25.40 - www.selexionhoogstraten.be

ZONDAG 3 DECMBER:  ZONDAGSWANDELING -  LANGE GOREN 

Samen met gids Gie Segers verkennen we het gebied De Lange Gooren. Dit is een van 
de biotopen die samen met de Waaijenberg en de Krochten het gebied “Gooren en 
Krochten” vormen. Deze strook natuur in Zundert, met een oppervlak van zowat 150 
ha, wordt hoofdzakelijk beheerd door Staatsbosbeheer.  Deze heeft hier de voorbije 
jaren fantastisch werk verricht door verscheidene biotopen weer te herstellen 
in de staat van eeuwen geleden. Je kan hier ‘s zomers weer planten zoals gagel 
en zonnedauw ontdekken, terwijl in de poeltjes en vennen verscheidene soorten 
amfibieën huizen. Maar ook in de winter is het prachtig gebied om te verkennen.

Bijeenkomst: 08.45u aan de Vredesboom in Meer

VRIJDAG 24 NOVEMBER: FOTO-CAFE HERFSTKLEUREN

Tijdens de fotocafés ligt de focus niet alleen op 
de fotografie, maar ook op gezelligheid. Iedereen 
is welkom. Je brengt enkel  door je zelf genomen 
foto’s mee. Die worden, onder het nuttigen 
van een drankje, onder elkaar besproken. Op 
die manier leer je veel bij over sluitertijden, 
diafragmaopeningen, brandpuntafstanden, … Het 
thema is deze keer “herfstkleuren”. Vijf foto’s over 
dit thema en vijf vrije natuurfoto’s mogen worden 
doorgestuurd naar verschraegen.wim@telenet.be 
of meegebracht op stick. 

Bijeenkomst: 20.00u in het bezoekerscentrum De Klapekster (Kolonie 41 in Wortel) 
Info: wimverschraegen@hotmail.com

© Wim Verschraegen

Lezing - Vrijdag 1 december 20.00u - Paddenstoelen (Harry Hendrickx)

Activiteiten
Activiteiten

Herinnering - 6 december 19.30u - Cursus spoorzoeken

Herinnering - 13 december 19.30u - Cursus spoorzoeken

Lezing - Vrijdag 15 december 20.00u - Himalaya (Steven Verdonck)
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Herinnering - 16 december 10.00u - Cursus spoorzoeken - praktijk

ZONDAG 17 DECEMBER: FOTO-EXCURSIE GOUDBERG

De fotowerkgroep van Natuurpunt Markvallei 
organiseert op zondag 17 december een foto-
uitstap naar het natuurgebied Goudberg, net 
over de grens. 

De foto-uitstappen zijn telkens bedoeld om de 
deelnemers de kans te bieden van mekaar te 
leren. De leden van de fotowerkgroep zoeken in het natuurgebied naar mooie foto-
objecten en proberen deze op een zo goed en zo mooi mogelijke manier in beeld te 
brengen. Uiteraard breng je best je fototoestel mee, maar deelnemen is in ieder geval 
gratis.

Bijeenkomst: 08.00u aan het kerkplein in Meerle
Info: Wim Verschraegen, 0497 28 18 66

© Wim Verschraegen  

ZONDAG 17 DECEMBER:  KOLONIEWANDELING 

Natuurpunt organiseert elke derde zondag van 
de maand een wandeling in Wortel Kolonie. 
Natuurgids Carlo neemt de wandelaars mee op 
een tocht om meer te weten te komen over de 
natuur en over de historiek van het prachtige 
gebied.

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

Activiteiten

Activiteiten

20 DECEMBER : DEADLINE INZENDING FOTOTENTOONSTELLING 
“AVOND- EN NACHTFOTOGRAFIE

 Het eerste kwartaal van 2018 stellen we de mooiste natuurfoto’s tentoon rond 
het thema “Avond- en Nachtfotografie” . Iedereen mag zijn foto’s sturen naar 
verschraegen.wim@telenet.be via ‘we transfer’ voor 20 december. 
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Den Rooye Lantaarn

Het verslag
 Den Rooye Lantaarn

Vier leerkrachten van de Gemeenteschool van Hoogstraten fietsten als team Den Rooye 
Lantaarn op 24 en 25 juni mee met Expeditie Natuurpunt. Op zaterdag reden ze van Hasselt 
naar de Liereman in Oud Turnhout. Een rit van 160 km langs en door de prachtige natuur 
van Limburg en de Antwerpse Kempen. 

Na het ontbijt zondagmorgen, verzorgd door de vrijwilligers van BC De Liereman, ver-
trokken ze richting noorden om in Zondereigen om te draaien naar het zuiden, richting 
Mechelen. Alle vier teamleden haal-
den dolgelukkig de eindmeet. Daar 
werden ze verwelkomd door een 
juichende menigte, een fanfare en 
een mooie delegatie van Natuurpunt 
Markvallei.

Met de nodige hulp ter plekke...

Zij werden bijgestaan door den 
Haldis en den Holdis. Twee collega’s 
die met een camionette de moun-
tainbikers trachtte te volgen op de 
gewone weg. Zij vervoerden sport-
drank, middageten, droge kledij, 
een werkbak, tenten, oppeppende 
muziek en wunderbars in alle smaken en kleuren. Onderweg kochten ze zelfs eclairs om de 
vier te verwennen.

...en veel (financiele) steun!

De 57 teams die fietsend, wandelend of kanovarend mee deden zamelden samen 178.000 
euro in voor de natuur. Den Rooye Lantaarn haalde 9.653 euro binnen voor natuurge-
bied Den Rooy. Het hoogste bedrag van alle teams!

VOLGEND JAAR GAAT DE DERDE EDITIE VAN EXPEDITIE NATUURPUNT 
DOOR OP 23 EN 24 JUNI 2018. WIE VERTEGENWOORDIGD IN 2018 NATUUR-
PUNT MARKVALLEI EN VORMT EEN TEAM OM DIT ONVERGETELIJK 
EVENEMENT MEE TE MAKEN EN EEN AARDIGE DUIT BINNEN TE BRENGEN 
VOOR EEN NATUURGEBIED VAN ONZE VERENIGING?

Advertentie
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VRIJDAG 3 NOVEMBER 2017: LOFOTEN (NOORWEGEN) EN LAKE DIS-
TRICT (ENGELAND)   FOTOCLUB  BRASSCHAAT

Presentatie door de koninklijke foto en diaclub Brafodia uit Brasschaat over hun 
uitstap in mei 2016  aan de Lofoten en het najaar 2016 aan Lake district.

De Lofoten bestaat uit een eilandengroep voor de 
kust van Noorwegen en wordt omwille van zijn 
geweldige landschappen door vele natuurfotografen 
bezocht.

Het Lake district is één van de 15 nationale 
parken in het Verenigd Koninkrijk en is gelegen 
in het Noordwesten van Engeland.   Het is een 
geweldig,  fotografische omgeving dat in de 
herfst zeker zijn  hoogtepunt bereikt.  Hierover 
werd oa. een korte montage gemaakt van 4 min 
die op het Festival van DIKA door de bezoekers 
met bijna 50% van de stemmen werd aangeduid 
als “keuze van de toeschouwer”.

Overzicht lezingen
Lezingen

De libellenfauna van het Merkske hoort tot de 
soortenrijkste van Nederland en Vlaanderen. 
Maar liefst 50 soorten zijn er in het gebied 
waargenomen waarvan het merendeel er zich 
ook voortplant. Vanavond zoomen we kort in op 
deze interessante soortgroep.

25 jaar is het erg stil geweest in het Merkske. Het 
luidruchtigste en misschien ook wel mooiste, 
kikkertje was er in 1984 uitgestorven. In 2009 is 
de boomkikker er geherintroduceerd. Hoe staat 
het er nu voor met de soort? 

Een stand van zaken 3 jaar nadat de laatste 
kikkertjes warden uitgezet. (c)  Wim Verschraegen

(c)  Wim Verschraegen

Lezingen

Overzicht lezingen
LEZINGEN 2017 - 2018 

Naar goede gewoonte organiseren 
we ook dit winterseizoen een aantal 
boeiende lezingen. Alle lezingen vinden 
plaats in de Klapekster, en zijn gratis bij 
te wonen, tenzij anders vermeld. 

Bijeenkomst: 20.00 u. Klapekster, Kolonie 
41, Wortel 
Info: 03 383 02 08
bc.deklapekster@natuurpunt.be 

VRIJDAG 13 OKTOBER 2017: MET ANDERE OGEN -  NATUUR IN ZUN-
DERT    RIET PIJNAPPELS EN ED MICHELS

Lezing over het boek ‘met andere ogen - Natuur in 
Zundert’. Het boek is een ode aan de schoonheid 
van onze inheemse natuur.  In dit fotoboek worden 
de elf grootste natuurgebieden van de gemeente 
Zundert beschreven en op prachtige wijze in beeld 
gebracht.  

De natuur stoort zich echter niet aan lands - 
en gemeentegrenzen.  De dieren en planten 
zijn kenmerkend voor het landschap van het 
grensgebied van Nederland en Belgie. 

Dat maakt dit boek en de vele honderden foto’s 
interessant voor alle natuurliefhebbers in onze 
regio.

VRIJDAG 20 OKTOBER 2017: LIBELLENFAUNA EN BOOMKIKKERS 
IN DE VALLEI VAN HET MERKSKE     BART HOEYMANS EN WIM 
VERSCHRAEGEN

Dat het Merkske een gebied is met een hoge biodiversiteit is inmiddels gekend. We 
willen dit toch nog extra in de verf zetten door twee interessante onderwerpen aan 
te snijden.
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VRIJDAG 15 DECEMBER 2017: LADAKH - HET LAND VAN DE HOGE 
PASSEN        STEVEN VERDONCK  

Omsloten door de majestueuze pieken 
van de Indische Himalaya spreekt het 
adembenemende Ladakh enorm tot 
de verbeelding. Het ‘Land van de Hoge 
Passen’ ligt mijlenver van het broeierige 
binnenland van India, weggedrukt tegen 
de grens met Pakistan en China (Tibet), en 
is over land enkel te bereiken via enkele 
van de meest huiveringwekkende wegen 
ter wereld. 

Het is een paradijs voor zowel natuur- als cultuurliefhebbers waar je al snel ontdekt 
dat mensen wel degelijk in staat zijn om zich op een vernuftige manier aan te 
passen aan een gure omgeving die maar bitter weinig te bieden heeft. De locals zijn 
goedlachs, de natuur is ronduit overweldigend en het avontuur is steeds verzekerd. 
Maar ondanks dat alles gaat deze plek ook gebukt onder grote ecologische en 
politieke uitdagingen.
Deze voordracht is het resultaat van onze recente dwaaltocht door één van de meest 
onherbergzame oorden op onze planeet. We trekken van de stoffige steegjes in de 
oude stad Leh, over de uitgestrekte koudewoestijnen van de Changtang, tot diep in de 
verborgen valleien van de grillige 6000-ers in Hemis National Park. 
Hier delen de Boeddhistische Ladakhi al eeuwenlang hun harde bestaan   
met de elegante zwarthalskraanvogel, de behendige bharal en het illustere 
sneeuwluipaard…

Overzicht lezingen
Lezingen

VRIJDAG 1 DECEMBER 2017: DE ENORME DIVERSITEIT VAN HET PAD-
DENSTOELENRIJK     HARRIE HENDRICKX 

Bij een paddenstoel denken de meeste mensen 
aan een vruchtlichaam met een steel en hoed, 
soms een ring om de steel, plaatjes of buisjes 
onder de hoed en rood met witte stippen.
Maar het rijk van de zwammen (Fungi) is veel 
uitgebreider met organismen die de meeste van 
ons misschien niet als “paddenstoel” herkennen.

Deze avond gaan we de enorme diversiteit van de Fungi ontdekken met al zijn 
schoonheid, toepassingen maar ook gevaren.

© Marc Van Opstal

Lezingen

Overzicht lezingen

VRIJDAG 17 NOVEMBER 2017: AVONTUUR IN TIGRAY (ETHIOPIË) EN 
SAFARI IN SAMBURU (KENIA)   JAN MEYERS

Een verslag van een boeiende en avontuurlijke 
gecombineerde reis naar Ethiopië en Kenia. We 
begonnen met een 4 daagse trektocht in de Tigray regio 
in het noorden van Ethiopië, met adembenemende 
landschappen en rotskerken op steile kliffen. 

Daarna vlogen we richting Kenia voor een 3 daagse 
safari in het dorre Samburu National Reserve. Via 
een tussenstop in Lake Naivasha eindigden we deze 
prachtige reis aan de Indische oceaan nabij Mombasa. 

VRIJDAG 10 NOVEMBER 2017: EÉN JAAR LIBELLEN FOTOGRAFIE      
FILIP VAN BOVEN

Filip van Boven is een all-round 
natuurfotograaf, doch met een 
uitgesproken passie voor macro-fotografie.

Zo stond het afgelopen jaar volledig in het 
teken van de libellen...  en tijdens deze 
presentatie neemt Filip ons mee van de 
parken en reservaten rond Antwerpen tot 
ver in het buitenland. 
Een blik achter de schermen van de vele uren voorbereiding tot die uiteindelijke 
‘klik’.

© Filip Van Boven

© Jan Meyers © Jan Meyers
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Lezingen

Overzicht lezingen
VRIJDAG 26 JANUARI 2018: LANDSCHAPSPIJN    
JANTIEN DEN BOER

Tussen betongras en turbokoeien

Natuurpunt Markvallei organiseert op vrijdag 26 januari in Bezoekerscentrum De 
Klapekster een voordracht met de Friese columniste en schrijfster Jantien de Boer. 

Jantien de Boer wil haar 
pijn delen, ze probeert ‘het 
schrijnende gevoel’ dat het 
wegkwijnende Friese landschap 
bij haar oproept, over te brengen 
op anderen. ‘Ik wil mensen de 
pijn laten voelen, ze stimuleren 
om weer met hun zintuigen 
de natuur te beleven.’ De Boer 
schreef een boek over haar 
landschapspijn. Een boek dat ook 
onze regio een spiegel voorhoudt 
met een weinig flatterend beeld.
Heb je onderweg om je heen gekeken naar het landschap, vraagt ze. “Heb je de 
landerijen gezien? En wat vond je er van?” Het antwoord kent ze al: “Eh… mooi!” Wat 
kun je anders verwachten van een bluisterige randstedeling?

Kijken we wel goed? Luisteren we wel? Of zijn we het vrolijke, tintelende getjilp van 
de leeuwerik al aan het vergeten?

Betongras voor turbokoeien in een industrielandschap, zag Jantien de Boer. Ze dacht 
eerst, ik vergis me, het zal aan mij liggen, ik moet gewoon beter kijken. Ze keek beter 
en besloot toen maar de biodiversiteit in haar eigen tuin op te krikken, want je moet 
toch ergens beginnen. De Boer kocht een zakje tuinzaad, een bijenmengsel. “Dat 
werkte als een gek. Het stikte van de bijen in mijn tuin. Ik probeerde me daarmee te 
troosten. De eerste neiging is toch altijd wegkijken, hè?” Maar het knagende gevoel 
bleef: “Ik dacht: wat is er in godsnaam gebeurd met het Friesland van mijn jeugd?”

Slap turbogras

Op de eerste pagina’s van haar boek beschrijft Jantien de Boer hoe ze op ‘een 

VRIJDAG 19 JANUARI 2018: TURNHOUTS VENNENGEBIED, EEN FOTO-
REPORTAGE   DE FOTOWERKGROEP NATUUR.PIXELS 

De leden van de fotowerkgroep Natuur.Pixels hebben een  voortelling gemaakt 
bestaande uit enkele reeksen foto’s en een filmpje over het Turnhouts Vennengebied. 

Planten, dieren, macro en landschappen komen allemaal aan bod.

Overzicht lezingen
Lezingen

VRIJDAG 5 JANUARI 2018: NOORWEGEN   
INGRID BROSEN EN WIM VERSCHRAEGEN 

Fotolezing over een roadtrip door Noorwegen met o.a. een bezoek aan het nationaal 
park Djovrefjell, kustweg 17 van Steinkjer tot Bodo, de Lofoten,… Een verhaal over 
elanden, stokvis,  toendra, gletsjers en vikingen. 

© Wim en Ingrid © Wim en Ingrid
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Overzicht lezingen Overzicht lezingen
Lezingen

VRIJDAG 9 FEBRUARI 2018: KAMCHATKA      
RIET DE STROPER 

Het schiereiland Kamchatka ligt in het oosten 
van Rusland tussen de Zee van Ochotsk en de 
Beringzee en kent nog grote delen ongerepte 
natuur.  Het telt ca. 160 vulkanen waarvan 
er jaarlijks gemiddeld 6 van de 29 activieve 
vulkanen in werking zijn en deel uitmaken van 
de Ring van Vuur.  Andere geothermische activiteit zijn de geisers, de vele hete en 
warme waterbronnen en pruttelende modderpotten. 

Daarnaast kent Kamchatka een prachtige wildlife aan wilde dieren en rijke 
plantengroei. De bekenste inwoner van dit schiereiland is de Kamchatka beer. Deze 
bruine beer behoort tot één van de grootste soorten op aarde. Tijdens deze reis 
stonden we oog in oog met hem aan het Kurilskoye meer.  
Deze exploratiereis maakte Riet  samen met een groepje natuur- en 
fotografieliefhebbers in september 2016.

© Riet De Stroper

VRIJDAG 23 FEBRUARI 2018: KORSTMOSSEN   
HARRY HENDRICKX 

Korstmossen hebben niets met mossen te 
maken. Maar wat zijn het dan wel? 
Waar en wanneer kunnen we ze vinden en 
hoe kunnen we ze herkennen?
Welke groeivormen zijn er allemaal en 
hoeveel soorten kunnen we vinden?
Op deze vragen zal je antwoord krijgen en 
ook wordt er kort ingegaan op de invloed 
van het milieu op het voorkomen van 
korstmossen. 

© Riet De Stroper © Riet De Stroper

lichtblauwe, tintelende dag ergens in mei vorig jaar’ tot het besef kwam dat er iets 
fundamenteels was veranderd. Op een smal landweggetje zette ze haar auto aan 
de kant, liet het raampje zakken en luisterde ingespannen: ‘…Ik hoorde niets. Geen 
grutto, geen scholekster, geen kievit. Niets. Ik keek naar een egaal groen biljartlaken. 

Naar strakgetrokken land, zonder welvingen. Ik luisterde en hoorde alleen mijn 
ademhaling. Weg waren de zuring, de boterbloemen, de pinksterbloemen en de 
dotters waarvan ik als dreumes groentesoep maakte. Weg was het land waarin ik 
liggend in het gras ‘Kruistocht in spijkerbroek’ las, terwijl hoog boven mijn hoofd 
een leeuwerik zingend zijn territorium afbakende.’

Om haar heen zag De Boer ‘slap, groen turbo¬gras’, dat om de 33 dagen wordt 
gemaaid. ‘Terwijl de leeuwerik 45 dagen nodig heeft om zijn kuikens in dat gras 
groot te brengen. Alles voor de productie. Alles voor de koeien. Alles voor de 
wereldmarkt.’ Mijn land doet pijn, ¬aldus De Boer. ‘Het boerenland leeft, maar het 
leeft ook niet. En ik sta er zo langzamerhand liever met de rug naar toe.’

Jantien de Boer (51), columnist en journalist bij de Leeuwarder Courant, bracht haar 
landschapspijn onder woorden in een artikel in de krant en dat verhaal raakte velen. 
Veel meer mensen voelden het gemis en lang niet alleen in Friesland. Haar artikel 
ging het hele land door. Landschapspijn deed zelfs nog even mee aan de verkiezing 
van het politieke woord van het jaar 2016.

Ook boeren waren geraakt door het artikel, zo bleek. Ze voelden zich aangevallen. 
Voor haar boek en voor vervolg-artikelen sprak De Boer met veehouders, 
aardappelboeren, wetenschappers. “De uitgever noemt mijn boek een pamflet. Dat 
is het ook wel. Kijk, ik ben op sommige momenten heel strijdvaardig als het over het 
Friese platteland gaat. Maar je wint niks met oorlogvoering. Ik wil een dialoog op 
gang brengen. Ik wil mensen met landschapspijn besmetten, ze moeten meer hun 
zintuigen gebruiken. Het probleem moet van onderaf worden opgelost.” (Trouw, 20 
maart 2017)

Zo wil Jantien de Boer ook een bruggenbouwster zijn. En dat verhaal wil ze aan ons 
komen vertellen. Een aanrader, zonder meer. 

LET OP - deze lezing is betalend: Inkom kost 3 euro. 

Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be
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De afgelopen 3 maand deden we...

Voorbereiding voor de openingsreceptie

Fotowerkgroep in actie

Vlinderwandeling ...

Nacht van de Vleermuis

Het officiële openingswoordje

Fotowerkgroep in actie

... met veel enthousiaste deelnemers

Vruchtbare vergadering levert nieuwe Bieteut

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

Veel volk op de publieksopening

Helpende handen op de Antilliaanse Feesten

Fotowerkgroep in de Broskens

Vrijwilligersfeestje met optreden van Joeri

Nog meer volk op de opening

En nog helpers op de tweede avond

Nacht van de Vleermuis

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
Goed werk  

Natuurpoëzie

Goed werk: water worden,
wortels van planten intrekken
trekvogels vullen met groen,
groeten doen naar beneden;
ach, ik zal dood wel tevreden 
en vreselijk veel moeten doen.

Leo Vroman

© 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
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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


