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‘t Bieteutje

HOREN IN DE NATUUR

Jonge Helden
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Over de afdeling

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

Natuurpunt vzw is een vereniging voor na-
tuurbehoud en landschapszorg in Vlaande-
ren. Met 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  Jonge held in de boom aan de Klapekster 
tijdens de opening van het Bezoekerscentrum
Foto: onbekend 

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 �scaal aftrekbaar. 

Den Rooy: 7807 - De Halsche Beemden: 7108



Voorwoord

Beste Natuurpuntleden uit de Markvallei,

In dit nummer staan we stil bij de komst van het wilde zwijn. 
In de media  wordt het dier afgeschilderd als een groot ge-
vaar en voor sommigen is dit de kans om rond het beestje de 
polarisatie tussen de actoren in de open ruimte nog wat aan 
te zwengelen.

Daarnaast ook aandacht voor jongeren en natuurbeleving. 
JNM Markvallei heeft haar activiteiten tijdelijk stilgelegd. 

Natuurpunt Markvallei  zal proberen een werking voor kinderen en jonge mensen uit de 
grond te stampen zodat JNM binnen onbepaalde tijd het heft terug in eigen handen kan 
nemen.

We hebben een bangelijk 2017 achter de rug. Onze afdeling beheert na de aankoop van 
Smisselbergen (35 ha) en de giften in Baarle-Nassau (Tommelberg) en Meerle (Zwart-
venweg) meer dan honderd hectare natuur. We verbouwden het Bezoekerscentrum De 
Klapekster met de steun van vele sympathisanten. We organiseerden  een zeventigtal 
publieksactiviteiten, zaten veelvuldig aan vergadertafels, genoten van de lezingen in het 
bezoekerscentrum, konden bergen werk verzetten door de inzet van de beheerploeg. En 
ons ledenaantal blijft groeien... we ronden de kaap van 1000 gezinnen wellicht volgend 
jaar!

Er beweegt heel wat in onze afdeling. Op het einde van dit jaar en aan het begin van 2018 
zou ik onze leden toch wat extra ondersteuning willen vragen. Als we onze inspanningen 
om meer natuur veilig te stellen in onze streek  willen verderzetten, moeten er ook �nan-
ciële middelen zijn. Steun daarom onze aankoopprojecten (zie vorige pagina onderaan). 
Giften vanaf 40 euro zijn �scaal aftrekbaar, dat is interessant als je het aanslagbiljet weer 
ontvangt. Op deze manier bepaal je zelf voor een stuk waar je belastingsgeld naar toe gaat!

En uiteraard gaan we in 2018 op ons elan verder.

Ik zie jullie allemaal graag op onze nieuwjaarswandeling op zondag 7 januari. Hier trap-
pen we ons nieuwe werkjaar o�cieel in gang, een jaar dat we vol verwachting verwel-
komen. We wensen jullie allemaal veel natuurplezier toe, een goede gezondheid en veel 
geluk!

Drej Oomen, voorzitter Natuurpunt Markvallei

Voorwoord
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Kort nieuws

Kort nieuws 
Motorrun Cahier schenkt 2.500 
aan Smisselbergen

Op 15 oktober organiseerde de Cahier een 
motorrit ten voordele van de aankoop van 
Smisselbergen. Een week later overhandig-
de een afvaardiging van Cahier de Brouil-
lon o�cieel de opbrengst van hun MotoRun 
aan Natuurpunt Markvallei. 
“Voor ons is het belangrijk dat de natuur 
die ons rest zoveel mogelijk kan beschermd 
worden. De keuze van ons goede doel dit 
jaar was daarom snel gemaakt.”, luidde het. 

De MotoRun van Cahier de Brouillon wordt 
elk jaar georganiseerd voor een goed doel. 
Dit jaar was de opkomst bijzonder groot. De 
organisatoren konden op een verdubbeling 
van het aantal deelnemers rekenen. De op-
brengst was dan ook groot: 2 500 euro. 

Wij zijn natuurlijk bijzonder opgetogen. 
“Het is vooral mooi om te mogen vaststellen 
dat ook de jongere generaties bezorgd zijn 
om het behoud van de natuur in hun regio 
en dat ze daar ook iets voor willen doen.”

Brandhout te koop

De vrijwilligers van Natuurpunt Markvallei 
werken wekelijks in onze natuurgebieden. 
Dunningen behoren bij het beheer van bos-
gebieden en af en toe moeten ook enkele 
invasieve exoten verwijderd worden. Die 
beheerswerken leveren uiteraard hout op. 
De verwachting is dat de hoeveelheid hout 
volgend jaar beduidend groter zal zijn.

Wij willen dit hout te koop aan onze leden 
aanbieden. Met de opbrengst van het ver-
kochte hout kan Natuurpunt Markvallei de 
aankoop van natuurgebieden bekostigen. 
Het is de bedoeling een lijst aan te leggen van 
geïnteresseerde kopers.

Om je aan te melden voor deze lijst neem je 
best contact op met Carlo van Boxel. Hij werd
bereid gevonden de verkoop van het brand-
hout voor zijn rekening te nemen. Hij staat 
ook in voor de praktische organisatie. Carlo 
kan je het best bereiken via een mailtje naar  
carlovanboxel@telenet.be!

zeisteam © Yvonne Engelen

©Wim Verschraegen
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Kort nieuws

Zwerfvuil opgeruimd !?

Onze vrijwilligers stroopten begin oktober de 
mouwen op. Ze merkten op dat rond het na-
tuurgebied Den Rooy heel wat zwerfvuil lag. 
Daarom besloten ze de daad bij het woord te 
voeren en langs de Ulicotenseweg,  Heerle en 
de Lage Rooy het zwerfvuil op te ruimen. Op 
korte tijd verzamelden ze meer dan tien vuil-
niszakken zwerfvuil. Vooral blikjes, �essen, 
landbouwplastics en verpakkingsmateriaal 
vonden ze verspreid in de wegbermen.                                 

Een autovelg, restanten van een stoel en een 
jerrycan met onbekende inhoud maakten de 
hoop compleet. De stadsdiensten kwamen 
nadien al het verzamelde afval ophalen.
 
Maar zoals onze vrijwlliger Carlo het nadien 
verwoordde bij Radio 2: “Voor je ‘t weet staat 
er een pluchen paard in het bos”. 
Amper enkele weken na de opruimactie wer-
den we  immers geconfronteerd met een straf 
staaltje van sluikstorten, een heel salon in-
clusief pluchen paardje werd in de wegberm 
geparkeerd.

Wanneer kan dit eens ophouden?

Wortel Kolonie is Stiltegebied

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omge-
ving, Natuur en Landbouw, heeft Wortel-Ko-
lonie erkend als stiltegebied. Het betekent 
een extra aantrekkingskracht voor dit unie-
ke natuurgebied dat hopelijk binnenkort er-
kend zal worden als UNESCO Werelderfgoed.

Overlijden van een trouwe en 
enthousiaste vrijwilliger

Op 16 oktober is Jef Pelkmans plots en onver-
wacht overleden. 
Jef  was al jarenlang een trouw lid en actieve 
vrijwilliger van onze afdeling. Zoals gewoon-
lijk was hij ‘s maandags nog volop aan het 
werk geweest met de beheerploeg in Den 
Rooy.
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe!

©Drej  Oomen

©Cois Sommen



test

6   Natuurpunt Markvallei - 2017, nr. 4 

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

Jonge helden 
horen in de NATUUR

Onze Natuurpuntafdeling wil, eventueel 
samen met lokale jongeren, activiteiten 
ontwikkelen op maat van kinderen. Dit 
is een kans om een ‘Kiemwerking’ op te 
bouwen, waar - naast het organiseren 
van activiteiten voor kinderen - de 
doorstroming naar JNM ook een doel op 
zich is. 

Een tijd geleden 
spraken we dit 
engagement uit, 
nu  vatten we de 
spreeekwoordelijke 
koe bij de horens.  

Op woensdag 3 ja-
nuari komen we bij-
een om een eerste 
keer te brainstor-
men over mogelijke activiteiten, de manier 
van werken, afspraken, ... 

Hopelijk mogen we snel de eerste resultaten 
aan jullie voorstellen.

Ben jij ook een held?

Maar we zijn op zoek naar helden die deze 
opdracht mee tot een goed einde willen bren-
gen. Voel je er iets voor om samen met ons na 
te denken, je schouders mee onder het pro-
ject te zetten en je enthousiasme voor jonge-
ren en kinderen met ons te delen? Dan ben 
je van harte welkom!

We weten dat er on-
der onze leden heel 
wat mensen zijn die 
het nu voelen krie-
belen en hier hun 
steentje aan willen 
bijdragen. En dit kan 
op veel verschillen-
de manieren! 

Jonge mensen wild maken van natuur, be-
staat er een mooiere  uitdaging? Natuurpunt 
Markvallei gaat ze samen met jullie aan.

ENTHOUSIASTE HELDEN GEZOCHT  
VOOR OPSTART KINDERWERKING   

We komen een eerste keer bij elkaar op woensdag 3 januari om 20 uur in 
Bezoekerscentrum De Klapekster, Kolonie 41 in Wortel (Hoogstraten).  

Meer info: voorzitter@natuurpuntmarkvallei.be
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Beleid

Hoe lang duurt het voor een kind tijdens 
een wandeling plots een tak vast heeft. 
De tak is misschien wel het meest geliefde 
speelgoed aller tijden, het vertrekpunt voor 
eindeloze avonturen van generaties kinde-
ren over de hele wereld.  Denk aan avon-
tuurlijke en fantasievolle spelletjes, hutten 
bouwen en kampvuren maken, houtbewer-
king, muzikale toepassingen of bordspellen.  

Avontuurlijke takken

* Maak een vuur in een metalen ‘pan’. Maak 
een scherpe punt aan een tak en rijg er 
marshmalows of brooddeeg aan. Rooster dit 
boven het vuur.

* Maak met de kinderen een katapult van een 
symmetrische Y-vormige tak.

* Bouw samen een geheime schuilplaats  als 
verstopplek, picknickplaats of om dieren te 
bespieden.

Magische takken

* Een leuke manier om natuurschatten te 
verzamelen is door een trofeestok te maken. 
Bevestig met elastiek, garen of tape materi-
alen uit de natuur aan een tak. Ook kunnen 
kinderen een tak versieren ter herinnering 
aan een tocht door de bossen.

* Laat de kinderen een dier kleien in de vorm 
van een dier. Laat ze takken, twijgen, verf en 
andere natuurlijke materialen gebruiken om 
poten, geweien, horens en stekels te geven.

* Laat kinderen een stripverhaal met takjes 
in drie of vier lijstjes van dezelfde grootte op 
de grond maken. Ze kunnen hierbij ook an-
dere natuurlijke materialen gebruiken.

Creatief met takken

* Laat kinderen met een stok in de modder of 
in stevig zand schrijven of tekenen. Of laat ze 
een stok in de modder dippen en hiermee op 
een steen, blad of boomstronk tekenen.

* Laat de kinderen een nest maken. Verzamel 
takken, gras, modder, mos, veren en andere 
natuurlijk materialen. Misschien kunnen er 
ook wel eitjes in gelegd worden.

* Laat kinderen een paar herfstschatten uit-
kiezen. Maak hier met een priem gaten in. 
Rijg ze aan een wollen draad en hang ze aan 
een tak. Op deze manier kunnen kinderen 
een herfstmobile maken.

(uit het Bosboek - Schrijvers: Jo Scho�eld & Fi-
ona Danks)   Uitgever: Christofoor

Jonge helden 
beginnen met een TAK

©Marc Van Opstal
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De afgelopen 3 maand deden we...

Rupsendoder - Halsche Beemden (W. Verschraegen)

Gespot in de Markvallei...

Beukenbos - Wortel-Kolonie (W. Verschraegen)
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Geef je waarnemingen in op www.waarnemingen.be !

Koraalzwammetje - Schootsenhoek  (G. Brosens)

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!

Sperwer op de voederplank - Wortel  (C. Sommen)

Winterprik - Wortel Kolonie (C.Sommen)

Winterprik - Wortel Kolonie (G. Brosens)
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Advertentie
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AdvertentieAdvertentie

+32 3 314 52 99 Vrijheid 119, 2320 Hoogstraten

Adidas

Oakley

Advertentie
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Vrijwilliger in de kijker

Vrijwilligers zijn de ruggengraat van 
onze werking. Zonder hun belangenloze 
inzet is ons opzet gedoemd om te misluk-
ken. Daarom is het niet meer dan nor-
maal dat we de spotlights enkele keren 
per jaar op hen richten. Deze keer leggen 
we ons oor te luisteren bij Rit Van Aert en 
Fons Aerts.

Tekst: Drej Oomen 

Rit en Fons wonen langs de Meerseweg, te-
genover het bedrijf Maes en vroeger ook als 
buren van de parenclub “Amahula”. Maar 
dat laatste geheel terzijde. 

Hoe verklaren jullie je passie voor de na-
tuur? 

“We zijn beiden kinderen van landbouwers 
en het werken op het land zit in onze genen. 
Ik weet dat niet alle kinderen van landbou-
wers er zo over denken. Maar wij werkten 
graag op het land. In de buitenlucht bloei-
en we open.Dat is nog altijd zo. Daar komt 
ook onze liefde voor de natuur vandaan. We 
zijn geen mensen die graag binnen blijven, 
wij moeten naar buiten. De natuur in.”

Dus Natuurpunt kruiste niet toevallig 
jullie pad?

“Niet toevallig nee, maar een beetje toeval 
was er toch bij”, vertelt Rit. Het is door de 
restauratie van de oude landlopersboerde-
rij en de inrichting vanhet bezoekerscen-
trum De Klapekster dat ik e�ectief vrij-
willigster van Natuurpunt ben geworden. 
Samen met Jan Vermeiren ben ik op een 
bepaald ogenblik deel gaan uitmaken van 
de enthousiaste groep mensen die zich in 
die tijd op de restauratie van die gebouwen 
smeet. Het eerste waar we bij hielpen was 
het schilderen van de zolderruimtes. En 
daar is het niet bij gebleven.” 

Welke taken nemen jullie op in de vereni-
ging?

Fons:”Ik werd natuurlijk al wat aangesto-
ken door Rit. Maar voor mij startte het met 
een vaca(na)ture in het Bieteutje (zie pagi-
na 17, nvdr). In die oproep stond dat men 
mensen zocht om de omgeving van de Kla-
pekster mee te onderhouden. Ik richt mijn 

Fons en Rit
in de kijker

Fons ©Jan Van Bavel
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Vrijwilliger in de kijker

aandacht vooral op het onderhoud van 
het terras, het grasperk en de borders. 
Niet alleen, er zijn er die er meer van 
kennen dan ik. Maar ik heb mijn han-
den toch aardig vol met het werk. Als het 
werk is dat wat gevaarlijk is om alleen 
te doen, komt Jacques Vermeiren me ook 
al eens helpen. Met zijn tweeën werken 
is altijd leuker en alleen beginnen aan 
het snoeien van de lindebomen of het 
leegmaken van de dakgoten is qua vei-
ligheid toch wel wat link.”

Rit:”Ik wilde in de eerste plaats bij Na-
tuurpunt vrijwilliger worden omdat ik 
wilde deelnemen aan de beheerswerken. 
Maar mijn zwakke rug kan dat niet meer 
aan. Het is wel plezant om te zien hoe hard 
er in die groep gewerkt wordt en ik had daar 
toch graag bij geweest. Ik hou me vooral be-
zig met het kuisen, af en toe sta ik ook in het 
bezoekerscentrum achter de 
toog, tijdens o�ciële plech-
tigheden draag ik onze vlag 
en ik draag het Bieteutje mee 
rond. Het zijn geen dingen 
waarvan je zegt “wauw!”, 
maar als iedereen een klein 
beetje van de taken op zich 
neemt kunnen we samen 
toch veel werk verzetten. Dat 
is mijn vaste overtuiging.”

“En het werkt aanstekelijk. Dat vind ik echt 
het mooie van Natuurpunt. Mensen maken 
mekaar enthousiast. Als je ziet hoe we ge-
groeid zijn, ook het aantal vrijwilligers. 
Dat is toch mooi. Jacques Vermeiren en Mia 
Aerts helpen ons ook al eens een keer. Dat is 
hartverwarmend. Zo maken mensen ande-

re mensen enthousiast voor de goede zaak.”

Jullie beperken vrijwiligerswerk niet tot 
Natuurpunt?

Fons: “Ik ben altijd 
actief geweest bij de 
KWB, ooit ook in het 
bestuur. Maar nu 
maak ik me op andere-
manieren verdienste-
lijk binnen de KWB. 
In het rusthuis ben ik 
al negen jaar vrijwili-
ger. Daar breng ik de 
oude mensen naar het 

kapsalon en maak ik uitstapjes met hen. Rit 
is ook actief in het rusthuis.”

“Ik verzorg de leescontacten, dat zijn voor-
leesmomenten voor de oudjes. Ik ben actief 
bij 11.11.11. Als  mensen weten dat je open 
staat voor die dingen, weten ze je natuurlijk 
ook altijd te vinden. De gemeente organi-

“Als iedereen 
een klein 

beetje werk 
op zich neemt, 

kunnen we 
samen bergen 

verzetten.”

Rit ©Jan Van Bavel
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seerde vroeger ook zwerfvuilacties. Dan 
waren we ook altijd van de partij, samen 
met de kleinkinderen. Dat is een bewus-
te keuze. Ik kan er niet tegen dat mensen 
vanalles weggoien en ik wil onze kleinkin-
deren ook bijbrengen dat ze op een respect-
volle manier moeten omgaan met de omge-
ving, met ons leefmilieu.”

“In alles let ik er op. Als de kleinkinderen 
hun tanden aan het poetsen zijn wijs ik er 
hen op dat ze de waterkraan niet heel de tijd 
moeten laten open staan. Ik heb geen vaat-
wasmachine en geen droogkast, bewust 
omdat de impact op ons miieu al groot ge-
noeg is. Ik maak korte verplaatsingen altijd 
met de �ets en ook in onze eetgewoontes 
probeer ik er voor te zorgen dat er al een 
keer vegetarisch gegeten wordt.”

“Dat engagement maakt je niet altijd popu-
lair. Mjn kinderen zeggen wel eens: “Ma, 
ben je daar weer met je milieu!”. Ik ben er 
me heel goed bewust van dat  ik het me zelf 
op deze manier niet gemakkelijk maak. 

Veel mensen kan het gewoon niet schelen 
wat er met de wereld gebeurt. Ik geef er wel 
om, ik denk wel aan de wereld van onze kin-
deren en kleinkinderen.”

Waar zit volgens jou de oplossing?

“Ik ben geen politicus of grote denker. Maar 
als we allemaal eens voor iets minder zou-
den gaan in plaats van altijd maar meer. 
Zou dat al niet helpen?  Gewoon tevreden 
zijn met wat je hebt.”

Vrijwilliger in de kijker

Fons en Rit ©Jan Van Bavel

Fons en Rit ©Wim Verschraegen
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Vaca (na) ture

ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGER(S) GEZOCHT  
VOOR ONZE NIEUWE WERKGROEP “ACTIVITEITEN”  

De verschillende werkgroepen van Natuurpunt Markvallei organiseren, elk op hun 
domein, aantrekkelijke activiteiten. Zo zijn er de maandelijkse wandelingen en in 
de wintermaanden de voordrachten in Bezoekerscentrum De Klapekster. Kortelings 
mogen we wellicht ook enkele kinderactiviteiten verwelkomen in ons aanbod en 
regelmatig staan ook studieavonden op ons programma.

Maar er zijn ook onze nationale activiteiten en mogelijk kriebelt het bij jou om ook 
een aantal nieuwe ideeën vorm te geven. Heb je kaas gegeten van het organiseren 
van activiteiten? Zie je een uitdaging in de mogelijkheden die ons bezoekerscentrum 
biedt? Denk je graag met ons mee “out of the box” en wil je mee je schouders zetten 
onder het realiseren van wilde plannen?

Kom er bij en maak deel uit van onze vrijwilligersgroep.

Contacteer ons: voorzitter@natuurpuntmarkvallei.be

ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGER(S) GEZOCHT  
VOOR DE CAFETARIA VAN DE KLAPEKSTER  

Omdat onze ploegen die actief zijn als medewerkers in Bezoekerscentrum De Kla-
pekster versterking nodig hebben, zijn we momenteel op zoek naar nieuwe mensen.

Meer bepaald zijn we op zoek naar mensen, liefst duo’s, die minimaal één keer per 
maand op zaterdagnamiddag of op vrijdagnamiddag De Klapekster willen open 
houden.

“Werken” in het bezoekerscentrum is vooral een sociaal gebeuren, je komt er in 
contact met heel veel verschillende mensen en dat is bijzonder boeiend.
En misschien heb jij ook wel zin om mee in de werkgroep Klapekster te stappen?
Heb je vragen? Wil je iets meer info? Neem contact op met Chris van Boxel: 

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

Ook jij kan net zoals Fons en Rit helpen om 
samen bergen te verzetten
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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 die telkens plaatsvinden in Bezoekerscentrum De Klapek-
ster.

Inschrijven voor deze cursussen doe je voortaan online via de link die onderaan de 
cursus wordt weergegeven. Na je inschrijving via die link ontvang je een mailbevestiging. 
Mocht je binnen een paar minuten na je inschrijving geen mail ontvangen hebben, contro-
leer dan of de mail tussen je SPAM zit en neem anders contact op met bc.deklapekster@
natuurpunt.be 

Nadien volgt nog een een mail van het bezoekerscentrum met de uitnodiging tot betaling.  
Je inschrijving is de�nitief na overschrijving van het cursusgeld, met vermelding  van de 
cursusnaam.

Oei, mijn fototoestel heeft veel knopjes! 

Waarom deze basiscursus fotogra�e? Velen scha�en zich een fototoestel aan en komen niet 
verder dan enkel de standaardinstellingen. In deze cursus leggen we alle knoppen van je 

toestel uit. Niet enkel uitleggen, maar ook waarom en wan-
neer je deze best kunt gebruiken. 

Je brengt je toestel mee, want je zult in deze cursus alle 
proeven met je eigen toestel uittesten. Paul Versmissen zal 
je in deze 4 avonden wegwijs maken doorheen dit knopjes-
doolhof. 

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

Woensdag 7 februari Theorie 19.30u - 22.00u 

Woensdag 14 februari Theorie 19.30u - 22.00u

Woensdag 21 februari Theorie 19.30u - 22.00u

Woensdag 28 februari Theorie 19.30u - 22.00u

Inschrijven voor deze cursus doe je online via https://www.natuurpunt.be/agenda/cursus-
oei-mijn-fototoestel-heeft-veel-knopjes-25896
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Dagvlinders 

Vlinders staan bekend als vrolijke �adde-
raars. Wie houdt er niet van vlinders? Wie 
een beetje oog heeft voor deze sierlijke 
insecten, merkt al snel dat zelfs in een een-
voudige tuin verschillende vlindersoorten 
voorkomen. Deze cursus leert je aan de 
hand van 2 interactieve lessen én een excur-
sie in het veld vlinders herkennen. 

Ook hun leefwijze komt uitgebreid aan bod. 
Bovendien geeft de lesgever Joeri Cortens 
tips om jouw tuin of natuurgebied vlinder-
vriendelijk te maken.

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

Donderdag 26 april Theorie 19.30u - 22.30u 

donderdag 3 mei Theorie 19.30u - 22.30u

Zaterdag 5 mei Praktijk 14.00u - 17.00u

Inschrijven voor deze cursus doe je online via https://www.natuurpunt.be/agenda/cur-
sus-dagvlinders-wortel-26016  Deze link is beschikbaar vanaf 10 januari 2018. 

©Marc Van Opstal

Cursussen
 Je bent nooit te ? om te leren

©Wim Verschraegen
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VERZEKERINGEN ONAFHANKELIJK VERZEKERINGSMAKELAAR

KREDIETEN WOONKREDIET – AUTOFINANCIERING – DIVERSE DOELEN

DAGELIJKS BANKIEREN AXA BANK

SPAREN EN BELEGGEN

FIETSVERZEKERING

GEZIN – ZELFSTANDIGE - KMO

Meerdorp 21

2321 Meer

T 03 315 72 54

info@vanbavelrommens.be
Erkenning fsma 11590 AcB
Ondernemingsnr 0428.550.849

www.vanbavelrommens.be

www.fietsverzekerd.be
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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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Het aantal everzwijnen in Vlaanderen 
neemt jaar na jaar toe. Goed nieuws voor 
wie van wilde natuur wil genieten. Maar 
in Limburg en Antwerpen zorgt dat ook 
voor overlast: ze eten graag landbouwge-
wassen en steken de weg over zonder te 
kijken. Uit verschillende hoeken klinkt 
de vraag om overal en altijd, ook in na-
tuurgebieden, jacht toe te laten. Maar 
ongecoördineerde, onbeteugelde jacht 
zorgt niet voor minder schade, wel in-
tegendeel. Wat kunnen we dan wel doen 
om het everzwijn een plaats te geven in 
Vlaanderen?

Over zwijnen en zwijnerijen

Everzwijnen horen thuis in Vlaanderen en 
ze zijn hier welkom. Als grote omnivoor 
graaft hij in bossen op zoek naar voedsel. 
Zo speelt hij een belangrijke rol in dit eco-
systeem. Ook voor wandelaars is een ont-
moeting met een kudde everzwijnen een 
onvergetelijke ervaring.

Het everzwijn verovert sinds 2006 van-
uit Limburg de rest van Vlaanderen. Het 
overvloedige voedsel (maïs en eikels) en de 
zachte winters zorgen voor veel jongen die 
hier weinig natuurlijke vijanden hebben. 
Na verstoring kunnen ze ook afstanden van 
tientallen kilometers overbruggen.

Dat maakt dat ook het aantal zwijnerijen 
toeneemt: overstekend wild, opgegeten 
landbouwgewassen, omgewoelde tuinen 
en vernielde orchideeënweides. De roep 
om bejaging, altijd én overal, klinkt steeds 

luider. Bij elke jacht is het aantal gescho-
ten everzwijnen groot nieuws. En de pijlen 
richten zich nu ook op natuurgebieden. 
Daarbij wordt natuurorganisaties verwe-
ten hun gebieden niet open te stellen voor 
everzwijnenjacht.

Natuurpunt is niet blind voor de impact die 
grote aantallen everzwijnen lokaal kunnen 
hebben op landbouw, verkeer, private ei-
gendommen en natuur. Wij zijn daarom in 
gesprek gegaan met jagers, landbouwers en 
overheid om te bekijken welke maatregelen 

Everzwijnen
in de kijker

Soort in de kijker

©Wim Verschraegen
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Soort in de kijker

deze schade kunnen voorkomen of beperken. 
Vaak wordt jacht als enige oplossing voorge-
steld. Maar is het opdrijven van de jacht wel 
zo’n wonderoplossing? Toch niet.

Het probleem verplaatsen is geen oplossing
Alle natuurgebieden simpelweg openstellen 
voor jacht zal de impact van everzwijnen niet 
verminderen. Het leidt tot veel verstoring 
en grote schade aan de natuur. En het zou 
everzwijnen net naar de woonzones, drukke 
wegen of landbouwgebieden jagen. Dan ver-
plaats je het probleem, in plaats van het op 
te lossen.  

En dan spreken we nog niet over het vei-
ligheidsaspect: jacht op everzwijnen is erg 
risicovol. Op de website van Wildbeheer-
seenheid Susteren/Graetheide (Nederland) 
worden de gevaren toegelicht: “De afstand 

waarop een kogel uit een voor wilde zwijnen 
geschikt kogelgeweer gevaarlijk is, is onge-
veer 5000 meter. Wie gelooft dat een kogel na 
een tre�er in het wildlichaam, geen gevaar 
meer oplevert, vergist zich geweldig. Daarbij 
komt de mogelijkheid dat deze kogelrestan-
ten na het verlaten van het wildlichaam van 
richting kunnen veranderen en dit in een 
hoek van over de 45°. 
Daarom is een zekere kogelvanger een zeer 
belangrijk criterium voor de uitvoering van 
een drukjacht op wilde zwijnen.” Als verant-
woordelijke beheerder mogen we er daarom 
niet te lichtzinnig mee omspringen.  

Wildrasters en ecoducten

Naar aanleiding van aanrijdingen met ever-
zwijnen, laaide het debat recent op. De meest 
e�ectieve oplossing om verkeersongevallen 

©Wim Verschraegen
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te vermijden is het plaatsen van wil-
drasters. Die zorgen ervoor dat de die-
ren niet op de weg raken en ze dus geen 
verkeersongevallen kunnen veroorza-
ken. Maar het wegennet in Vlaanderen 
is zo dicht dat dieren in heel kleine na-
tuurgebiedjes worden opgesloten als er 
rasters langs alle grote wegen worden 
gezet. Daarom is het noodzakelijk dat 
ze steeds in combinatie met faunapas-
sages zoals ecoducten of ecotunnels ge-
plaatst worden, dat zijn plaatsen waar 
de dieren veilig kunnen oversteken.

De combinatie van faunapassages en 
wildrasters vermindert het aantal 
ongevallen drastisch en zorgt ervoor dat leef-
gebieden van dieren met elkaar verbonden 
worden. Een goed voorbeeld hiervan is het 
ecoduct ‘De Warande’ in het Meerdaalwoud in 
Leuven. Door de combinatie van wildrasters 
en een ecoduct worden daar bijna geen reeën 
of everzwijnen meer doodgereden, terwijl er 
voordien regelmatig gevaarlijke aanrijdin-
gen waren.

Overigens is het ook bewezen dat een elektri-
sche bedrading (60 cm hoog) zeer goed werkt 
om schade aan land- en tuinbouw drastisch 
te beperken. Nultolerantie is niet haalbaar, 
we zullen er mee moeten leren leven dat ever-
zwijnen ook in onze regio hun plaats opeisen. 
Dus zullen we voorzorgen moeten nemen.

Lokaal overleg werkt

Zoals vaak bij complexe problemen, is de op-
lossing niet in één slogan te vatten. De beste 
aanpak is lokaal overlegd en goed gecoördi-
neerd. De focus moet in eerste instantie liggen 
op preventieve, niet-dodelijke maatregelen 
zoals ecoducten, wildrasters, elektrische be-

drading en het gebruik van vangkooien. Wild-
beheer in natuurgebieden is bespreekbaar als 
het geen schade toebrengt aan andere natuur, 
op een veilige manier gebeurt en voor zover 
het daadwerkelijk helpt om onredelijk grote 
schade te beperken. Om dat juist in te schat-
ten, heb je expertenadvies nodig.

Dit jaar zaten vertegenwoordigers van na-
tuurorganisaties, de jachtsector en de land-
bouwsector samen met wetenschappers van 
het INBO en het ANB om het beheer van het 
everzwijn regio per regio te bespreken. Zones 
met gevoelige landbouwgewassen en veel ver-
keer vragen bijvoorbeeld om intensiever be-
heer. Gaat het over een groot boscomplex, dan 
kan het everzwijn daar volop plaats krijgen.

Het plan wordt momenteel uitgewerkt in Lim-
burg, waar de problemen het grootst zijn. Het 
geldt voor een jaar en daarna worden de resul-
taten geëvalueerd. Die participatieve aanpak 
kan werken om wilde everzwijnen een maat-
schappelijk aanvaardbare plaats te geven, 
ook in onze regio.

©Wim Verschraegen

Soort in de kijker
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Herinnering - 9 januari 19.30u - Cursus Roofvogels - Theorie 1

Lezing - Vrijdag 19 januari 20.00u - Turnhouts Vennengebied

Activiteiten

Activiteiten

ZONDAG 7 JANUARI:  NIEUWJAARSWANDELING

Het is een traditie om het nieuwe jaar met een 
Nieuwjaarswandeling in te zetten. De natuurgidsen 
geven uitleg over het beheer in Wortel-Kolonie. 
Bij deze gelegenheid leiden de gidsen de deelnemers 
langs plaatsen die normaal niet toegankelijk zijn 
voor wandelaars, en dat allemaal onder het toeziend 
oog van boswachter Bart en gids Koen. 
Na de wandeling nodigt Natuurpunt Markvallei alle 
deelnemers uit voor een nieuwjaarsdrink in bezoekerscentrum De Klapekster. 

Vertrek: 09.00u Bijeenkomst aan De Klapekster. Van hier vertrekken we al �etsend of 
autodelend naar de startplaats een beetje verderop.

© Wim Verschraegen

Lezing - 5 januari 20.00u - Noorwegen

Herinnering - 16 januari 19.30u - Cursus Roofvogels - Theorie 2

ZONDAG 21 JANUARI:  KOLONIEWANDELING 

Natuurpunt Markvallei organiseert elke 
derde zondag van de maand een wandeling in 
Wortel Kolonie . Wortel Kolonie is een prachtig 
natuurgebied met een bewogen geschiedenis. Een 
ervaren gids leidt u met oog voor natuur en erfgoed 
door Wortel Kolonie is gratis.

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

Herinnering - 23 januari 19.30u - Cursus Roofvogels - Theorie 3

Lezing - Vrijdag 26 januari 20.00u - Landschapspijn (inkom: 3€)

© Gert Claessens
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Activiteiten
Activiteiten

ZONDAG 28 JANUARI 
GROTE VOGELWEEKEND

Natuurpunt organiseert op zondag 28 
januari het Grote Vogelweekend. Thuis 
ben je wellicht volop bezig met het tellen 
van de vogels in je tuin. 
Maar om helemaal in de sfeer te komen 
heeft Natuurpunt Markvallei een hele 
reeks activiteiten in petto bij het Bezoe-
kerscentrum De Klapekster.
 
Vanaf 14.00 uur nodigen we je graag uit 
in en rond bezoekerscentrum De Klapek-
ster. Op het buitenterras van de Klapek-
ster stellen we de timmerbanken op. 
Kinderen en hun ouders kunnen er onder 
het toeziend oog van enkele “professio-
nals” vogelnestkastjes timmeren. 

Bij onze warme buitenkachels is het heer-
lijk toeven. En wat dacht je van een lek-
ker drankje om het vogelfeest compleet 
te maken? 
Bovendien bakken de vrijwilligers van 
Natuurpunt Markvallei weer de onover-

tro� en pannenkoeken ten voordele van 
het natuurgebied Den Rooy.

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

WETENSCHAP
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ZATERDAG 3 FEBRUARI: ALGEMENE VERGADERING EN “PLANNEN 
VOOR PLAATS”

Alle leden van Natuurpunt Markvallei zijn van harte welkom voor de jaarlijkse 
algemene vergadering. De agenda voor deze vergadering bezorgen we je digitaal. 
Aansluitend vertonen we de edocumentaire “Plannen voor plaats”.
Door de verkavelingswoede en de oprukkende lintbebouwing worden groen en 
open ruimte alsmaar schaarser. We rijden ons vast in de � le en er zijn problemen 
met de waterhuishouding. Maar het kan beter. Dat toont ‘Plannen voor plaats’, de 
documentaire die Nic Balthazar heeft gemaakt in opdracht van het Team Vlaams 
Bouwmeester.
 
Bijeenkomst: 20.00u. in het bezoekerscentrum De Klapekster (Kolonie 41 in Wortel)
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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) 

ZONDAG 4 FEBRUARI: FOTO-EXCURSIE MERKSE

De fotowerkgroep van Natuurpunt 
Markvallei organiseert op zondag 4 februari 
een foto-uitstap naar de Castelreesche heide, 
juist over de grens in het stroomgebied 
van het Merkske. De Castelreesche Heide is 
een uitgestrekt open vlakte met heischrale 
graslanden en vennen. Het natuurgebied 
wordt beheerd door Staatsbosbeheer.
 
 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: 07.45u aan het kerkplein in Minderhout
Info: Wim Verschraegen, 0497 28 18 66

© Wim Verschraegen  

©Wim Verschraegen
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Activiteiten

Activiteiten
ZONDAG 4 FEBRUARI:  VERRASSEND RIJKEVORSEL - DE BONTE 
KLEPPER 

Wil je Rijkevorsel verkennen en kennis maken met één van de mooiste plekjes 
van deze gemeente? Dat kan door deel te nemen aan de verkenningswandeling 
“Verrassend Rijkevorsel”. Op uitnodiging van Natuurpunt Voorkempen wandelen 
we in natuurgebied De Bonte Klepper, gelegen naast het kanaal Dessel-Schoten en 
pal op de grens van Rijkevorsel, Malle en Brecht. De Bonte Klepper is vrij klein, maar 
het is omgeven door het veel grotere natuurgebied de Volharding. We verzamelen op 
de parking naast de kerk in Rijkevorsel. Van daaruit rijden we met wagens naar de 
ingang van de Bonte Klepper.

Vertrek: 9.00u aan de parking naast de kerk in Rijkevorsel 
Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be, 03 383 02 08

Herinnering - 6 februari 19.30u - Cursus Roofvogels - Theorie 4

Herinnering - 7 februari 19.30u - Cursus Fotogra�e - Les 1

Lezing - Vrijdag 9 februari 20.00u - Kamchatka

ZATERDAG 10 FEBRUARI:  HAKHOUTBEHEER IN DE ASHPUTTEN 

Deze zaterdag staat in het teken van hakhoutbeheer. Houtkanten moeten regelmatig 
kort gezet worden. Nadien schieten de struiken met nog meer vitaliteit op. Het 
hakhoutbeheer maakte deel uit van de werkzaamheden van de boer, pakweg 
vijftig jaar geleden. Zo hield hij het landschap in stand en kon hij zorgen voor een 
wintervoorraad stookhout.  Het laatste was voor hem natuurlijk het belangrijkste. 
Mensen die zaterdag 10 februari graag meedoen, komen best in werkkledij en 
brengen werkhandschoenen en laarzen mee. Natuurpunt zorgt voor de rest, ook voor 
de soep! 

Bijeenkomst: 9.00u aan de personeelsingang van De Mosten
Info: Carlo van Boxel (carlovanboxel@telenet.be) 

Herinnering - 14 februari 19.30u - Cursus Fotogra�e - Les 2
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LAURYSSEN
Minderhoutdorp 29c - 2322 Hoogstraten 

03/340.25.40 - www.selexionhoogstraten.be
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Lezing - Vrijdag 23 februari 20.00u - Korstmossen (Harry Hendrickx)

Activiteiten
Activiteiten

Herinnering - 21 februari 19.30u - Cursus Fotogra�e - Les 3

Herinnering - 28 februari 19.30u - Cursus Fotogra�e - Les 4

Herinnering - 3 maart - Cursus Roofvogels - Daguitstap : Praktijk

ZONDAG 18 FEBRUARI:  KOLONIEWANDELING 

Natuurpunt Markvallei organiseert elke derde zondag van de maand een wandeling 
in Wortel Kolonie . Wortel Kolonie is een prachtig natuurgebied met een bewogen 
geschiedenis. Een ervaren gids leidt u met oog voor natuur en erfgoed door Wortel 
Kolonie. Deelnemen is gratis. 

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

ZONDAG 4 MAART:  ZONDAGSWANDELING -  KATJES IN BLOEI 

Natuurpunt Markvallei organiseert zondag 4 maart een lentewandeling en focust 
daarbij op de katjes, de bloemen van verschillende wilgensoorten. Katjes zijn 
vroegbloeiers en laten zien dat de lente in het land is. Begin maart, en soms al eerder, 
staan deze struiken al in bloei. In natuurgebied de Aschputten gaan we onder andere 
op zoek naar deze wilgenkatjes. Maar de ervaren natuurgids laat je nog meer zien 
van het prachtige natuurgebied. Niet alleen de katjes kondigen de lente aan.

Bijeenkomst: 09.00u aan Recreatiedomein De Mosten

APRIL - JUNI: FOTOTENTOONSTELLING - OPROEP

De volgende fototentoonstelling staat traditiegetrouw weer in het teken van de Mark 
en zijn meanders. Iedereen die een mooie natuurfoto rond dit thema heeft, en deze 
graag tentoongesteld ziet, mag deze in hoge resolutie (dus liefst via we-transfer of 
gelijkaardig medium) voor 20 maart 2018 doorsturen naar wimverschraegen@
hotmail.com. 
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VRIJDAG 23 MAART: FOTO-CAFE - EMOTIES

Tijdens de fotocafés ligt de focus niet alleen op 
de fotogra�e, 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 “emoties”. 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

ZONDAG 18 MAART:  KOLONIEWANDELING 

Natuurpunt Markvallei organiseert elke derde zondag van de maand een wandeling 
in Wortel Kolonie . Wortel Kolonie is een prachtig natuurgebied met een bewogen 
geschiedenis. Een ervaren gids leidt u met oog voor natuur en erfgoed door Wortel 
Kolonie. Deelnemen is gratis. 

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

Activiteiten

Activiteiten
ZONDAG 11 MAART: BUSHCRAFT   (I.S.M. DE GEZINSBOND)

Wil je leren vuur maken zonder aan-
steker of lucifer? Of zelf een houten 
voorwerp maken? Dan is bushcraft iets 
voor jou.  
Kom met je gezin voor ‘een initiatie 
vuurtechnieken’ en leer met succes vuur 
maken.  Of kies voor ‘veilig gebruik van 
messen’ en vorm een tak om tot een lepel 

of een wandelstok.  Activiteit in samen-
werking met Gezinsbond Hoogstraten, 
voor gezinnen met kinderen vanaf 5 jaar.  

Inschrijving (verplicht) en info:Marcel.
verschueren2@telenet.be
Vertrek: 14.00u in het bezoekerscentrum 
De Klapekster (Kolonie 41 in Wortel) 
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ZONDAG 1 APRIL:  ZONDAGSWANDELING -  PAASEITJES

Natuurpunt Markvallei organiseert op zondag 1 april een paaseitjeswandeling in 
natuurgebied Den Rooy in Meerle. Op deze Paaszondag maken we onder leiding van 
een ervaren gids een wandeling door natuurgebied Den Rooy. De beheerploeg van 
Natuurpunt Markvallei heeft hier in de voorbije jaren bergen werk verzet, en dat 
laat Natuurpunt Markvallei graag aan de deelnemers zien. De paashaas is ook van de 
partij. Speciaal voor de kinderen heeft hij onder bomen en struiken lekkers verstopt.

Bijeenkomst: 09.00u aan Parking Natuurgebied Den Rooy , Ulicotenseweg , 2328 
Meerle

Activiteiten

Activiteiten

ZATERDAG 31 MAART:  EXPEDITIE STEENUIL IN ZONDEREIGEN

Natuurpunt Markvallei trekt op zaterdag 31 maart 
naar Zondereigen voor de kennismaking met één 
van de meest aaibare uilen in onze streek: de 
steenuil. 

Natuurgidsen van Natuurpunt organiseren een 
korte kennismaking en vertellen hier een aantal 
algemeenheden over uilen en de steenuil in 
het bijzonder. Een kwartiertje later vertrekt de 
expeditie, op zoek naar de steenuil. Omstreeks tien 
na acht wordt het immers donker. In de buurt van 
het schakelhuisje in Ghil, hopen de natuurgidsen een eerste kennismaking met het 
bijzondere uiltje te kunnen hebben. In het gehucht Ginhoven wordt op een tweede 
ontmoeting gehoopt. Maar er is natuurlijk ook aandacht voor andere uilensoorten. In 
het centrum van Zondereigen bijvoorbeeld, bij de kerk, broedt al jaren een kerkuil. 

Onderweg zal ook uitleg gegeven worden over de dodendraad en is er aandacht voor 
bijzonderheden in verband met het kerkdorp Zondereigen. De wandeling is gratis, 
ongeveer 5,5 km lang. Deelnemers zorgen voor laarzen of stevig schoeisel en een 
veiligheidsvestje

Bijeenkomst: 19.30u aan de dodendraad in Zondereigen

© Swa Bouvé
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Activiteiten

Jaarplanning 
Fotowerkgroep

Foto-excursies 2018  
Binnen de afdeling Natuurpunt Markvallei hebben we een actieve werkgroep rond alles wat 
met fotogra�e te maken heeft.  Zo komen we tweemaandelijks bijeen om gezamenlijk in één 
of ander natuurgebied te fotograferen.

Zondag 4 februari Castelrésche Heide 07u45 : Kerkplein Minderhout

Zondag 15 april Halsche Beemden 08u00 :  Kapelletje Hal 

Zondag 17 juni Merksplas Kolonie 08u00 : Osseweg 1 (Merksplas) 

Zondag 26 augustus Elsakker 07u00 : Kerkplein Meerle

Zondag 14 oktober Bolkse Beek 09u00 : Bolks Heike 

Zondag 16 december Zeeland nog te bepalen
 

Fotocafés 2018  
Ook organiseren we 4 keer per jaar een fotocafé waar-
bij iedereen foto’s meebrengt rond een bepaald thema 
en waarbij tips aan elkaar worden uitgewisseld.
 
23 maart   : emotie
18 mei   : verstedelijkte natuur
21 september  : vlinders 
23 november  : mist

Thema’s fototentoonstelling BC De Klapekster 2018: 
Om de 3 maanden wordt de fototentoonstelling in het Bezoekerscentrum De Klapekster 
vervangen.  Kies alvast je beste foto’s in de volgende thema’s:

Jan - feb - maa  : avond- en nachtfotogra�e in de Markvallei 
Apr - mei - jun  : de Mark en zijn meanders 
Jul - aug - sep : natuur in werelderfgoed Wortel- en Merksplas Kolonie
Okt - nov - dec  : paddenstoelen in de Markvallei 

Meer info: verschraegen.wim@telenet.be

©Wim Verschraegen
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BONT DIKKOPJE 

 

Het Bont Dikkopje,  

ideaal als opkikker voor 
jezelf en voor de natuur.  

Verkrijgbaar in 
Bezoekerscentrum  

De Klapekster 

Kleine fles: € 8 

Grote fles: € 20 
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BONT DIKKOPJE 

 

Het Bont Dikkopje,  

ideaal als opkikker voor 
jezelf en voor de natuur.  

Verkrijgbaar in 
Bezoekerscentrum  

De Klapekster 

Kleine fles: € 8 

Grote fles: € 20 

In het najaar van volgend jaar staan er 
opnieuw gemeenteraadsverkiezingen 
geprogrammeerd. Natuurpunt Markval-
lei vindt het belangrijk dat de politieke 
fracties in hun programma’s voldoende, 
en liefst veel, aandacht besteden aan 
natuurbehoud en leefmilieu.  Daarom 
zullen we alle politieke fracties een me-
morandum bezorgen met onze belang-
rijkste thema’s.

Als Natuurpunt Markvallei vinden we het 
belangrijk om dit memorandum onder de 
aandacht te brengen van de 
politici. De gezinnen die zich 
bij Natuurpunt hebben aan-
gesloten verwachten van 
onze vereniging aandacht 
voor natuur, landschap en 
leefomgeving. Natuur in 
evenwicht, zuivere lucht en 
zuiver water zijn basisbe-
hoeften die onze aandacht 
meer dan nodig hebben. 
Onze leden - toch een 1000-
tal gezinnen in onze regio -   stellen vast 
dat de inspanningen die geleverd worden 
ontoereikend blijken en eisen een kracht-
dadiger beleid en een consequente uitvoe-
ring ervan.

Want laat het duidelijk zijn. De zorg voor 
ons leefmilieu, het versterken van de biodi-
versiteit, streven naar landschapskwaliteit 
en een zuivere leefomgeving behoren tot 
het takenpakket van de overheid. Natuur-
punt Markvallei wil een partner zijn om dit 
mee te realiseren, maar het is aan de lokale 

overheid om handvaten aan te reiken en 
een kader te scheppen waarin dit mogelijk 
wordt. Die boodschap zullen we ook naar 
onze leden communiceren.

Dat we een betrouwbare partner zijn in 
deze bewijst het feit dat we kunnen terug-
vallen op een bijzonder grote en steeds gro-
ter wordende achterban. Natuurpunt is in 
onze regio een belangrijke middenveldor-
ganisatie geworden en vertegenwoordigt 
op die manier terecht een luider wordende 
roep om meer in te zetten op natuurbehoud 

en natuurontwikkeling.

Dat Natuurpunt Markval-
lei de inspanningen om 
dit doel te bereiken niet 
schuwt, bewijst het feit 
dat we inmiddels instaan 
voor het beheer van meer 
dan honderd hectare bos 
en natuur. Dit vraagt van 
onze leden en onze ver-
eniging een groot engage-

ment op �nancieel vlak, maar ook op het 
vlak van inzet van mensen. Sommigen zet-
ten zich dagelijks in, anderen elke week en 
nog anderen sporadisch.  Bijna 200 actie-
ve vrijwilligers ondersteunen de werking 
van onze vereniging op allerlei manieren. 

Alleen al uit respect voor het werk dat deze 
mensen gratis en vooral met veel overtui-
ging verzetten, is het belangrijk dat we voor 
de politieke fracties onze krijtlijnen in de 
verf zetten.

Verkiezingen 2018
memorandum

Beleid

Wij reken erop 
dat ze onze 

aandachtspunten 
voor een betere 

natuur zullen 
opnemen in hun 
kiesprogramma.
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Lezingen

Overzicht lezingen

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

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

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

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 Djovre�ell, kustweg 17 van Steinkjer tot Bodo, de Lofoten,… Een verhaal over 
elanden, stokvis,  toendra, gletsjers en vikingen. 

© Wim en Ingrid © Wim en Ingrid

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 
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VRIJDAG 26 JANUARI 2018: LANDSCHAPSPIJN    
JANTIEN DEN BOER

Tussen betongras en turbokoeien

Natuurpunt Markvallei organiseert samen met De Hoogstraatse Maand 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 �atterend 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?”

Overzicht lezingen
Lezingen
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Lezingen

Overzicht lezingen
Slap turbogras

Op de eerste pagina’s van haar boek beschrijft Jantien de Boer hoe ze op ‘een 
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 pam�et. 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. 
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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 
fotogra�eliefhebbers 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
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De afgelopen 3 maand deden we...

Standje op de buiten-fair

cursus Avondfotogra� e

Zeisen in den Rooy

Trektellen

Zwerfvuil opruimen

Wandeling “Nieuwe Leden”

Koloniewandeling

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

Wandeling in de Bolkse Beek

Cursus Macrofotogra� e

Lezing  Libellenfauna

Lezing Ethiopie

Doenk, oftwel “Grote Kuis”

Lezing Natuur in Zundert

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
Doelloos dwalen in een snel donkerend

en veranderend landschap

Natuurpoëzie

Het gras in de maand december is breekbaar als glas 
en valt gedwee onder je voeten uiteen.

Leven in december is ondraaglijk laat; 
duisternis, ingestorte schuren, roestend gereedschap, 

door mos aangevreten vruchtbomen, heel dit geduldig verval
dat wij zo vanzelfsprekend met het platteland verbinden 

en dat een plotselinge pijn in het middenrif veroorzaakt 
op het moment dat je beseft dat wat je ziet 

niet alleen een beeld van de toekomst is, van het leven der onge-
borenen, maar ook van het verleden en van de doden.

Steeds smaller wordt de marge die hen gescheiden houdt.
Steeds simpeler het inzicht dat wij zinledig zijn.

De grote witte winterhazen vluchten over de velden.
Steeds sneller raakt het beeld van de mens uitgewist.

Het is tijd om naar huis te gaan

Maar wij zijn al thuis.

Lars Gustafsson

© Wim Verschraegen
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FIETSBIJSTAND

 en

Van Huffel verzekeringen NV
FSMA 14593 – RPR TURNHOUT 0430.700.190

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

Openingsuren

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

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

Dit is een verzekeringsproduct 
van AGA International SA, 

Belgian Branch.

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

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

GRATIS 

FIETSPOMP 
voor de eerste 

1000* 

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

* Aanbod geldig voor de eerste 1000 mensen die in 2016 een DVV fietsbijstand afsluiten.
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FIETSBIJSTAND

 en

Van Huffel verzekeringen NV
FSMA 14593 – RPR TURNHOUT 0430.700.190

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

Openingsuren

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

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

Dit is een verzekeringsproduct 
van AGA International SA, 

Belgian Branch.

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

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

GRATIS 

FIETSPOMP 
voor de eerste 

1000* 

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

* Aanbod geldig voor de eerste 1000 mensen die in 2016 een DVV fietsbijstand afsluiten.
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vv

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




