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Over de afdeling Voorwoord

Natuurpunt Markvallei
Beste Natuurpuntleden uit de Markvallei,

Deze keer zetten we Bezoekerscentrum De Klapekster in de 
spotlights. Ons bezoekerscentrum is voor de afdeling meer 
dan een goed geassembleerde massa bouwmaterialen. In 
vele opzichten is De Klapekster de ziel en motor van onze 
vereniging. En daarom is het niet meer dan gepast om daar 
een keer bij stil te staan.

Verder vinden jullie in dit nummer een aantal aantrekkelijke 
activiteiten die in de loop van de volgende maanden op onze kalender prijken: de Nacht 
van de Vleermuis in Baarle, warmedekentjesavond in Wortel, busuitstap naar de Tienge-
meten, een info-avond over de toekomst van natuurgebieden Den Rooy en Smisselbergen, 
boeiende cursussen...

Over de voorbereidingen die we treffen naar de aanloop van de verkiezingen wil ik je 
alvast melden dat de verschillende politieke fracties van ons vijf concrete vragen kregen 
voorgeschoteld. In ons volgende Bieteutje presenteren we jullie hun antwoorden.

we zijn ook naarstig bezig met opzoekwerk naar aanleiding van ons nakende veertigja-
rige bestaan. Er worden plannen gesmeed om de oprichters bijeen te brengen voor een 
rondetafelgesprek met het huidige bestuur. Ook hier hoor je later ongetwijfeld meer over.

En het preciese bedrag dat De Gerooyde Struiken inzamelen voor hun Expeditie Natuur-
punt blijft ook nog even geheim, maar een tipje van de sluier wordt alvast op de volgende 
pagina opgelicht...

Maar wat zeker is dat we je zo goed mogelijk op de hoogte proberen te houden van wat er 
reilt en zeilt in Natuurpunt Markvallei. 

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  Schapen aan De Klapekster
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 
Pinnen? Met de kaart betalen?

Vanaf nu is het in De Klapekster mogelijk 
om uw drankjes ook digitaal af te rekenen. 
Gedaan dus met het bijeenzoeken van uw 
laatste muntjes om uw dorst te lessen!

Waar is de slechtvalk naar toe?

De vorige jaren konden we jullie in deze 
rubriek  altijd op de hoogte houden van het 
broedsucces van ‘onze’ slechtvalken. Maar 
hoe zit het nu, aangezien de kerk zo inge-
pakt is?

Deze vraag werd regelmatig aan onze vrij-
willigers gesteld, en het doet deugd dat 
zoveel Hoogstratenaars meeleven en het 
slechtvalkenechtpaar in de armen sluit. 

Maar de kerktoren moest gerestaureerd 
worden en dat heeft ook gevolgen voor onze 
slechtvalken. Daarom is er beslist om op 
17/2/2017 de nestkast af te sluiten met een 
rolluik zodat het koppel geen eieren kan 
leggen in de nestbak, meestal eind maart, 

begin april. De eieren zouden immers niet 
meer uitgebroed kunnen worden door de 
werkzaamheden aan de toren. Maar waar 
zijn de slechtvalken dan nu naar toe?

Die vraag stellen we ons omdat ondertus-
sen iedere Hoogstratenaar wel het gekrijs 
van de slechtvalk herkent. En daar zit het 
hem nu juist. Dat hoor je nu niet en daarom 
denken we dat ze er ook niet meer zijn.

Het gekrijs dient als communicatie tussen 
de ouder die op het nest zit en de ouder 
die voedsel aanbrengt, wat ze afwisselend 
doen, en eventueel rechtsreeks met de jon-
gen. Omdat er dit jaar geen kuikens zijn is 
deze communicatie niet nodig en zijn ze dus 
eerder aan de stille kant. Daarom lijken de 
slechtvalken dus minder aanwezig in het 
Hoogstraatse straatbeeld.

Wat brengt de toekomst? We weten dat de 
nestbak wellicht ook nog volgend broed-
seizoen gesloten zal zijn. Uiteraard maken 
we hem zo snel mogelijk weer open, en we 
geloven er wel in dat er zich snel een broed-
paar zal aanbieden vanaf het moment dat 
de nestbak terug geopend zal worden.

Beheerploeg start met actie voor 
proper Hoogstraten

Natuurpunt Markvallei heeft de actie 
“Proper Hoogstraten” een stevig handje 
geholpen!. Met vijftien vrijwilligers van de 
beheersploeg werd een voormiddag zwerf-
vuil verzameld in de omgeving van onze 
natuurgebieden Den Rooy en Smisselber-
gen in Meerle. Ook de Zwartvenweg, Schui-

venoord, Heerle en de Voort werden door 
onze vrijwilligers proper gemaakt! 
Het resultaat: een volle aanhangwagen 
zwerfvuil!

Nu al een succesvolle Expeditie 
Natuurpunt

Op het moment van dit schrijven is de Expe-
ditie Natuurpunt nog niet afgelopen, maar 
toch kunnen we alvast spreken van een ge-
weldig success. 

Dankzij de diverse activiteiten van De Ge-
rooyde Struiken, zoals een quiz en twee 
uitverkochte paëlla-avonden werd al bijna 
15.000€ ingezameld voor natuurgebied Den 
Rooy. Hiermee zullen ze waarschijnlijk de 
best scorende ploeg worden. 

In de volgende Bieteut zullen we een uitge-
breid verslag over de lotgevallen van deze 
dappere fietsers brengen!

zeisteam © Yvonne Engelen

©Paul Van Gestel

©Cois Sommen

©Cois Sommen
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Lezingen

 
 

 
 
 

 
 
 

             
     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, …  
 

 

 

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 

 

 

 

Natuur in Zundert, libellen in het Merkske, Dirk Draulans, de kempen 100 jaar geleden, ...    
Dit zijn allemaal lezingen die ons een gezellige avond hebben bezorgd. Naar goede gewoon-
te organiseren we ook dit winterseizoen weer een aantal boeiende lezingen.  
Hierbij doen we een warme oproep aan iedereen die graag wil komen vertellen over een 
onderwerp naar keuze, liefst natuurlijk met een link naar natuur, natuurfotografie of 
lokale geschiedenis of actualiteit.

De data die we reeds gereserveerd hebben voor deze boeiende avonden zijn 19/10, 2/11, 
16/11, 30/11, 14/12, 4/1, 18/1, 8/2 en 15/2.

Indien je een lezing wil geven, of iemand kent die dat misschien wel wil doen, stuur dan 
een mailtje naar wimverschraegen@hotmail.com

Klapeksteravonden
Oproep lezingen
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De afgelopen 3 maand deden we...

Kamsalamander - Halsche Beemden (W. Verschraegen)

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

Groentje - Wortel Kolonie (W. Verschraegen)

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!

Kleine Karekiet - Aschputten  (P. Versmissen)

Kievit - Markmeander (G. Brosens)

Bosbeekjuffer - Halsche B. (W. Verschraegen)

Slanke Sleutelbloem - Halsche B. (W. Verschr.)
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Advertentie AdvertentieAdvertentie



test Titel rubriek

12   Natuurpunt Markvallei - 2017, nr. 4  Natuurpunt Markvallei - 2017, nr. 4  13   

Vrijwilliger in de kijkerVrijwilliger in de kijker

Natuurpunt is een vrijwilligersvereni-
ging. Zonder de belangenloze inzet van 
heel veel mensen staan we nergens. Met 
veel plezier zetten we daarom in ons tijd-
schrift mensen in de kijker die samen met 
ons het verschil maken voor de natuur.
Tekst: Drej Oomen 

Deze keer zijn we op bezoek bij één van 
onze sterkhouders. Koen Verschueren is 
één van de drijvende krachten achter de 
werking van De Klapekster en heeft zijn 
hart verloren aan de natuur.  

Opgegroeid in de Wortelse natuur. Op 
welke manier hebben de jeugdjaren je op 
weg naar natuurbehoud gezet?

De Markvallei was mijn speeltuin. Ronddo-

len in de velden en bossen langs de Mark. 
Hutten bouwen, bootje varen, stekelbaars-
jes vangen in een sloot, sluipen in lang gras, 
fluiten op een blaadje, dammen bouwen, 
slingeren over de Mark, vogelnesten zoe-
ken, vissen met een stok op de vijver in de 
velder. De Mark was toen heel erg vervuild, 
er groeide geen planten in en er zat geen 
enkele vis.
Mijn vader was jager en nam mij mee op zijn 
tochten door de velden. Van het kasteel van 
Hoogstraten tot ver in Keirschot, van Bolk 
tot in de Polder tegen Wortel Kolonie.

Je bent via de Klapekster in Natuurpunt 
binnengerold, hoe ging dat in zijn werk?

In 2005 was ik bij iemand op bezoek en 
zat daar ’s avonds bij een vuurschaal. Die 
persoon vroeg of ik niet kwam helpen het 
dak van het pas verworven gedeelte van 
de landloperboerderij te vervangen. In juli 
met mooi weer samen met een grote groep 
vrijwilligers begonnen we eraan. Die sa-
menwerking was erg aangenaam. Onder 
dat dak zat nog een ruimte, die moest ook 
nog onder handen genomen worden. 

Een bezoekerscentrum opbouwen vond ik 
een heel mooie uitdaging. Bezoekers ont-
vangen, hen informatie geven over natuur 
en Wortel Kolonie, een drankje schenken, 
een toog bouwen waar we met gelijkge-
stemden de wildste ideeën uiteenzetten. Ik 
ben er nog steeds mee bezig.

Wat is je drijfveer om je in te zetten voor 
Natuurpunt?

De natuur zelf natuurlijk. Je ziet dat op 
plaatsen waar de natuur een kans krijgt, er 
hele mooi planten en dieren terugkomen. 
Maar daar buiten is het meestal een ‘woes-
tijn’. Alle natuur verdwijnt in de open ge-
bieden; monocultuur, pesticiden, kappen 
van houtkanten, een overdaad aan mest en 
kunstmest, heel het landschap gaat op de 
schop, samen met de planten en dieren die 
er in voor kwamen. Daar moet aan gewerkt 
worden. 

Natuur aankopen en vrijwaren van al dat 
onheil is een mooi doel, corridors maken 
om dat allemaal te verbinden. Mensen hier-
van bewust maken is ook nodig. Cursussen, 
gidsbeurten, activiteiten 
in en over de natuur hel-
pen daar aan mee. 

De Klapekster als bezoe-
kerscentrum is meestal 
hierin het startpunt. Be-
zoekers laagdrempelig 
en ongedwongen de eer-
ste stappen in de natuur 
laten nemen, is daarbij 
een handig instrument. Zo groeit de groep 
van mensen die met de natuur begaan zijn 
en kunnen we misschien wat meer wegen 
op het beleid.

De geweldig grote groep zeer bekwame en 
enthousiaste vrijwilligers maakt dit al-
les tot een plezier.Het is een aanstekelijke 
vriendenclub die nog steeds groeit en waar-

bij ieder zelf zijn eigen engagement invult 
naar eigen tijd, kennis en kunde.

Als verantwoordelijke van de Klapekster 
heb je een prachtige herinrichting kun-
nen realiseren. Hoe kijk je er op terug? 
Wat is je het meest bijgebleven in het hele 
traject?

Op het resultaat mogen 
we echt trots zijn. De 
weg er naar toe was wel 
heel zwaar. Met onze 
werkgroep van vijf per-
sonen hebben we een 
heel intens parcours 
afgelegd: vergaderen, 
beslissingen nemen 
waarbij iedereen het 

eens moest zijn, het werk opvolgen, firma’s 
achter de veren zitten, plannen, is er een 
plek voor alles, ...  Maar we zijn tevreden 
over het resultaat. 

Er kunnen nu meer bezoekers binnen 
plaats nemen. Het werk voor de vrijwilli-
gers is veel praktischer dan voorheen.  We 
vonden ook zeer vlot 30 mensen die ons 

Koen Verschueren
in de kijker

Koen als enthousiasmerend natuurgids©Wim Verschraegen

Koen en Jos in actie©Wim Verschraegen

“We ontwierpen 
een nieuw soort 

bezoekers-
centrum. ”
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hielpen met een winwin 
-lening om de financiering 
rond krijgen. Dan weet je 
dat je goed bezig bent.

Toen het ontwerp werd 
voorgesteld aan een gro-
tere groep die moest be-
slissen of we hiermee ver-
der gingen, was iedereen 
enthousiast, ze zagen dat 
het veel praktischer zou 
zijn voor de vrijwilligers, 
veel lichter, moderner en 
met een prachtig winkel-
tje erin.

We ontwierpen een nieuw soort bezoekers-
centrum: we willen de mensen naar buiten 
loodsen, ga genieten en laat je verwonderen 
in de  natuur. Wij helpen de bezoekers bij 
vertrek en terugkomst. 

Het was ook goed dat we tijdens de verbou-
wing zonder al te veel moeite toch open kon-
den blijven voor de bezoekers. We openden 
op de gezellige zolder ‘De Kleine Klapek-
ster’. De continuïteit voor de bezoekers en 
de vrijwilligers werd gevrijwaard. Beide 
groepen werden nieuwsgierig naar wat er 
daar beneden ging gebeuren en wat het re-
sultaat zou worden. In deze kleine ruimte 
zat ook nog eens het zenuwcentrum van de 
verbouwing.

Je kent de vallei van het Merkske als je 
broekzak. Wat is er je favoriete plek? 
Waarom?

Dat zijn er wel meer. Plekken waar het 
rustig en stil is: het Groeske, het Langven, 
enclave H21, het Moer. Of waar veel vogels 
zitten: op de vennen van de Castelreesche 
Heide, rond Vosterschoor, De Broskes.

Heb je nog tijd genoeg om te genieten van 
de natuur om je heen? Wanneer kan je 
echt van de natuur genieten? 

Dat hangt vaak af van toevalligheden en 
verwondering. Zoals ‘Trap en stap’ onlangs 
werd georganiseerd. Niet op zoek naar iets 
bepaalds of naar een één gebied. De toeval-
lige ontdekkingen leiden je rond, zorgen er 
voor dat je verder fietst, afstapt, rondwan-
delt. 

Liggend in een droge slootkant op de Cas-
telreesche Heide, kijkend naar foerageren-
de lepelaars op een ven en luisterend naar 
de veldleeuwerik in de lucht. Zittend op 
een zelfgemaakt bankje onder een els in 
de Halsche Beemden luisterend naar een 
nachtegaal die boven je hoofd zit. Thuis in 
een tuinzetel kijkend naar een vissende ijs-
vogel. Even verheven boven de mistsluiers 
wachten op de opkomende zon met geluid 
van een groenpootruiter. Met de verrekij-
ker bij een graanveldje in de Heikant gor-
zen en vinken spotten. De bloemenweelde 
bewonderen in een nat grasland in de Man-
ke Goren. Op de bank in Wortel Kolonie aan 

Vrijwilliger in de kijker Vrijwilliger in de kijker

Meester Koen! ©Wim Verschraegen

de heide hopend op een nachtzwaluw.  

En natuurlijk zittend op de eiken bank bui-
ten tegen de Klapekster met je rug tegen de 
warme muur kijkend naar een boomvalk 
die de huiszwaluwen achterna zit, voor-
bijschuivende wolkenvelden en de onder-
gaande zon.

Wat zie je als de grote uitdagingen van 
de toekomst voor De Klapekster en voor 
Natuurpunt?

Wat als de Kolonies werelderfgoed worden? 
Genoeg vrijwilligers behouden om op een 
gemoedelijke manier en met voldoende 
professionele ondersteuning ons bezoe-
kerscentrum open houden. 

Dat ons ledenaantal groeit in Hoogstraten 
,Baarle-Hertog en Rijkevorsel. Dat we ro-
buuste  natuurgebieden kunnen creëren en 
die met elkaar kunnen verbinden. Dit  alles 
met andere natuurorganisaties en met een 
open, positieve en opbouwende samenwer-
king met de drie gemeentebesturen. 
En natuurlijk nog de vergroening in de 
landbouw en de energiesector, een stop in 
de achteruitgang van de biodiversiteit, van 
de klimaatopwarming, de ontbossing; een 
verbod op het gebruik van pesticiden, een 
boost voor het recycleren en duurzaam-
heid. En dit wereldwijd.

Nog veel werk dus! (nvrdr)

©Wim Verschraegen
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Er zijn geen redenen waarom je niet nog iets zou bijleren. En dat kan nu door onder andere 
volgende interessante cursussen die telkens plaatsvinden in Bezoekerscentrum De Klapekster.
Inschrijven voor deze cursussen doe je voortaan online via de link die onderaan de cursus 
ordt weergegeven. Nadien volgt nog een een mail met de uitnodiging tot betaling.  Je inschrij-
ving is definitief na overschrijving van het cursusgeld, met vermelding  van de cursusnaam.

Kennismaking met spinnen 

Geloof jij nog dat je jaarlijks 8 spinnen opeet tijdens je slaap? Of 
dat die spin in je slaapkamer je de hele tijd zit te beloeren? Ja? 
Hoog tijd om een cursus ‘Kennismaken met spinnen’ te volgen! 

In deze cursus doorprikken we niet alleen fabeltjes en ontkrach-
ten we clichés, maar leer je vooral meer over de intrigerende 
leefwijze van de meer dan 600 spinnensoorten in Vlaanderen. Zo 
leer je dat het ene web het andere niet is en kom je eindelijk te 
weten wat die spinnen altijd in de badkuip doen.  Ook krijg je een overzicht van de belangrijk-
ste spinnenfamilies, die we tijdens de excursies gaan zoeken. Een aantal gemakkelijk herken-
bare soorten, die misschien ook in jouw tuin voorkomen, leer je tijdens deze cursus kennen. 

En misschien vind je spinnen, na het volgen van deze cursus, toch eerder nuttig dan vies?

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

Donderdag 13 september Theorie 19.30u - 22.00u 

Donderdag  27 september Theorie 19.30u - 22.00u

Zaterdag  29 september Praktijk 09.00u - 12.00u

Inschrijven voor deze cursus doe je online via https://www.natuurpunt.
be/agenda/cursus-kennismaking-met-spinnen-wortel-26790 of de QR code.

CursusCursus

Cursussen
 Je bent nooit te ? om te leren Natuurgids worden! Grijp je kans.

De cursus Natuurgids bestaat al meer dan 50 jaar. Natuurgidsen zijn in alle takken van de 
natuurbehouds- en milieubeweging actief. De cursus Natuurgids is bovendien erkend als 
specialisatie binnen de gidsenopleiding van Toerisme Vlaanderen.

In deze cursus werk je rond een brede waaier aan thema’s.  
Je ontdekt hoe dieren, planten en landschappen samenleven en je krijgt een stevige basis 
rond ecologie en natuurbeheer. Tijdens de methodieklessen leer je hoe je een boeiende 
wandeling uitstippelt en groepen gidst. Daarnaast ga je regelmatig op excursie met ervaren 
gidsen en bezoek je natuurgebieden in de buurt.

De cursus bestaat uit 30 activiteiten, waarvan ongeveer de helft natuurexcursies zijn. De 
activiteiten worden gespreid over een jaar zodat je de natuur in ieder seizoen leert kennen. 
Na je eindopdracht ontvang je het getuigschrift van Natuurgids. Met dit getuigschrift kan je 
later een gidsenbadge van Natuurpunt CVN behalen, na het aantonen van praktijkervaring 
en gespecialiseerde didactische of inhoudelijke bijscholing. 

De theorielessen vinden plaats in De Klapekster op donderdag van 19u30-22u30. De excur-
sies op zaterdag van 9u00-12u00.  Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen. De eerste 
bijeenkomst is op 20 september 2018 en de afronding voorzien we op 20 
juni 2019.

Prijs: Leden Natuurpunt: € 216    Niet-leden: € 240   jonger dan 25 jaar: € 180

Inschrijven en meer info op https://www.natuurpunt.be/agenda/cursus-na-
tuurgids-markvallei-27353 of de QR code. 

©Marc Van Opstal

©Wim Verschraegen

©Wim Verschraegen
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Uitstap

Tijdens onze vorige busuitstap verkend-
en we nog de Hoekse Waard. Het werd 
een natte maar bijzonder mooie uitstap, 
die naar meer smaakte. En dus breien we 
er zaterdag 15 september een vervolg 
aan, en gaan we naar Tiengemeten.

Tiengemeten

Tiengemeten is een eilandje in Zuid-Holland 
en heeft veel natuurschoon te bieden. In het 
haventje van Tiengemeten stappen dageli-
jks wandelaars van de pont. Hun doel: het 
eiland ontdekken in een dag. Maar dat is 
eigenlijk te kort. Er valt hier zoveel te zien 
en te beleven. Je loopt van een nostalgisch 
platteland zo de bloemrijke weides in en 
vandaar weer naar moerassige rietlanden. 
Zo dicht bij de grote stad Rotterdam vind je 
hier stilte en rust. En dan te bedenken dat 
dit natuureiland er een aantal jaren geleden  
nog volstrekt anders uitzag.

Op de plek waar nu stoere runderen grazen 
en bevers zwemmen, lagen eerder strak-
getrokken aardappelakkers. Eind vorige 
eeuw ontstonden de wildste plannen voor 
een andere bestemming van Tiengemeten. 
Van dumpplaats voor verontreinigd slib tot 
vliegveld, van bungalowpark tot kerncen-
trale. Maar de natuur won en Natuurmonu-

menten kreeg het beheer in handen.
Met een ervaren gidsenpaar trekken we er 
op uit. Om 8.00 uur vertrekken we zaterd-
ag 15 september aan Bezoekerscentrum De 
Klapekster. Daar komen we ‘s avonds om 18 
uur weer aan. 

Als je mee wil moet je inschrijven en op 
voorhand 16 euro (10 euro voor de bus, 6 
euro voor het pontje) betalen. Niet-leden 
betalen 25 euro. 

Neem zeker je boterhammen, verrekijker 
en/of telescoop mee! 

Info: voorzitter@natuurpuntmarkvallei.be

Busuitstap 
TIENGEMETEN

INSCHRIJVEN
Hoe: Inschrijven via link 
activiteitenkalender
Prijs: 16€ (voor leden) of 25€ (voor niet-
leden) overschrijven op rekeningnummer 

BE73 8601 1267 3360 mvv “Tiengemeten 
- naam -aantal”

Meebrengen: verrekijker en picknick

©zoover.nl

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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BeleidBeleid

Bezoekerscentrum De Klapekster is een 
begrip in onze regio en ver daarbuiten. 
Ook binnen onze nationale vereniging 
wordt met argusogen gekeken naar het 
reilen en zeilen van het bezoekerscen-
trum van Natuurpunt Markvallei.
Tekst: Drej Oomen 

Van klaslokaal naar boerderij

Begin 21ste eeuw, de landloperij was afge-
schaft en de Mars op Wortel Kolonie lag nog 
vers in het geheugen. De eerste berichten 
over de toekomst van Wortel Kolonie sijpel-
den door op de gemeenteraad in Hoogstra-
ten. Het zette plots iets in beweging binnen 
Natuurpunt Markvallei. We zagen onze 
kans om uit het isolement te treden. Tot dan 
zaten we immers in een klaslokaaltje in de 
Karel Boomstraat. 

De kleine groep smeet zich helemaal op de 
verbouwing en restauratie van een deel 
van de oude landlopersboerderij. Het klei-
ne groepje werd groter en hechter. Alle 
vrije tijd ging naar de opbouw van het be-
zoekerscentrum. Het gezamenlijk project 
maakte Natuurpunt Markvallei tot de ster-
ke afdeling die ze nu is. 

Eindelijk open

In 2005 werd de erfpachtovereenkomst 
ondertekend met de stad Hoogstraten en 
Stichting Kempens Landschap. De sloop 

binnenin en de heropbouw startten snel 
daarna. Op 10 mei 2007 werd  bezoekers-
centrum De Klapekster officieel geopend. 
Het “natuur.huis” was toen nog maar alleen 
open op zondag. Maar dat veranderde snel. 

Via een Leaderproject bekwamen we in 
september 2009  de aanstelling van een 
halftijdse medewerkster. Ze staat in voor 
de coördinatie.  Vanaf dat ogenblik was het 
bezoekerscentrum open van donderdag tot 
en met zondag.

Gestage groei

Het aanbod aan activiteiten groeide, steeds 
meer vrijwilligers meldden zich om  mee te 
helpen en het bezoekersaantal steeg voort-
durend. Bezoekerscentrum De Klapekster 
werd stilaan een begrip. Het vele werk in en 
rond het bezoekerscentrum maakte de uit-
breiding van de taak van coördinator naar 
een voltijdse betrekking noodzakelijk. Dat 
gebeurde in januari 2015.

De Klapekster opende voortaan haar deu-
ren ook op zondagvoormiddag. Op die ma-
nier kwamen we tegemoet aan de wens van 
vele bezoekers en wandelaars die al vroeg 
op zondagmorgen de natuur in trekken. Het 
bezoekerscentrum barstte uit haar voegen 
en opstijgend vocht in de muren maakte dat 
we sneller dan voorzien aan een herinrich-
ting begonnen. Het startschot van de plan-
ning van deze verbouwing werd gegeven in 
augustus 2015.

BC De Klapekster
verzet al 10 jaar de bakens De verbouwingen startten in februari 

2017. Ondertussen openden we “de kleine 
klapekster” op de zolderverdieping. In juli 
2017 werd de prachtig vernieuwde Klapek-
ster officieel geopend, tien jaar na de eerste 
opening.

Van 10 000 bezoekers in 2010 groeiden we 
naar 35 000 bezoekers in 2017. In dat jaar 
waren we 313 halve dagen open. Bezoekers-
centrum De Klapekster zette al van in het 
begin in op horeca. De “baliemedewerkers” 
werden in de Klapekster tappers die info 
geven. Hun aantal is indrukwekkend: 40 
in 2007, 101 in 2017! 

En de tijd staat niet stil. Sinds deze maand 
beschikken we ook over een betaalauto-

maat, een nieuwe mijlpaal in de prille ge-
schiedenis van het bezoekerscentrum.

De poort naar de Vallei van het 
Merkske

Bezoekerscentrum De Klapekster heeft als 
doel de poort te zijn naar het natuurgebied 
van de vallei van het Merkske. De Klapek-
ster is een plek om geprikkeld te worden 
om naar buiten te gaan, alles in de natuur 
te beleven en om nadien de ervaringen in 
een warme omgeving te delen met anderen 
onder het genot van een drankje.

En dit doel maken we elke dag waar, ook de 
volgende decennia.  
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Advertentie xxx

©Wim Verschraegen

Soort in de kijker

©www.birdphoto.nl

De naam van ons bezoekerscentrum 
werd onder andere gekozen voor de as-
sociatie met een gezellige babbel, “een 
klapke doen”, maar wie is de vogel achter 
deze naam?

De klapekster

De klapekster (Lanius Excubitor) is een vo-
gel van ongeveer 24 cm. Zijn  verenkleed 
is een mengsel van grijs, zwart en wit. De 
bovenzijde van de kop, de bovenkop en het 
voorhoofd zijn grijs. Hij is goed herkenbaar 
aan de zwarte teugel en oorstreek met een 
witte wenkbrauwstreep.

Klapeksters eten kleine vogels, kleine 
zoogdieren, kikkers en hagedissen. De buit 
wordt vastgeklemd tussen takken, en soms 
opgeprikt

Bijna uitgestorven?

De klapekster is de grootste vertegenwoor-
diger uit de familie van de klauwieren en 
was eeuwenlang een inheemse broedvogel 
tot het begin van de jaren ‘80. Als broedvo-
gel verkoos hij open terreinen met houtkan-
ten in kleinschalige landschappen of heide-
terreinen. Maar de druk op hun omgeving 
werd te groot en de klapekster bezweek: in 
1996 werd in Zonhoven het laatste broed-
geval voor Vlaanderen opgetekend. Tijdens 
de wintermaanden echter, krijgen we deze 
gemaskerde bandiet wel nog te zien in onze 
heidegebieden. 

Sinds enkele jaren stellen we vast dat de 

klapekster Wortel Kolonie en de vallei van 
het Merkske heeft uitverkoren als winter-
verblijf. De terugkeer van deze kleine roof-
vogel stemt ons hoopvol met betrekking tot 
de natuur in onze regio.

What’s in a name

Bieteut en Bonte Piet zijn lokale benamin-
gen voor koolmees en scholekster, maar 
onze gidsen verzamelden volgende wel-
klinkende volkse benamingen voor de 
klapekster: blauwe tuinvalk, ekster van 
Antwerpen, kleine valk, negendoder, vin-
kenbijter, tuinekster en wachter. 

Maar net zoals de klapekster welkom is bij 
ons, zijn jullie welkom in BC De Klapekster!

bronnen: www.natuurpunt.be/nieuws; wikipedia

De klapekster
in de kijker
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Activiteiten

ZONDAG 15 JULI:  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)

ZONDAG 8 JULI:  TRAP EN STAP   

 Het is de bedoeling dat we met een groep 
mensen, geboeid door de natuur, een 
verkenningstocht maken in onze regio. 
Het reisdoel is even onbekend als het 
belangrijk is. Het gaat er om dat we met 
open blik proberen zoveel mogelijk natuur 
waar te nemen. De groep verplaatst zich 
met de fiets en zal op verschillende plaatsen 
(even onbekend als de bestemming) halt houden om er de 
natuur te bestuderen. 

We eindigen rond het middaguur en keren tegen dan terug naar de vertrekplaats. We 
raden aan verrekijkers en eventueel ook wat natuurgidsen mee te nemen.

Vertrek: 9.00u aan het bezoekerscentrum De Klapekster - de tocht is per fiets 
Info: jee.van.loock@gmail.com

© Wim Verschraegen

te dunnen wordt het naaldhout geleidelijk omgezet naar loofhout. De basis van 
een dunningskap zijn de toekomstbomen die een ecologische en/of ecologische 
functie hebben en niet gekapt worden. Door het vrijzetten van de toekomstbomen 
kunnen ze ten volle ontwikkelen tot mooi kwaliteitshout of een karakterden met 
een mooie kruin en dood hout waar tal van dieren gebruik van maken. Maar een 
toekomstboom kan evengoed een jonge eik zijn die de basis legt voor het toekomstige 
loofbos. Natuurpunt vind de ‘verloving’ van zijn bossen belangrijk omdat inheemse 
loofbossen biodiverser zijn dan aanplanten van grove den. 

Bij een dunning wordt er maximaal 30% van de bomen gekapt. Hierdoor kunnen 
de toekomstbomen ten volle groeien en krijgt de natuurlijke verjonging zoals eik, 
lijsterbes en beuk alle kansen. Om de doordringbaarheid van het bos voor vlinders 
en vleermuizen te vergroten worden er ook bosranden en open plekken aangelegd 
waar lokaal meer gedund wordt. Deze bosranden verhogen de variatie in het bos wat 
ook de bezoekers ten goede komt.   

Tot slot willen we ons alvast verontschuldigen 
voor ongemakken tijdens de werken en geduld 
vragen om de natuur haar werk te laten doen. 
Als mens hebben we intensief ingegrepen 
in de natuur en dat kun je niet zomaar op 
enkele jaren terug draaien. Door geleidelijk en 
kleinschalig herstelmaatregelen uit te voeren, 
kan de natuur op haar eigen ritme herstellen. 

Aanvang: 20.00u in Café De Posthoorn, Kerkstraat 4, Meerle
Info en inschrijven: Stijn Leestmans@gmail.com 

VRIJDAG 20 JULI:  INFO-AVOND OVER WERKEN IN DEN ROOY

Natuurpunt Markvallei zal in de tweede helft van dit jaar dunningen uitvoeren in 
een deel van natuurgebied Den Rooy en Smisselbergen.  De bossen van de Rooy en 
Smisselbergen bestaan onder andere uit naaldhout dat in het verleden hoofdzakelijk 
werd aangeplant als stuthout voor de mijnbouw.  De mijnbouw behoort ondertussen 
tot het verleden en het naaldhout heeft ondertussen een nieuwe functie gekregen als 
grondstof, zo wordt er bouwmateriaal van gemaakt zoals OSB platen. 
Den Rooy en Smisselbergen hebben ook een ecologische functie. Door de bossen 

ZATERDAG 21 JULI:  WARME DEKENTJES AVOND   

 Natuurpunt Markvallei organiseert op zaterdag 21 juli een warme dekentjes avond 
op het terras van Bezoekerscentrum De Klapekster. Geniet die avond samen met de 
andere aanwezigen van de gezelligheid en van de ondergaande zon. Om de kilte van 
de avond draaglijk te maken brengt iedereen een dekentje mee. We zorgen er ook 
voor dat onze terraskachel gloeiend heet wordt gestookt en uiteraard is het café van 
het bezoekerscentrum op deze bijzondere avond ook open. Kortom, het wordt een 
zomerse terrasavond in Wortel Kolonie.

Aanvang: vanaf 20.00u aan het bezoekerscentrum De Klapekster 
Info: voorzitter@natuurpuntmarkvallei.be

© Wim Verschraegen
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ZONDAG 19 AUGUSTUS:  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 5 AUGUSTUS  
VLINDERWANDELING

Natuurpunt Markvallei organiseert op zondag 5 
augustus een vlindertocht voor kinderen (8 tot 12 
jaar). In het gezelschap van een ervaren natuurgids 
ontdekken de kinderen de fascinerende wereld van 
vlinders. Ze leren dat ze omzichtig moeten omgaan 
met deze dieren en hoe ze de dieren op naam kun-
nen brengen. Uiteraard staat verwondering voor het 
mooie in de natuur voorop. Schoeisel dat bestand is 
tegen vocht wordt aangeraden en als de kinderen 
thuis een vlindernetje hebben mogen ze dat zeker 

meebrengen. Iets oudere kinderen zijn ook welkom om de groep mee te begeleiden. 

Let op: Inschrijven verplicht!

Vertrek: 13.30u Kapelletje van Hal (Hal 40, Minderhout)
Inschrijven (verplicht): https://www.natuurpunt.be/agenda/op-stap-
met-vlinders-27741 of de QR code

ZONDAG 12 AUGUSTUS: FOTO-EXCURSIE METEORENZWERM (PER-
SEÏDEN)

In de nacht van zondag 12 augustus op maandag 
13 augustus komt de Perseïden-meteorenzwerm 
over ons, ook wel eens de “Tranen van Laurentius” 
genoemd. En wij gaan deze fotograferen! 
We komen zondag om 22 uur samen op de parking 
van de Castelreesche heide.  Eerst krijg je een 
praktische uitleg, want het hoogtepunt om te zien is 
zondag tussen 2 en 3 uur.

Deze activiteit is gratis, maar we hebben graag dat je toch inschreef om als 
praktische te regelen. Zodra je bent ingeschreven, bezorgen wij jullie de handleiding 
over hoe je meteoren kunt fotograferen.

Bijeenkomst: 22.00u aan de parking van de Castelreesche Heide
Info & inschrijven: fotowerkgroep@natuurpuntmarkvallei.be

© Paul Versmissen

Activiteiten

© Wim Verschraegen  

ZATERDAG 18 AUGUSTUS: TRAP EN STAP LANGS NATUURGEBIEDEN

Zaterdag 18 augustus trekken we er met 
de fiets op uit om de natuurgebieden in de 
omgeving te verkennen.    
Het is een jaarlijks weerkerende  activiteit 
geworden om natuurgebieden (liefst 
nieuw aangekochte natuurgebieden) te 
bezoeken. Met de fiets zijn de afstanden 
perfect overbrugbaar en er is ruim tijd 
voor een babbel, een hapje en een drankje 
en het genieten van het landschap. Geen 
kilometervreterij dus, maar aan een gezapig tempo door het landschap schuiven. 
Heb jer er zin in? Breng je fiets, picknick en een regenjack mee. 

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

OKTOBER - DECEMBER: FOTOTENTOONSTELLING - OPROEP

De volgende fototentoonstelling staat in het teken van Paddestoelen in de 
Markvallei. 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 september 2018 doorsturen naar wimverschraegen@
hotmail.com. 
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ZONDAG 26 AUGUSTUS: FOTO-EXCURSIE DEN ELSAKKER

Natuurpunt Markvallei organiseert op zondag 26 
augustus een foto-excursie in domein Elsakker in 
Meerle. Deelnemers verzamelen op het kerkplein. 

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: 07.00u aan de parking van de Castelreesche Heide
Info: fotowerkgroep@natuurpuntmarkvallei.be

© Wim Verschraegen  

VRIJDAG 24 AUGUSTUS  
NACHT VAN DE VLEERMUIS - BAARLE 

Natuurpunt Markvallei organiseert op 
vrijdag 24 augustus een avond in het 
kader van de Nacht van de Vleermuis in 
Baarle. 

In ons land leven momenteel 17 ver-
schillende soorten vleermuizen, maar 
een groot aantal daarvan is ernstig 
bedreigd. Dat laatste komt vooral door-
dat veel mensen de diertjes eng vinden, 
omdat de dieren vaak in griezelige 
verhalen als negatief afgeschilderd 
worden. Toch zou onze wereld er een 
pak anders uitzien zonder deze nachte-
lijke jagers. Zo zouden we bijvoorbeeld 
veel meer last hebben van muggen en 
motten…En heel wat spookverhalen 
kunnen we ontkrachten of toch op zijn 
minst nuanceren. 

Een ervaren gids van Natuurpunt Mark-
vallei geeft vanaf 20 uur  in de  aula in 
het Cultureel Centrum  van Baarle uit-
leg over het leven van de vleermuis. Hij 
staat ook stil bij de bedreigingen en licht 
een tip van de sluier van het geheim-
zinnige leven van de vleermuis. Na een 

uurtje uitleg is de duisternis gevallen en 
staat een twee tot drie kilometer lange 
wandeling op het programma. 

Langs straten, stegen, perken en tuinen 
gaan de deelnemers samen met de gids 
op zoek. De gids maakt daarbij dank-
baar gebruik van bat-detectoren en ook 
een stevige zaklantaarn is hierbij een 
handig hulpmiddel.

Vertrek: 20.00u in het Cultureel cen-
trum Baarle, Pastoor de Katerstraat 5-7, 
Baarle-Hertog
Info: dimitri.vanpelt@uantwerpen.be of 
frans.ghil@gmail.com

Deskundige uitleg © Drej Oomen 

ZONDAG 2 SEPTEMBER:  ZONDAGSWANDELING:  PAARSE GLOED - 
ABTSHEIDE

Natuurpunt Markvallei organiseert op zondag 2 
september een wandeling in de Abtsheide. Het 
is de tijd van de bloeiende heide en uiteraard 
is dat ook het doel van de wandeling. De 
historische Abtsheide strekte zich uit over 
800ha en situeerde zich in het grensgebied van 
Beerse, Rijkevorsel en Merksplas. We wandelen 
in dit prachtig natuurgebied ook langs het 
Poelbergpad en het Gallowaypad. We zullen 

ongetwijfeld Gallowayrunderen, konikpaarden, interessante planten, libellen en 
ander natuurschoon kunnen spotten. Stevige en waterdichte wandelschoenen en een 
gezonde blik op natuur zijn welkom.

Bijeenkomst: 09.00u aan Kerk Sint Jozef Rijkevorsel, Kerkdreef 64, 2310 Rijkevorsel
Info: gidsenwerkgroep@natuurpuntmarkvallei.be

Herinnering - 13 september 19.30u - Cursus Spinnen - Theorie 1

© Wim Verschraegen  
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VRIJDAG 21 SEPTEMBER: FOTO-CAFE - VLINDERS

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, 
composities, …
Het thema is deze keer vlinders. Vijf foto’s over dit thema en 
vijf andere natuurfoto’s mogen worden doorgestuurd naar 
verschraegen.wim@telenet.be of meegebracht op een stick.

Bijeenkomst: 20.00u in het bezoekerscentrum De Klapekster (Kolonie 41 in Wortel) 
Info: fotowerkgroep@natuurpuntmarkvallei.be

© Wim Verschraegen

ZONDAG 16 SEPTEMBER:  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

Activiteiten Activiteiten

Herinnering - 20 september 19.30u - Cursus Natuurgids - Inleidende les

Herinnering - 27 september 19.30u - Cursus Spinnen - Theorie 2

ZATERDAG 15 SEPTEMBER  
UITSTAP NAAR TIENGEMETEN - ZIE PAG. 19

Herinnering - 22 september 09.00u - Cursus Natuurgids- Gebiedsverkenning

Herinnering - 29 september 09.00u - Cursus Spinnen - Praktijk

© Natuurmonumenten

ZONDAG 24 SEPTEMBER:  
OPENDEURDAG  

Op zondag 23 september, van 10 tot 18 
uur, organiseert Natuurpunt Markvallei 
een open deur. Een open deur bij een na-
tuurvereniging? Dat zal dan ongetwijfeld 
in een natuurgebied zijn! Toch gaat deze 
vlieger niet helemaal op. 

Natuurlijk is iedereen welkom in onze na-
tuurgebieden, maar voor de opendeurdag 
van 23 september zetten we letterlijk de 
deuren van bezoekerscentrum De Klapek-
ster open. Iedereen die meer wil weten 

over de werking van onze Natuurpunt-
afdeling is welkom tussen 10 en 18 uur.

We    zorgen  voor  een  uitgebreide    in-
fostand, onze winkel stelt haar produc-
ten tentoon en als de oogst van ons hoog-
stamfruit wat meevalt, laten we je graag 
proeven. We nodigen je graag uit voor een 
aangename kennismaking!

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

LAURYSSEN
Minderhoutdorp 29c - 2322 Hoogstraten 

03/340.25.40 - www.selexionhoogstraten.be

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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De afgelopen 3 maand deden we...

Cursus spoorzoeken

Expeditie Steenuil

Foto-excursie Strijbeekse Heide

Paaseitjes rapen in Den Rooy

Kempentocht

Workshop fotografie voor jongeren

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

Bushcraft

Zintuigenwandeling

Opening toeristisch seizoen

Paëlla-avond voor Expedite Natuurpunt

Vroege Vogelwandeling

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!

Boomplanting voor Jef

Foto-café

Kwis voor Expeditie Natuurpunt

Ontbijt voor de vroege vogels
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Natuurpoëzie

© Wim Verschraegen

Ik zie hoe gevallen bloesem

terugkeert naar de takken –

o… vlinders
                    Moritake

Vrienden van de natuur
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Contacten
Contactgegevens

ALGEMEEN

Algemene vragen over natuur, Natuurpunt Markvallei, onze vrijwilligerswerking,de 
vereniging....                                                                              info@natuurpuntmarkvallei.be
Uitnodigingen, vragen aan ons bestuur...            secretaris@natuurpuntmarkvallei.be
Vragen aan de voorzitter...                                         voorzitter@natuurpuntmarkvallei.be
Vragen met betrekking tot het Bieteutje, de website, onze nieuwsbrieven, 
Facebookpagina, ...                                              communicatie@natuurpuntmarkvallei.be
Facturen, financieën, de boekhouding...              financieel@natuurpuntmarkvallei.be
Zit je met een vraag over het natuur- en milieubeleid in onze regio?

beleidszaken@natuurpuntmarkvallei.be

WERKGROEPEN 

Fotowerkgroep, foto-excursies, fotocursussen, fotocafé, voordrachten, ...
fotowerkgroep@natuurpuntmarkvallei.be

Natuurgidsen, activiteiten, educatie, wandelingen, 
gidsenwerkgroep@natuurpuntmarkvallei.be

Studiewerkgroepen
studiewerkgroep@natuurpuntmarkvallei.be

Info over onze bijdrage aan de Antilliaanse Feesten
af@natuurpuntmarkvallei.be

NATUURGEBIEDEN, 

Vragen over beheer, meldingen, toegankelijkheid, openstelling ...
beheer@natuurpuntmarkvallei.be

Wil je natuurgebieden/gronden te koop aanbieden?
aankopen@natuurpuntmarkvallei.be

BEZOEKERCENTRUM DE KLAPEKSTER

Boekingen, info, vragen met betrekking tot het bezoekerscentrum, wandelen in de 
vallei van het Merkske ...                                                    bc.deklapekster@natuurpunt.be
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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


