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Mestkevers rollen
volop mestballetjes

Hazelaarkatjes
geven kleur aan
het bos.

Spreeuwen
vormen een wolk
bij valavond.

Klapeksters overschouwen het
landschap vanaf hun troon.

Sneeuwklokjes
steken lieflijk de
kop op.

Bosuilen laten hun
angstaanjagende roep
klinken, ‘hoe-hoehoehoe’.

Sleedoorn bloeit
prachtig wit.

Mossen en korst-
mossen tieren welig
op de bodem en
op dood hout.

Hazelwormen kronkelen
ongemerkt door het gras.

Reekalfjes liggen
verscholen in het hoge
gras. Niet aanraken!

Nachtegalen geven een
virtuoos avondconcert.

Vossenwelpjes
komen uit hun hol piepen.

Beekjuffers kiezen het
luchtruim na een zonnebad
in de vroege ochtend.

IJsvogels jagen op
vis om hun gezin te
voeden.

Kikkervisjes groeien
massaal op in de poelen.

Brede orchissen
staan in bloei en
kleuren paars.

Nachtzwaluwen ratelen
als het donker wordt,
‘tjurrrrrrrrrrrrrrrrr’.

Grauwe klauwieren
maken brochettes van
hun prooien.

Veldkrekels luiden de
zomeravonden in.

Nachtvlinders
fladderen volop
door de duisternis.

Zonnedauw vangt
insecten op de heide.

Steenuiltjes
verlaten hun
knotwilgnest voor
hun eerste vlucht.

Libellen en juffers
pronken op de oever-
begroeiing.

Huiszwaluwen
scheren acrobatisch
door de lucht.

Bosmieren ‘melken’
de bladluizen voor
hun honingdauw.

Gele kwikstaarten
vertrekken weer naar
Afrika

Grote groene
sabelsprinkhanen
produceren een
schel getsjirp.

Struikhei kleurt de
heide prachtig purper.

Grijze zandbijen
bouwen kegelvormige
zandhoopjes in zanderige
bodems.

Koekoeks gebruiken het
nest van een ander en
roepen hun eigen naam.

Grutto's voeren
hun luchtballet op.

Blauwborsten zetten
een hoge borst op.

Oranjetipjes bezoeken
de pinksterbloem in
natte weilanden.

Hazen slaan aan
het rammelen op
open akkers in de
vooravond.

Bosanemonen
vormen uitgestrekte
witte tapijten.

Padden trekken naar de
poelen op zachte, natte
avonden. Vleermuizen

openen de jacht
op muggen.

Grote bonte spechten hakken
nesten in bomen met zacht hout.

Pimpelmeesjes gaan
op zoek naar een nest.

Hommelkoninginnen
kiezen een plekje voor
hun kolonie.

Kamsalamanders trekken
naar hun paarplaats.

Buizerds
zeilen door
de lucht.

Roodborstjes
zoeken eten in de
tuinen en bakenen
hun territorium af.

Kauwen vormen grote
zwermen en maken veel kabaal.

Vriesganzen vliegen
over in V-formatie.

Beuken krijgen
als laatste hun
oranjebruine kleur
in het bos.

Steenmarters gaan niet
in winterslaap en scharrelen
hun potje bij elkaar.

Oehoes lokken
een vrouwtje
met hun zware,
bassende roep.

Galappelwespen laten hun
sporen na op eikenbladeren.

Sperwers jagen op kleine
zangvogels en schuwen je
tuin niet.

Hazelaars hangen
nu helemaal vol
heerlijke noten.

Kramsvogels gaan
volop op zoek naar
afgevallen fruit, lijsterbes
en duindoorn.

Zomereiken
krijgen hun
prachtige
herfstkostuum.

Vliegenzwammen
verwonderen met hun
rode hoed met witte
stippen.

Koperwieken trekken met miljoenen
luidkeels naar het zuiden, 'prsriiihhh'.

Heidelibellen zoemen
nog massaal rond.

Kruisspinnen weven
wonderlijke webben.

Lepelaars speuren de vennen
af op zoek naar voedsel.

Klimop vormt een
nectar- en stuifmeelbron
voor insecten.
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Giften
Giften voor de aankoop van natuurgebieden zijn welkom op rekening BE56 2930
2120 7588 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

Natuurpunt vzw is een vereniging voor natuurbehoud en
landschapszorg in Vlaanderen. Met meer dan 130.000
aangesloten gezinnen en 6.000 vrijwillige medewerkers is
Natuurpunt de belangrijkste vereniging voor
natuurbehoud en landschapszorg in Vlaanderen.

Tot haar kerntaken rekent de vereniging natuurbehoud
en –beheer, landschapszorg, beleidswerking,
natuurbeleving, natuurstudie, vorming en educatie.

Natuurpunt beheert meer dan 26.000 hectare Vlaamse
natuur in 500 verschillende natuurgebieden. De
vrijwilligers nemen het initiatief: ze zorgen voor aankoop,
beheer en openstelling van natuurgebieden. Daarbij
worden ze bijgestaan door professionele ploegen.

Natuurpunt Markvallei is de afdeling van Natuurpunt in
de gemeenten Rijkevorsel, Hoogstraten en Baarle-Hertog.
Zij werkt met haar vrijwilligersgroep vanuit
Bezoekerscentrum De Klapekster in Wortel Kolonie. Hier
ontvangt de afdeling zoveel mogelijk mensen die
geïnteresseerd zijn in de natuur.

Natuurpunt Markvallei is daarnaast een vereniging. We
maken veel plezier samen. We organiseren cursussen,
lezingen, wandelingen, uitstapjes, buitenlandse excursies,
... En iedereen is welkom!

Lid worden? Schrijf 30 euro over 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 geniet

daarnaast van tal van voordelen.

Andere geïnteresseerden kunnen een jaarabonnement op
‘t Bieteutje nemen door overschrijving van 8 euro op
rekening IBAN BE73 8601 1267 3360 van Natuurpunt
Markvallei vzw.

Natuurpunt Markvallei is een echte
vrijwilligersorganisatie. Van onze meer dan 1200 leden
zijn er 250 op één of andere wijze actief. Het zijn ook de
leden / vrijwilligers die inhoud geven aan onze werking.
Zij werken daarvoor samen in werkgroepen zoals: de
gidsenwerkgroep, de werkgroep voor het beheer van onze
natuurgebieden, voor studie, voor de financiën van de
afdeling, het beheer van De Klapekster of onze
fotowerkgroep.

Maandelijks komen vertegenwoordigers van de
vrijwilligers bij elkaar om de belangrijkste afdelingszaken
met elkaar te bespreken. Wil je zelf ook een handje
helpen? Dat kan door te helpen in onze natuurgebieden,
in het bezoekerscentrum, via studie- of gidsenwerking of
op allerlei andere manieren. Kijk op onze website voor
meer info.

Contactgegevens:

BC De Klapekster - Kolonie 41, 2323 Wortel
info@natuurpuntmarkvallei.be
03 383 02 08
www.natuurpuntmarkvallei.be

Natuurpunt
Markvallei
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Het jaar rond

Beste vrienden van Natuurpunt Markvallei,

De eerste Bieteut van het jaar nodigt traditioneel uit voor een
terugblik op het afgelopen. Dus, als voorbereiding op dit voorwoord,
liep ik alvast de activiteiten af van de voorbije maanden. In oktober
ben ik gestopt... het leek net of er al een jaar was gepasseerd.

Indrukwekkend wat de vrijwilligers van onze vereniging aan
activiteiten bijeenboksen. Ik pluk er wat voorbeelden uit. Erfgoed
werd weer mooi in de kijker gezet met het afronden van een tweede
cursus, de installatie van een prachtig “kempens veken” en de
zeisgroep in actie op de tentoonstelling HOUT van Dominique. 30 km
Rijkevorselse straten werden zwerfvuilvrij gemaakt, indrukwekkend!
Als mooi verjaardagsgeschenk vanwege Jef Martens werden er
bomen geplant op de Aschputten. Een voorbeeld dat navolging
verdient!

Maar natuurlijk zijn er ook dagelijks baliemedewerkers actief in de
Klapekster ondersteund door Katrien en Stef, maandagploegen in de
weer op onze terreinen, gidsende gidsen en determinerende
waarnemers. En achter de schermen wordt er vooral veel vergaderd.
Over welke weg we willen inslaan om die broodnodige natuur te
behouden en te versterken. Welke acties we moeten nemen en hoe
we andere actoren in het veld mee op de kar kunnen krijgen.

Voor ieder wat wils dus. En dat willen we volgend jaar in de kijker
zetten. We laten jullie een kijkje nemen achter de schermen van
onze werking. Om “goesting” te krijgen om mee op die kar te
springen en te doen waar jij goed in bent. Want iemand zei ooit eens
zo mooi: “ieder z’n ding!”.

Maar vooral, we doen het samen. Onze gezamenlijke inspanningen
lonen en daar mogen we allen best trots op zijn. En dat doet me ook
hoopvol kijken naar de toekomst, ondanks de grote uitdagingen die
er zijn.

Daarom, merci aan alle vrijwilligers voor het
afgelopen jaar en welkom aan allen die
goesting gekregen hebben!

PS: je kan je als vrijwilliger steeds
aanmelden via
info@natuurpuntmarkvallei.be
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Kort nieuws

Stedelijk Museum Hoogstraten wint de erfgoedprijs
van Provincie Antwerpen 2022 ter waarde van €
10.000, voor het project "Den Ouden Koolhof".
Wanneer in 2019 de buxusmot de siertuin van het stedelijk
museum aantast, wordt beslist om de historische
groentetuin te herstellen. Deze extra trekpleister voor het
begijnhof vertelt niet enkel een erfgoedverhaal, maar is
vandaag ook maatschappelijk relevant.

De jury: “Dit is een echt voorbeeldproject, een eye-opener,
een project dat gedeeld mag worden, zeker met de andere
begijnhoven in Vlaanderen”. De jury apprecieerde zowel
de correcte omgangmet het erfgoed, gebaseerd op grondig
wetenschappelijk onderzoek, maar tevens de ecologisch
verantwoorde wijze waarop wordt omgesprongen met
een historische tuin. Het sociale aspect door de
samenwerking met VELT geven dit project bovendien ook
een hoge maatschappelijke relevantie. Deze prijs is dan
ook een pluim op de hoed van alle betrokkenen: het
stedelijk museum, de stad Hoogstraten, VELT vzw, Erfgoed
Noorderkempen en de vele vrijwilligers.

De kolonies in de Noorderkempen
Willy Schalk en Frans Horsten maakten een boek over de
twee “Koloniën in de Noorderkempen”. Het belicht vooral
de lokale geschiedenis, de Hoogstraatse voorgeschiedenis,
en de impact van de vestiging ervan op de betrokken
gemeenten.

De auteurs stellen zich de vraag waarom Van den Bosch
uitgerekend voor Wortel en Merksplas koos, en staan stil
bij de impact van die keuze op de betrokken gemeenten en
regio. Om die reden vertelt dit boek, in woord en beeld, het
verhaal van de koloniën zowel in de Nederlandse (1822 –
1846) als in de Belgische (1870 – 1993) periode.

Het verhaal van die twee koloniën begint evenwel bij het
Penitentiair schoolcentrum. Het voormalige kasteel van

Hoogstraten, speelt vanaf het eerste uur een hoofdrol in
gans het verhaal.

Het boek ‘Koloniën in
de Noorderkempen’ is
een uitgave van De
Hoogstraatse Pers, van
Willy Schalk en Frans
Horsten. Het boek telt
een 120-tal bladzijden,
met 60 prentkaarten en
veel illustraties. Het
kost 20 euro en is te
koop in de Klapekster,
Standaardboekhandel,
in het Stedelijk

museum, bij Visit Hoogstraten en via een mail aan
willy.schalk@telenet.be.

Zwerfvuilactie Rijkevorsel

Ondanks de vrieskoude zijn tal
van vrijwilligers, groot en klein,
er zaterdag 10/12 op
uitgetrokken met handschoenen
en knijpers om de wegen in
Rijkevorsel weer proper te
houden. We hebben 22 restafval-
en 18 PMD-zakken verzameld
tijdens de 30 km (x2 kanten van
de weg) die we hebben
toegewezen gekregen. Bedankt
aan alle helpers en hopelijk
houden jullie 4 maart en 3 juni
alvast vrij (voormiddag) voor een nieuwe zwerfvuilactie!!

Cursus Landschap, Erfgoed en Natuur
Het voorbije jaar organiseerden we twee keer de cursus
“Landschap, erfgoed en natuur in de Markvallei”. De
belangstelling was groot. We combineerden theoretische
lessen met onthullende excursies en dat tot grote
tevredenheid van de cursisten.

Jos Geysels stelde een kleine landschapsbiografie samen
van het Land van Mark en Merkske. Dat werd de leidraad
doorheen de cursus.

Een aantal cursisten werd flink gebeten door het
erfgoedvirus en werkt momenteel traag maar zeker rond
de erfgoedelementen in Smisselbergen en Den Rooy.

Ze verenigden zich in de werkgroep “landschappelijk

Kort nieuws
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erfgoed”.

De eerste gesprekken met “overleveraars” staan op het
programma en met Leo Dufraing werd afgesproken in
Smisselbergen een terreinonderzoek te starten.

Interesse? erfgoedmarkvallei@gmail.com

Verse soep in de Klapekster
We hebben dit jaar twee (2!) ploegen die deelnemen aan
Expeditie Natuurpunt. De Rooyborstjes (1 & 2) hebben
hun naam niet gestolen want het zijn enkel dames die
stappen voor Den Rooy.

Om de teams te ondersteunen zorgenwe regelmatig voor
verse soep in Bezoekerscentrum De Klapekster. De
opbrengst hiervan gaat integraal naar beide teams. Dus
als je zin hebt in een lekkere tas soep met twee
boterhammen, moet je in de Klapekster zijn. Wil je zien
welk bedrag de dames bij elkaar stappen of misschien
zelf financieel ondersteunen? Surf naar de pagina van
Expeditie Natuurpunt en zoek onze Rooyborstjes!

5de plaats natuurquiz (Drej)
De ploeg van Natuurpunt Markvallei nam deel aan de
Natuurquiz van onze buurtafdeling Voorkempen. Ze
brachten het er vrij goed van af en kwamen als vijfde uit
de strijd. Op een totaal aantal van 24 deelnemende
ploegen was dat geen slecht resultaat. En danmoest onze
specialist zelfs nog passen omwille van buikgriep.

Onze ploeg zal ook deelnemen aan de quiz van Mark en
Ley. Hopelijk kunnen we het er daar even goed vanaf
brengen!

Natuurpunt Markvallei - 2023, nr 1 5

Chrypto Chris

Chris De Roover, vrijwilliger van regioMechels Rivierengebied
maakt in zijn vrije tijd graag puzzels. De puzzels die hij voor
hun ledentijdschrift gemaakt heeft, wil hij graag delen met
andere afdelingen, iets waarin wij natuurlijk wel
geïnteresseerd zijn.

Hieronder vinden jullie zijn nieuwste opgave. Als je de
cryptische omschrijvingen gevonden hebt, dan vind je met de
eerste letters een natuurelement.

Als je hulp nodig hebt, kan je op pag. 7 onderaan alvast enkele
hulpletters vinden die je vakjes met de cijfers kan plaatsen.

De volledige oplossing staat op pag. 9, maar niet te snel gaan
kijken... Veel succes!

Nog meer speelplezier? www.cryptochris.be

A. bomenplanter met veel tijd
B. brandhout(je)
C. serpentologie, adderkunde, pythonwetenschap

D. pekelharing

E. zitmeubel voor bezoekertjes van een kabouterhuis

F. levensgevaarlijk vismeisje

G. 'Hoeveel kosten de bloemkolen?', 'En de kabeljauw?'

H. wordt gerookt op de hondenweide

I. Peter, het mijnvogeltje

J. daarmee spreekt de kleine Jerry

K. lekkere plasticsoep in de zee

L. lijdend aan de gekkekoeienziekte



Op 26 november plantten we met
Natuurpunt Markvallei 750 bomen en
struiken aan op een pas verworven perceel
in de Aschputten

Auteur: Drej Oomen

Op die manier dragen we bij aan een mooier landschap en
compenseren we de boomkap die nodig is voor het
instandhouden van andere biotopen. We beslisten immers
dat elke boom die we kappen vervangen wordt door een
nieuwe.

Bomen planten is populair! Hoe meer bomen we kappen,
hoe meer CO2 er vrijkomt en hoe sneller de aarde
opwarmt. Bomen zijn onze bondgenoot in de strijd tegen
klimaatverandering. En iedereen lijkt daarvan
doordrongen. Dieren hebben uiteraard ook nood aan
bossen. Hun leefgebieden raken versnipperd en hierdoor
wordt het lastig om voedsel en soortgenoten te vinden. Dus
bomen planten om bossen te maken is dik in orde voor
klimaat, voor fauna en voor flora. En daarom zullen we
met Natuurpunt ook inspanningen blijven leveren om
bossen te beschermen en uit te breiden.

We maken wel enkele kanttekeningen. Niet alleen bossen
zijn bondgenoten in onze strijd tegen klimaatverandering.
Venen en beemden zijn dat ook. Concreet herstelden we
het hoogveentje in Den Rooy, vooral omdat het veen- en
heidebiotoop onder grote druk staat. Daarvoor moesten
naaldbomen wijken. Maar het veenherstel brengt
uiteraard nieuw leven en een proces op gang dat
uiteindelijk veel meer CO2 uit de lucht haalt dan de bomen
die er stonden. Veen is eigenlijk een soort grond, waarin de
plantendeeltjes maar halfverteerd zijn.

Hierdoor wordt de koolstof die in die planten zat,
opgeslagen in de bodem en komt het niet in de atmosfeer
terecht. Maar als het veen uitdroogt, komt al die CO2 in

onze atmosfeer terecht. Door het te herstellen, kunnen we
dit voorkomen en kunnen we uiteindelijk zelfs opnieuw
koolstof uit de lucht halen. Om dit te verwezenlijken moet
het veen nat staan. Hiervoor brachten we de waterstand
terug tot 10cm onder het maaiveld door lokale greppels en
grachten te dempen. We activeren zo ook opnieuw de
sponswerking van het veen. Het veen kan opnieuw water
bufferen en zomerdroogte tegengaan, maar ook
overstromingen voorkomen doordat het veen in de bodem
het water opslorpt zoals een spons . Naast waterbuffering
en koolstofopslag heeft veen nog veel meer nuttige functies
zoals bescherming tegen erosie, waterzuivering,
bodemvorming, biodiversiteit en nutriëntencyclus. (bron:
Natuurpunt)

Bomen planten op percelen die andere potenties naar
biotoopherstel hebben is dus niet altijd een goed idee.
Voor sommige biotopen is het zelfs belangrijk dat bomen
en struiken geen kans krijgen om er te groeien. En ook los
daarvan is het aanplanten van een bos op een
nutriëntenrijke bodem (aangerijkt door stikstof en fosfor)
niet het beste idee. Dan creëer je een bomenakker met als
ondergroei enkel brandnetels en bramen. Het duurt
decennia vooraleer het bos zich kan vormen. In een
dergelijke situatie is het eigenlijk beter om de bodem door
beheer te laten verarmen en spontane verbossing te laten
optreden.

Deze bevindingen zorgen binnen de beheerswerkgroep
voor gezonde discussies en maken dat enkel wanneer het
duidelijk is dat bebossing een gewenste mogelijkheid is
overgegaan wordt tot het aanplanten van percelen of
verbossing zijn werk te laten doen. Het gaat dus iedere
keer over weloverwogen beslissingen. Zoals wel meer
wordt gesteld: beheer is keuzes maken. En dat is niet altijd
gemakkelijk. Kiezen is immers ook verliezen.

Nieuwe aanplant in De Aschputten
In het begin van vorig jaar kon onze aankoper Jos Martens

een perceel kopen langsheen het
fietspad langs de Mark, in de
Aschputten. In onze zoektocht naar
percelen die beplant konden worden,
leek ons dit wel een mogelijkheid. De
Aschputten was oorspronkelijk een
kleinschalig landbouwlandschap met
houtkanten en heggen. Dus een
aanplant was hier op zijn plaats.

Beheer
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Bossen planten we niet overal
Maar we doen wel ons uiterste best



Beheer
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Een tijd voordien
benaderde Jef
Martens ons met
het heuglijke
nieuws dat hij
zeventig jaar zou
worden en dat
hij een feestje
zou geven. Jef is
een goede
kennis, maar het
idee dat we
u i t g e n o d i g d
zouden worden
voor het feest
leek ons wat
voorbarig. En
dat bleek. Jef
wilde dat het
geld voor de
g e s c h e n k e n
besteed zou

worden aan een goed doel, en hij dacht daarbij nadrukkelijk
aan Natuurpunt. Hij zou het leuk vinden als met “zijn” geld
bomen en struiken zouden aangeplant kunnen worden,
maar ook met een financiële ondersteuning van de werking
van Natuurpunt Markvallei kon hij wel leven. Dat kwam dus
goed uit.

Op 26 november kwamen Jef en een twintigtal vrijwilligers
een handje toesteken bij het planten. En er is nog goed
nieuws. Natuurpunt zal binnenkort een rustbank plaatsen
zodat voorbijgangers kunnen genieten van het opgroeiende
bos en het mooie landschap. De bank wordt geschonken
door Dela.

Blijven steunen
Natuurpunt Markvallei blijft immers inspanningen leveren
om gronden aan te kopen om natuurgebieden en/of bossen
te beschermen of te versterken. Je kan ons daarbij op
verschillende manier helpen:

• Mensen die percelen te koop willen aanbieden of
weet hebben van percelen die verkocht worden, wenden
zich best tot onze aankoper Jos Martens. (tel. / mail: ) Hij
neemt daarna contact op met de mogelijke verkoper.

• Ken je een bedrijf dat zijn C02-uitstoot wil
compenseren? Dat kan uiteraard door te investeren in de

aankoop van plantgoed of van percelen die in aanmerking
komen voor beheer als natuurgebied.

• Geef je een feestje voor je verjaardag? En heb je zin
om je cadeau zichtbaar te maken in het landschap door een
bosaanplanting? We zorgen voor een eenvoudige formule
om schenkingen op een gemakkelijke manier te verzamelen
ter gelegenheid van je verjaardag. Neem contact opmet onze
voorzitter: info@natuurpuntmarkvallei.be

• Schenkingen aan onze projecten (Vallei van het
Merkske, Aschputten en Den Rooy/Smisselbergen) van
minimaal € 40 zijn fiscaal aftrekbaar.

• Je lidmaatschap is voor ons een reden om er voor te
blijven gaan!

Hulp bij de cryptopuzzel nodig?
A6 B15 C20 D12 E14 F7 G18 H22 I5 J13 K2 L17 M9 N24 O1
P19 Q0 R23 S3 T21 U16 V8 W10 X0 Y4 Z11



Erfgoed
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Werkgroep
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We steken onze "vrijwilligers in de kijker" spreekwoordelijk even
in de diepvriezer om te focussen op onze verschillende
werkgroepen. Natuurpunt wordt gedragen door vrijwilligers die
overtuigd zijn op deze manier een belangrijk verschil te maken en
die daar ook enorm veel deugd aan beleven. Maar veel mensen
denken nog altijd dat je maar vrijwilliger kan worden van
Natuurpunt als je iets van natuur kent, en dat is dus niet waar.
Daarom starten we met een blik op onze werkgroepen. We
beginnen graag met onze eigen werkgroep: communicatie.

Ommensen samen te brengen, neuzen in de zelfde richting te laten
wijzen, twijfelaars te overtuigen, moeilijke boodschappen te
brengen en een samenhorigheidsgevoel te creëren heb je
communicatie nodig. Natuurpunt Markvallei communiceert op
verschillende manieren. We communiceren intern via mail, telefoon en via verslagen van vergaderingen. Extern trekken
we zo mogelijk nog meer registers open:
• We hebben een degelijke website, een beetje de ruggengraat van onze communicatie. De verschillende werkgroepen

zorgen voor berichtjes en informatie en onze webmasters zorgen ervoor dat alles netjes op het wereldwijde web
verschijnt.

• Een belangrijk onderdeel van de website is onze activiteitenkalender. Vanuit elke werkgroep worden activiteiten
aangereikt. De beheerders van de activiteitenpagina's zorgen ervoor dat de activiteiten er op een eenvormige manier
op verschijnen.

• Vanuit onze website worden berichten en activiteiten gedeeld op de sociale media. We zijn aanwezig op Facebook,
Twitter, Instagram en in mindere mate (zelfs) op TikTok.

• Maandelijks verschijnt er een nieuwsbrief die bij meer dan 2000 mensen in hun mailbox belandt.
• Wekelijks proberen we de aandacht op de activiteiten van het weekend te vestigen door een herinneringsmail te

sturen.
• We zorgen voor een kwaliteitsvol driemaandelijks verschijnend afdelingstijdschrift dat je nu in je handen hebt.
• We maken al eens een aantrekkelijk filmpje en onze fotowerkgroep levert prachtige foto's aan.
• ...

Communicatie binnen Natuurpunt Markvallei is dus eenmondvol. Trouwens, de cijfers die we via de verschillendemedia
halen zijn eigenlijk wel indrukwekkend. Dus ook op deze manier maken we het verschil voor de natuur. En ja, hier
kunnen we ook mensen gebruiken en ... die moeten niks van natuur kennen!

Heb je een vlotte pen en wil je artikel(tjes) schrijven? Of kan je je vrijmaken voor het maken van foto's op onze
activiteiten? Ben je een beetje technisch aangelegd
en wil je die expertise gerust ten dienste stellen van
de verdere ontwikkeling van onze website? Wil je
onze tijdschriften rondbrengen in jouw buurt? Zie
je kans om vier keer per jaar etiketten te kleven op
onze tijdschriften? Kan je goed overweg met sociale
media en wil je berichtjes van Natuurpunt
Markvallei posten? Heb je veel tijd en interesse om
uitgebreidere artikelen te schrijven? Of misschien
ben jij die man of vrouw die echt niet tegen dt-
fouten kan en wil je ons tijdschrift mee verbeteren?
Skills in lay-out? Een ontdekker in
softwareprogramma's die voor een schitterende lay-
out kunnen zorgen, of zelfs een specialist? Jullie zijn
allemaal welkom. Meld je aan bij Drej Oomen
(drej.oomen@gmail.com) en we schrijven samen
een straf verhaal voor meer en betere natuur!

Werkgroep Communicatie
Samen schrĳven we een straf verhaal



Wij binnen 10 jaar?
Dit is het moment om

je voor te bereiden

Meer info bij je ING-kantoor in Hoogstraten of op ing.be/duurzaam-beleggen

Wist je dat je kan bijdragen aan een betere toekomst en tegelijk
je kapitaal kan optimaliseren door duurzaam te beleggen?

do your thing

Aanbod voor beleggingen, investeringen en/of verzekeringen onder voorbehoud van aanvaarding door ING België. (of in dit geval door de betrokken verzekeringsmaatschappij) en mits wederzijds akkoord. De voorwaarden en bepalingen
(reglementen, tarieven, document met essentiële beleggersinformatie en alle bijkomende informatie) zijn verkrijgbaar in uw ING-kantoor of op www.ing.be. ING België nv – Bank – Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel – RPR Brussel
– Btw: BE 0403.200.393 – BIC: BBRUBEBB – IBAN: BE45 3109 1560 2789. Verantwoordelijke uitgever: Sali Salieski – Sint-Michielswarande 60, B-1040 Brussel. 03/2022.

Bĳ Houtzagerĳ Van Erck krĳgt de boom een nieuw leven als VLOERPLANK.

massief eiken kwaliteitsvloeren

verschillende breedtes en diktes

plaatsing door vakmensen mogelĳk

voor doe-het-zelvers uitgebreide leginstructie

scherpe prĳzen

rechtstreeks van zagerĳ naar particulier.
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Natuurpunt Markvallei is erin
geslaagd om enkele sleutelpercelen
aan te kopen in de zogenaamde
“laars” in de Vallei van het
Merkske.

Het gaat om beekflankerende
percelen, van groot belang omdat nu
stroomopwaarts vanaf de ingang van
de Halsche Beemden (Halschoor) alle
percelen langs het Merkske in
eigendom zijn van terreinbeheerders
(Natuurpunt, Agentschap Natuur en
Bos, Staatsbosbeheer). Dat stelt hen in
staat om hydrologisch in te grijpen
met als doel de waterkwaliteit van het
Merkske te verbeteren zonder het
risico te lopen dat andere aanpalende
eigenaars bezwaar zouden maken.

Vooreerst even situeren. De “laars” is
de naam die de terreinbeheerders
geven aan de smalle uitloper Belgisch
grondgebied in oostelijke richting,
verder Nederland in. De “hiel” van de
laars bevindt zich ter hoogte van
Baarle Brug en de “tip” ligt in de
Kromme Hoek. De “laars” ligt als een
schiereiland, omgeven door
Nederlands natuurgebied maar is
grondgebied Baarle-Hertog.

Waterkwaliteit
In de Europese Kaderrichtlijn Water
werd de verbetering van de
waterkwaliteit vastgelegd en werden

regels opgesteld om de verslechtering
van de toestand van waterlichamen
in de Europese Unie (EU) te stoppen
en om in 2015 een “goede toestand” te
bereiken voor Europese rivieren,
meren en grondwater.

De richtlijn omvat de bescherming
van alle soorten water
(oppervlaktewater, grondwater,
binnenwateren en overgangswater);
het herstel van de ecosystemen in en
rond waterlichamen; de
vermindering van vervuiling in
waterlichamen; de garantie voor
duurzaam watergebruik door
particulieren en bedrijven.

De Vallei van het Merkske werd door
Vlaanderen hierbij als
speerpuntgebied naar voor
geschoven om de hydrologische
kwaliteit van het beekdal te
verbeteren. Daarbij zijn een aantal
ingrepen nodig met een impact op de
algemene waterhuishouding. Maar al
snel bleek dat niet alle partners in het
gebied op één lijn zaten.

De termijn van 2015 werd overigens
bijgesteld en in 2018 werd onder
impuls van het Maasbekken, de
Provincie Antwerpen en het
Waterschap Brabantse Delta gestart
met een Integraal Waterproject (IWP)
‘het Merkske’ waarbij alle partners
die actief zijn in het beekdal van het
Merkske rond de tafel werden
gebracht met als doel de
waterkwaliteit van het Merkske tegen
2027 zeker in orde te hebben.

Natuurpunt Markvallei, één van de
deelnemers aan het overleg, heeft
zich hierbij geëngageerd om zo snel
mogelijk alle percelen die vandaag
nog in landbouwgebruik zijn en
gelegen in de laars, te verwerven. De
bemesting van landbouwpercelen
langs het Merkske hebben nu
eenmaal een zeer slechte invloed op
de waterkwaliteit.

De aankopen van de bewuste

Beleid
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Belangrĳke aankoop!
Laars volledig in natuurbeheer



Voor leden van Natuurpunt:

-10% op monturen
-10% op glazen
-10% op zonnebrillen
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percelen gebeurden in een
constructief overleg en met
goedkeuring van de landbouwers die
hier actief zijn. De verwerving kwam
pas de voorbije twee jaar echt op
gang, mede onder de impuls van de
Blue Deal van minister Zuhal Demir,
waarbij tijdelijk extra financiële
ondersteuning werd gegeven.

Mijlpaal
Natuurpunt Markvallei haalt zo ook
haar gedurfd engagement in het
kader van IWP Merkske (Integraal
waterproject) en W.L.S.2.0
(Waterlandschap). Zo komt ongeveer
900 meter oever van het Merkske nu
definitief in natuurbeheer. Een
mijlpaal!

Door het natuurbeheer van
Natuurpunt Markvallei en het
Agentschap Natuur en Bos wordt er
een zeer positieve bijdrage geleverd
aan de verbetering van de
waterkwaliteit van het Merkske in het
natuurgebied. Die verbeterde
waterkwaliteit zal ook fauna en flora
ten goede komen. In de Halsche
Beemden en de laars zullen

N a t u u r p un t
Markvallei en
ANB ongeveer
40 ha natuur
beheren.

Aankopen van
p e r c e l e n
natuur is de
beste manier
om die
noodzakelijke
natuur te
beschermen.
Maar aankopen
kosten veel geld.
N a t u u r p u n t
Markvallei heeft
daarvoor diep in
haar beurs moeten
tasten en zal nog
v e e l
p a n n e n ko e k e n
moeten verkopen
om de
restfinanciering
rond te krijgen. Lid worden van onze
vereniging is dan ook heel belangrijk,
daarnaast kan je ons aankoopbeleid
steunen door giften. Bedragen boven

40 euro zijn trouwens fiscaal
aftrekbaar. Natuurpunt bezorgt je
automatisch de nodige fiscale
attesten.

Beleid
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Oplossing van de cryptopuzzel



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

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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Weetjes over vogels
Deel 4: Communicatie

Tekst: Jef Leestmans - gebaseerd op het artikel Vogelfysiologie van Geert Creylman en Jef Brandt

In deze reeks van artikels gaat Jef ons meenemen in de wondere wereld van de vogels. Hij zal het wetenschappelijk artikel over
vogelfysiologie hiervoor wat aanpassen naar een iets vlottere tekst zodat iedereen kan meegenieten en wat kennis kan opdoen.
Vogels zijn overal te zien, maar dikwijls weten we er echt niet veel over zoals hoe zingen ze, hoe vliegen ze of dromen vogels,
waarom vallen ze niet van een tak als ze slapen. In een paar afleveringen gaan we op deze vragen in. In dit nieuwe artikel zoomen
we wat dieper in op de communicatie onder vogels. De foto’s van vogels ter illustratie zijn van de hand van Jef Leestmans.

Productie van geluid: roep en zang
Alarm en contactroepen zijn kort en
simpel en worden door beide seksen
gebruikt en zijn verschillend naargelang
het soort gevaar, net zoals de reactie op
gevaar: ofwel wordt dit ontdoken door te
lopen ofwel door op te vliegen
naargelang het om een lopende of
vliegende predator gaat. Er kunnen tot 20
verschillende roepen zijn die een sociaal
karakter bepalen (contact, alarm, voedsel
bedelen, balts ….). Door een contactroep
kunnen vogels mekaar herkennen en is
er individueel onderscheid, terwijl bij een
alarmroep van een individu het geen rol
speelt wie roept en de ganse groep, zelfs
indien bestaande uit verschillende
soorten, zullen reageren. Soortgenoten
en ook andere letten niet alleen op die
roep maar ook op de richting waar de
‘roeper’ naar kijkt, waarnemen van roep
en kijkrichting helpt om de rover te
spotten. Een gevolg hiervan is dat,
wanneer men een zingende vogel
probeert te zien in een struik of boom hij
meestal wegvliegt eens je hem ziet dit is
blijkbaar te wijten aan oogcontact, d.w.z.

wanneer hij onze ogen ziet en merkt
dat we naar hem kijken.

In tegenstelling tot het spraak- (en
zang) orgaan bij de mens nl. het
strottenhoofd met de stembanden,
zingen vogels d.m.v. de syrinx.
Sommige zoogdieren produceren
geluid op anderemanieren bv. leeuwen
brullen door trillen van
kraakbeenplaten in de larynx.

Het vocale orgaan of de syrinx zit bij
sommige soorten (duiven bv.) op het
einde van de luchtpijp net voor de
splitsing van de bronchiën, bij andere
(w.o. de zangvogels) is er een dubbele
syrinx net onder de splitsing van de
trachea in de bronchiën, die vogels
kunnen dan 2 melodieën tegelijk
produceren. Bij sommige andere
soorten zijn er zelfs drie dergelijke
vocale organen. Sommige soorten
(ooievaars en Amerikaanse gieren)
daarentegen hebben zelfs helemaal
geen syrinx.

Zang gebeurt door spieren in de syrinx
met een enorme
reactiesnelheid
( i n
microseconden)
die kraakbeen en
de tympanische
m e m b r a n e n
doen trillen en
dat kan zowel
tijdens het in – en
u i t a d e m e n
gebeuren. Dit in
tegenstelling tot
ons: wij praten

e n

zingen hoofdzakelijk tijdens het
uitademen.

Nachtegalen behoren wel tot de beste
zangers, hun zang is luid (tot 95 dB – hun
naam is afgeleid van het Germaanse
‘galan’ = galmen) en complex, hoe luider
en complexer des te meer zijn ze attractief
voor de ♀♀. Ze zingen vooral, maar niet
uitsluitend, ’s nachts want geluidsgolven
dragen verder in koele lucht en bereiken
dan een groter ‘publiek’ en bovendien is
er ’s nachts ook minder competitie met
andere vogels. Een mannelijke nachtegaal
heeft tot 600 verschillende zangen en zal
nooit ‘letterlijk’ hetzelfde lied zingen

Vogels
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Enkel door zang bĳ territoriale verdediging?



Zangvogels worden met een
zanginstinct of zangbasis geboren, dus
de zang is deels genetisch bepaald cfr.
de koekoek, een jonge koekoek heeft
waarschijnlijk zijn ouders nooit horen
zingen. Maar ook bij vele soorten is
zang deels aangeleerd van de ouders, ze
kunnen tijdens het groeien de
zangtechniek verbeteren door naar
adulten te luisteren en eventueel te
imiteren (vb. bosrietzanger die
ongeveer 76 soorten –waaronder 60%
Afrikaanse – kan nabootsen).
Anderzijds kunnen jonge vogels
‘fouten’ in hun zang overnemen van
andere soorten, die zangvermenging is
bekend bij fitis, boomkruiper en de
nachtegalensoorten van Europa. Zang
is er niet louter om territorium te
verdedigen vb. Europese zangvogels,
zoals grote karekiet blijven zingen
wanneer ze in Afrika zijn. Vooral de
vogels met een complexe zang blijven
zingen buiten het broedseizoen,
vermoedelijk om te oefenen en niet
zozeer om het territorium te
verdedigen. De noordse nachtegaal
blijft zijn zang oefenen tijdens het
verblijf in Afrika, niet de volledige zang
maar wel korte stukjes (begin- en start
ritmische noten en complexe
trilklanken) en doen dit blijkbaar om
hun zang te oefenen en te verbeteren.
Bij sommige soorten zingt ook het
wijfje.

Soms kan het geluid afkomstig van de
syrinx nog verder aangepast worden in
andere delen van het
ademhalingsapparaat zoals de
luchtzakken. Bij sommige
zwanensoorten en kraanvogels is de
trachea (luchtpijp) zeer lang zodanig
dat enkele bochten gekruld liggen in
een holte van het borstbeen, wat een
trompetachtig geluid geeft.

Pinguïns communiceren ook onder
water, ze zenden onderwater
akoestische signalen uit, net zoals
dolfijnen, zeehonden en zelfs
zeeschildpadden doen. Blijkbaar doen
ze dit om mekaar te verwittigen dat er
prooi aanwezig is.

Mechanisch kan ook
Mechanisch geluid wordt door
verschillende soorten geproduceerd:
met de snavel door spechten en
ooievaars, met de veren: stijve
buitenste staartpennen van watersnip
maken vibrerend geluid tijdens
neerwaartse duik gedurende
baltsvlucht, ook brilduikers doen iets
dergelijks, en duiven klappen met hun
vleugels. Bij de houtsnip wordt een
gelijkaardig geluid geproduceerd maar
dan wel door de duimvleugeltjes of
allulae.

Kolibries fluiten met hun staartveren
en kantelen daarbij één helft van hun
staart tot wel 90° om het geluid in de
richting van de ♀♀ te sturen.

Of nog anders...
Dan is er natuurlijk ook de
communicatie door de vedertooi: het
kemphaan mannetje zingt helemaal
niet, maar ze hebben wel zeer
opvallende sierveren en een uitvoerige
paringsdans.

Territorium verdediging gericht op
voedselvoorziening komt vooral voor
bij ‘landvogels’. Meestal (84%) broeden
ze in individuele paren omdat hun
voedselbronnen relatief goed
afgebakend zijn. De voedselterritoria
van zeevogels en vogels zoals
zwaluwen, die voederen op ‘wolken’
van insecten, zijn niet duidelijk
afgebakend en deze vogels zijn
voornamelijk koloniebroeders.

Vogels
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10% kor�ng
op alle wandelschoenen van Lowa en Regatta en op de wandelkousen van Bridgedale

op vertoon van uw lidkaart van natuurpunt.

Erfgoed
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Gespot
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Porseleinzwam, Wortel-Kolonie - Wim Verschraegen

Gaai, De Mark, Galder - Drej Oomen

Wilde Zwaan, E10 Put - Tom Voet (van waarnemingen.be)

Winter in Wortel-Kolonie - Wim Verschraegen

Zwartwordende wasplaat, Minderhout - Wim Verschraegen

Het Merkske - Senne Verschraegen

Zwarte heidelibel, Den Rooy - Jan Boers (van waarnemingen.be)

Baarle Brug - Wim Verschraegen

Winter in Wortel-Kolonie - Wim Verschraegen

Gespot
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De Akster is dé
natuurbelevingswinkel van het
vogelrevalidatiecentrumZundert.

AKTIE!
Breng dit Bieteutje

mee en ontvang bij

de aankoop van een

nieuwe verrekijker

de “Nieuwe Zakgids

Vogels” van Peter

Hayman of emmer

wintervoer cadeau!

De opbrengsten van De Akster komen direct ten
goede aan ons centrum.

Gelegen in het natuureducatiecentrum is het de plek
waar u allerlei artikelen kunt kopen om de natuur
dichter bij huis te halen.

De Akster, uw verrekijker-specialist

VRC Zundert - Luitertweg 36a – 4882TD Zundert – 076-5974165
www.vrczundert.nl – Volg ons op Facebook en Instagram

De Akster is dé winkel voor de echte
natuurlijkliefhebber. Niet alleen informatieve
boeken en voor deskundig advies bent u
bij ons aan het juiste adres. Ook hebben
we leuke decoratieve cadeau artikelen
om bijvoorbeeld de dieren in de tuin een
handje te helpen. Daarnaast heeft het
centrum een eigen werkplaats waar onze
vrijwilligers diverse soorten nestkasten
maken. We maken oa kasten voor de
kleinere vogels als mezen, boomkruiper en
roodborst, maar ook voor de bosuil, torenvalk,
kerkuil of steenuil. Onze winkelmedewerkers
kunnen uadviseren bij het makenvan eenkeuze.

Overweegt u de aanschaf van een
verrekijker en wilt u goed advies?
Maak dan een afspraak met een van
de verrekijker-specialisten van onze
winkel. Zij adviseren u bij uw aankoop
en bieden u verschillendeopties zodat
u goed kunt vergelijken. We verkopen
merken als Swarovski Optik, Bynolyt,
Bushnell en Vortex. Een afspraak
kunt u maken via 076-5974165 of via
deakster@vrczundert.nl .

Erfgoed
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INFO@VANBAVELROMMENS.BE
WWW.VANBAVELROMMENS.BE

03 315 72 54
MEERDORP 21 – 2321 MEER

VERZEKERINGEN
KREDIETEN
SPAREN & BELEGGEN
VASTGOED – IMMO POINT VERHOEVEN



In december vond de succesvolle tentoonstelling van HOUT plaats, met schitterende foto’s en schilderijen van Dominique
Van Huffel. Een beeldverslag zegt meer dan 1000 woorden

Erfgoed
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Hout
Verslag van de tentoonstelling
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Paul van Huffel

Carolinestraat 11
2322 Minderhout
Tel. : 0475/66.92.77 Paul
Email : info@love2heal.be
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Mestkevers rollen 
volop mestballetjes

Hazelaarkatjes 
geven kleur aan 
het bos.

Spreeuwen 
vormen een wolk 
bij valavond.

Klapeksters overschouwen het 
landschap vanaf hun troon.

Sneeuwklokjes 
steken lieflijk de 
kop op.

Bosuilen laten hun  
angstaanjagende roep  
klinken, ‘hoe-hoehoehoe’.

Sleedoorn bloeit  
prachtig wit. 

Mossen en korst-
mossen tieren welig 
op de bodem en  
op dood hout.

Hazelwormen kronkelen 
ongemerkt door het gras.

Reekalfjes liggen 
verscholen in het hoge 
gras. Niet aanraken!

Nachtegalen geven een 
virtuoos avondconcert.

Vossenwelpjes 
komen uit hun hol piepen.

Beekjuffers kiezen het 
luchtruim na een zonnebad 
in de vroege ochtend.

IJsvogels jagen op 
vis om hun gezin te 
voeden.

Kikkervisjes groeien 
massaal op in de poelen.

Brede orchissen 
staan in bloei en 
kleuren paars.

Nachtzwaluwen ratelen 
als het donker wordt, 
‘tjurrrrrrrrrrrrrrrrr’.

Grauwe klauwieren 
maken brochettes van 
hun prooien.

Veldkrekels luiden de 
zomeravonden in. 

Nachtvlinders 
fladderen volop 
door de duisternis.

Zonnedauw vangt 
insecten op de heide.

Steenuiltjes 
verlaten hun 
knotwilgnest voor 
hun eerste vlucht. 

Libellen en juffers 
pronken op de oever-
begroeiing.

Huiszwaluwen 
scheren acrobatisch 
door de lucht.

Bosmieren ‘melken’ 
de bladluizen voor 
hun honingdauw.

Gele kwikstaarten 
vertrekken weer naar 
Afrika

Grote groene 
sabelsprinkhanen 
produceren een 
schel getsjirp.

Struikhei kleurt de 
heide prachtig purper.

Grijze zandbijen 
bouwen kegelvormige 
zandhoopjes in zanderige 
bodems.

Koekoeks gebruiken het 
nest van een ander en 
roepen hun eigen naam.

Grutto's voeren 
hun luchtballet op.

Blauwborsten zetten 
een hoge borst op.

Oranjetipjes bezoeken  
de pinksterbloem in  
natte weilanden.

Hazen slaan aan 
het rammelen op 
open akkers in de 
vooravond.

Bosanemonen 
vormen uitgestrekte 
witte tapijten.

Padden trekken naar de 
poelen op zachte, natte 
avonden. Vleermuizen 

openen de jacht 
op muggen.

Grote bonte spechten  hakken 
nesten in bomen met zacht hout.

Pimpelmeesjes gaan 
op zoek naar een nest.

Hommelkoninginnen 
kiezen een plekje voor 
hun kolonie.  

Kamsalamanders trekken 
naar hun paarplaats.

Buizerds  
zeilen door  
de lucht.

Roodborstjes 
zoeken eten in de 
tuinen en bakenen 
hun territorium af.

Kauwen vormen grote  
zwermen en maken veel kabaal. 

Vriesganzen vliegen 
over in V-formatie.

Beuken krijgen 
als laatste hun 
oranjebruine kleur 
in het bos.

Steenmarters gaan niet 
in winterslaap en scharrelen 
hun potje bij elkaar.

Oehoes lokken 
een vrouwtje 
met hun zware, 
bassende roep.

Galappelwespen laten hun 
sporen na op eikenbladeren.

Sperwers jagen op kleine 
zangvogels en schuwen je 
tuin niet.

Hazelaars hangen 
nu helemaal vol 
heerlijke noten.

Kramsvogels gaan  
volop op zoek naar  
afgevallen fruit, lijsterbes 
en duindoorn.

Zomereiken 
krijgen hun 
prachtige  
herfstkostuum.

Vliegenzwammen 
verwonderen met hun 
rode hoed met witte 
stippen. 

Koperwieken trekken met miljoenen 
luidkeels naar het zuiden, 'prsriiihhh'. 

Heidelibellen zoemen 
nog massaal rond.

Kruisspinnen weven 
wonderlijke webben.

Lepelaars speuren de vennen 
af op zoek naar voedsel.

Klimop vormt een 
 nectar- en stuifmeelbron 
voor insecten.

onZe natuur is pracHtig in eLk seiZoen. doWnLoad Het WandeLpLannetje van de markvaLLei en  

trek eropuit! WiL je onZe pLanten en dieren HeLpen bescHermen? Word Lid op WWW.natuurpunt.be

markvaLLei

Reigers speuren naar 
vis in poelen en vijvers.
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Activiteiten
Een goed gevulde agenda, maar hou zeker de website in de gaten voor
extra informatie en eventuele wijzigingen.

06-01-2023 Spelletjesavond
BC De Klapekster
20.00 u
Gratis

BC De Klapekster
20.00 u
Gratis

Natuurpunt Markvallei is een vereniging en het woord zegt het zelf.. We willen graag mensen
verenigen. Ism met de bib van Hoogstraten organiseren we een spelletjesavond waar sfeer en
gezelligheid centraal staan. Een kaartje leggen, verschillende bordspelen.. het kan allemaal!

03-02-2023 Spelletjesavond
Natuurpunt Markvallei is een vereniging en het woord zegt het zelf.. We willen graag mensen
verenigen. Ism met de bib van Hoogstraten organiseren we een spelletjesavond waar sfeer en
gezelligheid centraal staan. Een kaartje leggen, verschillende bordspelen.. het kan allemaal!

08-01-2023 Nieuwjaarswandeling
BC De Klapekster
09.00 u
Gratis

Om het nieuwe jaar in te zetten houdt Natuurpunt Markvallei traditioneel een
nieuwjaarswandeling nabij bezoekerscentrum Vallei van het Merkske, De Klapekster. Met het
thema "Natuurlijk erfgoed" blijven we de Kolonie ontdekken. Boswachter Bart beheert
de unieke natuur inWortel-Kolonie waar in 2022 een bosexploitatie gebeurde. Er werden bomen
omgedaan, maar met welke bedoeling. Onze eigen gids Hugo zal je in zijn geheel eigen stijl mee
op sleeptouw nemen doorheen de geschiedenis van de Kolonie.

20-01-2023 Foto-café
BC De Klapekster
08.00u
Gratis

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… Thema: vogels.

29-01-2023 Grote Vogelweekend

Halsche Beemden
11.00 u

Eén van de grootste campagnes van Natuurpunt staat
in teken van het tellen van de vogels in je tuin. Het
Grote Vogelweekend zal je ook kunnen beleven in
bezoekerscentrum Vallei van het Merkske, De
Klapekster. Kom een kijkje nemen aan onze
vogelkijkwand, timmer mee aan een nestkast en
proef van een lekkere pannenkoek die vol liefde wordt bereid door onze vrijwilligers!

Gratis

27-01-2023 Wim Verschraegen: Denemarken, Zweden en Noorwegen

BC De Klapekster
07.00 u

Natuurpunt Markvallei geeft steeds een podium aan zijn actieve leden om een reisverhaal te
delen. Deze keer Wim Verschraegen die met het gezin doorheen Denemarken, Zweden en
Noorwegen reisde. Zoals steeds met de camera in de hand om de unieke momenten op unieker
beeld vast te leggen.Gratis
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BC De Klapekster
20.00 u
Gratis

05-02-2023 Ik zie, ik zie wat jij (nog) niet ziet
Hoek Klampovenstraat,
Oostmalseweg

14.00
Gratis

Dewinter is nog volop in het land. Toch bereidt de natuur zich al volop voor op de lente.
Samen gaan we op ontdekkingstocht in een prachtig gebied op de grens van
Natuurpunt Markvallei. We laten de natuur en de elementen tot onze verbeelding spreken via
mooie en snuitige poëzie! De wandeling vindt plaats in Natuurgebied Ekstergoor-Duivelskuil te
2340 Beerse.

19-02-2023 Koloniewandeling

BC De Klapekster
14.00 u
Gratis

Elke derde zondag van de maand organiseert Natuurpunt Markvallei een gratis gegidste
wandeling in Wortel Kolonie. Op deze manier wil de natuurvereniging geïnteresseerden
kennis laten makenmet de rijke geschiedenis van het beschermde landschap enmet de hier
volop aanwezige natuur. Een natuurgids van Natuurpunt Markvallei staat klaar om een
groep mee op sleeptouw te nemen.

24-02-2023 Filmavond “Onze natuur”

BC De Klapekster
20.00 u
5,- leden ; 7,- niet-
leden

“Onze natuur” was een hit in de bioscoop. Graag presenteren we deze fantastische film aan het
publiek in ons bezoekerscentrum. Boswachter Bart had ook een aandeel in de film en zal voor
de introductie zorgen. Deze keer wel een keer inkom. Tijdig inschrijven is dus de boodschap! Dit
kan via de website van Natuurpunt Markvallei.

10-02-2023 Wim en Bart: “Elsakker”
Dikke vrienden Bart Hoeymans (boswachter ANB) en Wim Verschraegen (huisfotograaf) slaan
de handen in elkaar om de schoonheid van natuurgebied de Elsakker neer te leggen voor onze
bezoekers. Bart heeft heel wat mooie gebieden in zijn beheer, maar op dit natuurgebied is hij
stiekem het meest trots. Met ondersteuning van Wim zijn foto’s gaan we hem alleen maar gelijk
kunnen geven op het einde van de avond.

Carpool Loenhout
07.30 u
Gratis

12-02-2023 foto-excursie: Maatjes
De fotowerkgroep van Natuurpunt Markvallei organiseert op deze zondag een foto-uitstap naar
de Maatjes te Nieuwmoer. We rijden samen, daarom verzamelen aan de Carpoolparking in
Loenhout. 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.

04-03-2023 Proper Veussel
Rijkevorsel
09.00u
Gratis

Natuurpunt Markvallei heeft zich geëngageerd om samen met andere verenigingen een deel
van de Rijkevorselse gemeente mee proper te houden. Het gemeentebestuur beloont elke
deelnemende vereniging met een mooie bedrag. Een echte win-win situatie dus: een
zwerfvuilvrije gemeente Rijkevorsel en geld voor meer natuur in de Markvallei! Vier keer
per jaar gaan we op stap om zwerfvuil in te zamelen in Rijkevorsel. In oktober zijn we erin
geslaagd om 30 km Veusselse wegen zwerfvuilvrij te maken. Iets om best trots op te zijn! Op
zaterdagvoormiddag 4maart gaan weweer op padmet prikkers en vuilzakken.
Hiervoor zoeken we nog een 30-tal helpers, kinderen en volwassenen. Heb je
zin om mee te helpen, laat het ons dan weten op dit mailadres:
info@natuurpuntmarkvallei.be .
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05-03-2023 Het Moer/kerkemoer: klein maar fijn
parking Bloksgoor (naast
Steenweg op Weelde) 2330
Merksplas.

14.00 u
Gratis

Parking Staatsbosbeheer –
Hoogstratensebaan Castelré

09.00 u
Gratis

De wandeling Moer/Kerkemoer gaat door een 68ha groot gebied dat beheerd wordt door ANB.
Het natuurgebied is sterk in trek bij leden en vrijwilligers van Natuurpunt Markvallei en is ook
onderdeel van de Vallei van het Merkske! Het Moer bestaat hoofdzakelijk uit vrij natte tot natte
bossen (broekbossen) met tussenin soortenrijke graslanden. Dewandeling duurt ongeveer 2 uur
en is 5 km lang.

02-04-2023 Op zoek naar de Laars van Boal
Dat de grens van Baarle heel grillig verloopt, weten we onderhand al, denk maar aan de 30
enclaves, zowel Belgische in Nederland als Nederlandse in België! Maar er is nog een mooie
eigenaardigheid: er ligt een stukje België bijna helemaal omgeven door Nederland, en dat maar
met een heel smalle strook verbonden is met Minderhout, meer bepaald met de Halsche
Beemden. In dit gebied heeft Natuurpunt Markvallei de laatste jaren heel wat grond kunnen
bijkopen, wat wij nu in beheer hebben. Er staan ook nog heel wat werken op de planning,
bedoeling is om hier opnieuw natte beemden van te maken, ideaal voor CO² opslag. Het is een
heel mooi stukje natuur waar je helemaal tot rust komt, en toch zeker op de bank die Agentschap
Natuur & Bos daar geplaatst heeft.

24-03-2023 Foto-cafe: Kunst in de natuur

BC De Klapekster
20.00 u
Gratis

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 ‘Kunst in de
natuur’’. Vijf foto’s over dit thema en vijf andere natuurfoto’s mogen worden doorgestuurd naar
verschraegen.wim@telenet.be of meegebracht op een stick.

26-03-2023 Wat ruist er door... de Markvallei?!

BC De Klapekster
20.00 u
Gratis

Op zondagnamiddag 26 maart van 13:00 tot 17:00h wordt de werking van NP
Markvallei in de kijker gezet. In en rond BC De Klapekster stellen de verschillende
werkgroepen die onze vereniging rijk zijn zich voor. Je kan er onder andere deelnemen aan
wateronderzoek door de studiewerkgroep, een initiatie in fotografie door de foto WG, de
erfgoedwerking gaat terug naar de jaren 60' en bij de zeisgroep, de Vettige Zeis, leer je de
kneepjes van het zeisen. Alles doorspekt met een stevige dosis SNUIT, dus kids-proof!!! Laat je
verleiden tot actie en misschien word jij wel die nieuwe vrijwilliger die we nog misten.
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Natuurpunt organiseert voor het eerst dit jaar de “Insectenzomer” van juni tot eind
augustus. Dit onder het motto “Niet meppen, maar appen”. Met deze campagne
willen we iedereen aanzetten om de app ObsIdentify te gebruiken om insecten waar
te nemen en te herkennen. Als voorbereiding twee leerrijke cursussen gegeven door
Joeri Cortens en praktische hulp van Boswachter Bart.
Cursus Dagvlinders
Wie houdt er niet van vlinders? Wie een beetje oog heeft voor deze sierlijke insecten, merkt al snel dat zelfs in een
eenvoudige tuin verschillende vlindersoorten voorkomen. Natuurpunt Markvallei organiseert deze laagdrempelige
cursus samen met Joeri Cortens. Hij leert je vanuit de theorie in het veld vlinders herkennen. Ook hun leefwijze
komt uitgebreid aan bod. Samen met de cursisten van de cursus ‘Libellen’ gaan we ook op pad met Bart Hoeymans,
boswachter van ANB. Hij vertelt ons meer over hoe hij zijn beheer toespitst om deze mooie insecten meer kansen te
geven.

Theorie

• Dinsdag 9 mei om 19.30u
• Dinsdag 16 mei om 19.30u

Excursie

• Zaterdag 13 mei om 9.30u met Joeri
• Zaterdag 3 juni om 9.30u met Bart (en de cursus Libellen)

Kostprijs
Sociaal tarief: €20,-
Leden: €36,-
Niet-leden: €74,-

Cursus Libellen
Aansluitend op de cursus dagvlinders neemt Joeri Cortens ons mee in de wondere wereld van de libellen. In deze
cursus geven ze hun geheimen prijs. Zo vinden we verlichting bij het Lantaarntje, leren we Smaragdlibel en
Koraaljuffer naar waarde schatten én komen we te weten wat Paardenbijters en Glassnijders op hun kerfstok
hebben. Natuurpunt Markvallei verwelkomt jullie graag voor deze boeiende cursus. Hij bestaat uit 2 theorielessen
en 2 excursies, waarvan er één begeleid wordt door Bart Hoeymans, boswachter van ANB.

Theorie

• Dinsdag 23 mei om 19.30u
• Dinsdag 30 mei om 19.30u

Excursie

• Zaterdag 3 juni om 9.30u met Bart (en de cursus Libellen)
• Zaterdag 17 juni om 9.30u met Joeri

Kostprijs
Sociaal tarief: €20,-
Leden: €36,-
Niet-leden: €74,-

TIP! Combineer de 2 cursussen en betaal zo een alternatieve prijs
Sociaal tarief: €35,-
Leden: €63,-
Niet-leden: €101,-



Leys IJzerwerken is uw partner voor kwalitatieve metaalbewerking: deuren, ramen, oranjeriëen,
trappen, poorten, hekwerken, kleinschalige constructie-elementen en allerhande exclusief maatwerk
in staal en andere metalen zoals RVS, aluminium, cortenstaal.

We staan garant voor een planma�ge werkvoorbereiding, service van de bovenste plank en werken
uitsluitend met degelijke materialen om een correct geassembleerd eindproduct te leveren.

We schakelen graag onze exper�se in om u advies te verlenen bij de ontwikkeling van uw project.

Leys IJzerwerken staat voor: vakmanschap, meer dan 20 jaar ervaring en betrouwbaarheid.

Veilingstraat 25 – 2320 Hoogstraten

Tel/fax +32 3 336 88 77 | GSM ED +32 497 68 09 74 | GSM TOM + 32 477 98 59 71

www.leysijzerwerken.be | info@leysijzerwerken.be | tom@leysijzerwerken.be

Enkel op afspraak

LAURYSSEN
Minderhoutdorp 29c - 2322 Hoogstraten

03/340.25.40 -www.selexionhoogstraten.be

Compacte, multifunctionele transport-
machines en knikladers volledig gemaakt

in Hoogstraten.

Gebroeders Geens nv
Hinnenboomstraat 5
2320 Hoogstraten

www.knikmops.be
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We kunnen zelf ook iets doen aan de verbetering van onze luchtkwaliteit en versterking van de biodiversiteit! Dat kan
bijvoorbeeld door minder vlees te eten. Vegetarisch eten is gezond en beter voor het milieu, want een deel van de
wereldwijde uitstoot van broeikasgassen wordt veroorzaakt door de veehouderij. Bovendien leidt het huidige
vleesgebruik tot watertekort en water-, lucht- en grondvervuiling.

Daarom presenteren we graag een vegetarisch receptje om je alvast wat op weg te helpen.

Aardappelgratin met Chinese kool,
champignons en ovenkaas

Ingrediënten voor 4 personen:
• Champignons 500 g
• Chinese kolen 1
• Wortelen 4
• Uien 1
• aardappelschijfjes (versmarkt) 500 g
• Ovenkaas 320 g
• Boter 2 eetl.
• Rozijnen 1 eetl.
• Hazelnoten 2 eetl.
• Lookpoeder 1.2 koffiel.
• zwarte peper
• zout

Werkwijze:
Verwarm de oven voor op 180 °C. Snij de champignons in 4 en snipper de ui fijn. Schil vervolgens de wortelen en snij
in de lengte in 4. Snij fijn. Snij de Chinese kool in reepjes. Hak de hazelnoten grof.
Smelt 1 eetl. boter in een kookpot en stoof de ui en de wortelen 4 min. Kruid met peper, zout en het lookpoeder. Voeg
de Chinese kool toe en stoof 6 min. Smelt 1 eetl. boter in een pan met antiaanbaklaag en bak de champignons 5 min.
Kruid met peper en zout. Verdeel de groenten over een ronde ovenschaal. Haal de ovenkaas uit het doosje en leg in
het midden van de ovenschaal op de groenten.
Leg er de aardappelschijfjes dakpansgewijs rond. Maak een kruisvormige inkeping in de kaas en zet 10 min. in de
voorverwarmde oven. Bestrooi de kaas met de grofgehakte hazelnoten en de rozijnen en zet de ovenschaal nog 8 à
10 min. in de oven.

Bron:www.colruyt.be/nl/lekker-koken
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Menu voor morgen
mag het eens wat minder vlees zijn?

Tentoonstelling
Vogels in de Markvallei

Een nieuw jaar, een nieuwe tentoonstelling. Vanaf januari 2023 zal er in het
bezoekerscentrum een overzicht hangen van foto’s van vogels in het
werkingsgebied van onze vereniging. Zoals altijd kan deze gratis bezocht
worden tijdens de openingsuren van De Klapekster.

Voor de tentoonstelling vanaf begin april is het themaMeetkundige figuren in
de natuur in het werkingsgebied van NP Markvallei’. De deadline is 20 maart,
foto’s te zenden naar wimverschraegen@hotmail.com
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DOE MEE! www.natuurpunt.be/vrijwilliger
of bel gewoon even aan ;)


