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23 nieuwe natuurambassadeurs en 6 natuurgidsen voor Limburg Het Belang van Limburg - 22 Dec. 2017 Pagina 3
Zaterdag ontvingen in Genk 23 natuurliefhebbers, een getuigschrift natuurgids. Daarnaast werden 6 badges
uitgereikt aan cursisten die na het jaartraject van de cursus natuurgids een vervolmaking hebben doorlopen. Deze
cursus werd georganiseerd door Natuurpunt CVN en de Werkgroep Limburgse Natuurgidsen met medewerking van
verschillende lokale partners en ondersteuning van de provincie Limburg.
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De os en de ezel staan in de stal, al de rest zit in je boom Het Nieuwsblad - 09 Dec. 2017 - Pagina 14
De Sint stapte terug op zijn boot naar Spanje, waarmee het officiële startschot gegeven is om de kerstboom in huis
te halen. En wie een echte boom zet, krijgt er gratis en voor niets een mini-dierentuin bij. Goed voor 25.000
beestjes die de volgende weken samen met jou meekijken naar 'Home Alone' en andere kerstfilms. “Wie een echte
boom in huis haalt, brengt nu eenmaal ook echt de natuur in huis”, klinkt het bij kenners.

3)

Flirten in het groen Krant van West-Vlaanderen - 24 Nov. 2017 - Pagina 36
DEERLIJK - Het mobiel dienstencentrum is op dinsdag 28 november te gast in het buurthuis De Wieke. In de
namiddag staat de voordracht ‘Flirten in het groen’ op het programma… Flirten en verleiden, iedereen doet het of…
probeert het. Wie wil weten waar Casanova de mosterd haalde, kijkt best eens ...

4)

Schrik niet, er zijn nog muggen in november De Standaard - 23 Nov. 2017 - Pagina 11
Afgelopen nacht gebeten door een mug? Het kan, ook al is het dan al eind november. Natuurpunt bevestigt dat nog
lang niet alle muggen verdwenen zijn. 'Doordat het nog niet stevig gevroren heeft, en de winter nog niet is
ingetreden, zijn er nog altijd veel insecten', zegt Joeri Cortens, insectenkenner ...

5)

Schrik niet, er zijn nog muggen Het Belang van Limburg - 23 Nov. 2017 - Pagina 6
HasseltDeze nacht gebeten door een mug? Het kan, ook al is het eind november. “Doordat het nog niet stevig
gevroren heeft, en de winter nog niet is ingetreden, zijn er nog altijd veel insecten”, zegt Joeri Cortens,
insectenkenner bij Natuurpunt. “Het is ongewoon, maar niet meer uitzonderlijk. De laatste vijftien ...

6)

Beisloven schooltje krijgt tweede leven en wordt natuureducatief centrum Het Nieuwsblad - 18 Nov. 2017 Pagina 5
In het najaar van 2018 wordt gestart met de renovatiewerken aan het vervallen Beisloven-schooltje. Het wordt
omgevormd tot natuureducatief centrum.

7)

Natuurcomedy 'Toen de dieren nog spraken' Het Laatste Nieuws - 24 Okt. 2017 - Pagina 17
Natuurpunt Ninove organiseert 'Toen de dieren nog spraken... en wat de mensen daarvan maken', een natuureducatieve comedy voorstelling van Joeri Cortens over de communicatie tussen mensen, dieren, planten, in geuren
en kleuren, en wat er zoal kan mislopen. Apen apen apen na? Gaan spinnen op het web? Twitteren (blauwe)
vogeltjes ...

8)

Gemeentelijke milieuraad viert 40ste verjaardag Het Laatste Nieuws - 31 Okt. 2017 - Pagina 16
De Stabroekse milieuraad bestaat 40 jaar en dat werd gevierd met verschillende activiteiten. De traditionele
prijsuitreiking van de verfraaiingsactie was daar één van. In tegenstelling tot andere jaren, waarbij de avond enkel
voorzien was voor de deelnemers van de actie, werd dit jaar heel de bevolking uitgenodigd. De aanwezigen konden
...

9)

Paddenstoelen zoeken in bos Het Laatste Nieuws - 14 Okt. 2017 - Pagina 41
Natuurvereniging Natuurpunt afdeling 's Heerenbosch organiseert vandaag een herfst- en paddenstoelenwandeling.
De deelnemers gaan op stap met paddenstoelenkenner Hans Vermeulen in Buggenhout Bos. Hij leert de
wandelaars de knepen voor het determineren van paddenstoelen. De tocht start om 9.15 uur. Deelnemers
verzamelen op de parking van Agenschap Natuur en Bos, ...
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Vlaamse vogeltellers hopen zondag op duizenden buizerds Het Belang van Limburg - 14 Okt. 2017 - Pagina
4
hasseltDe verwachtingen voor de telling van trekvogels, nu zondag, zijn hooggespannen. Vogelspotters verwachten
dat duizenden buizerds over ons land zullen vliegen. Natuurpunt houdt zondag de tweede simultaantelling voor dit
najaar: een vijftigtal telposten verspreid over Vlaanderen zullen die dag van 's morgens vroeg bemand worden. Op
basis van de tellingen ...

11)

Boeiende bosmusea Deze Week - 04 Okt. 2017 - Pagina 19
De herfst is op zijn mooist tijdens de Week van het Bos, van 8 tot 15 oktober. Er vinden tientallen bosactiviteiten
plaats over heel Vlaanderen. De bosmusea zetten de mooiste pluimen op hun hoed om een stroom aan bezoekers
te verwelkomen. Wij lijsten alvast een aantal interessante bosmusea op.

12)

Natuurpunt organiseert 'cursus Muizenissen' Het Laatste Nieuws - 04 Okt. 2017 - Pagina 17
Zeg nooit zomaar muis tegen het kleine, grijze knaagdier. In Vlaanderen komen er immers 22 verschillende soorten
muizen voor. Daarom organiseert Natuurpunt Boortmeerbeek ook de 'cursus Muizenissen'. Deelnemers leren er
van Joeri Cortens alles over het knaagdier en hun muizenleven. Na de theorielessen van vrijdag 6 en 13 oktober is
...

13)

Limburgse vogels nemen vrij op teldag De Standaard - 03 Okt. 2017 - Pagina 32
De Limburgse telgegevens van de Europese vogelteldag zijn bedroevend. De trekvogels hadden zaterdag duidelijk
geen zin om de lucht in te gaan. In zeven telposten werden 2.018 vogels geteld. 'De regen, die vooral in Limburg
lang bleef vallen, was de spelbreker', verduidelijkt Koen Leysen van Natuurpunt. In Limburg zijn er ...
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Vogels laten het afweten op vogelteldag Het Nieuwsblad - 03 Okt. 2017 - Pagina 2
De Limburgse gegevens van de Europese vogelteldag zijn bedroevend. De trekvogels hadden zaterdag duidelijk
geen zin om de lucht in te gaan.

15)

Vogels nemen snipperdag op vogelteldag Het Belang van Limburg - 03 Okt. 2017 - Pagina 23
De Limburgse gegevens van de Europese vogelteldag zijn bedroevend. De trekvogels hadden afgelopen zaterdag
duidelijk geen zin om de lucht in te gaan. Resultaat: in de zeven bemande telposten werden in totaal 2.018 vogels
geteld. “Wat niet wil zeggen dat er minder vogels zijn”, verduidelijkt Koen Leysen van Natuurpunt meteen. “De
regen, die vooral in Limburg heel lang bleef vallen, was de grote spelbreker.”

16)

Olympische Spelen voor vogels Het Laatste Nieuws - 30 Sep. 2017 - Pagina 49
Vandaag vindt EuroBirdwatch plaats, het jaarlijkse tel-evenement om de vogeltrek in heel Europa in kaart te
brengen. Verwacht wordt dat vogelkijkers in meer dan 40 landen de miljoenen overtrekkende vogels zullen tellen.
"De trek is de Olympische Spelen voor vogels", zegt Koen Leysen, die voor Natuurpunt de tellingen coördineert.

17)

Zelf trekvogels herkennen Het Laatste Nieuws - 30 Sep. 2017 - Pagina 51
Zelf overtrekkende vogels tellen is geen kattenpis. Want hoe onderscheid je een vink van een graspieper op grote
hoogte? En roept daar aan het zwerk een grote gele kwikstaart of een witte? "Het leren herkennen van vogels op
trek is moeilijk", zegt Koen Leysen van Natuurpunt. "Ze brengen niet hun ...

18)

De pijn van het trekvogel zijn Het Laatste Nieuws - 30 Sep. 2017 - Pagina 50
Hoe sierlijk ze ook door de lucht klieven, het leven is voor trekvogels lang niet altijd een pretje. Ze worden bedreigd
door een aantal gevaren zoals de klimaatverandering, het verbreden van de woestijn en het kaalkappen van
overwinteringsgebieden. Zoals wel vaker is de mens hun belangrijkste vijand. In Zuid-Europa en ...

19)

Topsport met vleugels Het Laatste Nieuws - 30 Sep. 2017 - Pagina 50
Boven onze hoofden ontvouwt zich weer een fascinerend spektakel. Miljoenen trekvogels zetten koers naar het
zuiden, op zoek naar gunstiger weer en voedsel. Ze leveren daarbij fantastische sportieve prestaties.

20)

“Teken dat het goed gaat met soort” Het Belang van Limburg - 30 Sep. 2017 - Pagina 12
ZONHOVENTwee jaar geleden mochten vogelliefhebbers genieten van een prachtig schouwspel. Een zeldzame
zeearend, één van de grootste roofvogels van Europa, was gespot boven de Zonhovense Wijvenheide. Donderdag
was het opnieuw bingo. Een aantal spotters konden beelden vastleggen van een jagende zeearend. “Maar het is
niet dezelfde”, zegt Koen Leysen van Natuur & Bos.

21)

Milieubewegingen bezoeken Genk voor duurzame lokale transitie Het Belang van Limburg - 15 Sep. 2017 Pagina 5
Bond Beter Leefmilieu (BBL) en enkele van haar lidverenigingen - VIBE, Komosie, GoodPlanet, Trage Wegen,
Natuurpunt CVN en Arbeid & Milieu - bezochten onlangs de stad Genk. Daar wilden ze zeven maatschappelijke
uitdagingen bekijken om ermee aan de slag te gaan.

22)

Zwarte ooievaars en flamingo strijken neer op heraangelegd ven in Averbode Het Nieuwsblad - 15 Sep. 2017
- Pagina 3
Het heraangelegde Munninckxgoor lokt uitzonderlijke vogelsoorten. Op dit moment zitten er drie zwarte ooievaars,
een lepelaar, een flamingo en zilverreigers.
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23)

Nieuwssprokkels Deze Week - 13 Sep. 2017 - Pagina 6
Mogelijk extra verkeer BALEN - De eerste drie weken van september is er bij Nyrstar in Balen-Wezel een grote
onderhoudsstop van de grootste roostoven gepland. Hierdoor is er in die periode extra wegverkeer van en naar de
site mogelijk, al zal dit binnen de perken blijven. Treinreizigers met beperkte mobiliteit ...

24)

Pastorie als groene uitvalsbasis Gazet van Antwerpen - 09 Sep. 2017 - Pagina 37
De toekomstplannen voor de pastorie in Oosthoven zijn concreter geworden. Twee natuurorganisaties willen er hun
kantoren, een café en een multifunctionele ruimte installeren.

25)

Pastorie wordt groene uitvalsbasis van de Kempen Het Nieuwsblad - 09 Sep. 2017 - Pagina 3
De toekomstplannen voor de pastorie in Oosthoven zijn concreter geworden. Twee natuurorganisaties willen er hun
kantoren, een café en een multifunctionele ruimte installeren.

26)

Welkom in Koksijde Golf ter Hille Krant van West-Vlaanderen - 08 Sep. 2017 - Pagina 28
De Koksijdse golf is in de eerste plaats een schitterende golfbaan met vele uitdagingen voor zowel de beginnende
als de geoefende speler. Uiteraard is iedereen er welkom: de democratisering van de golfsport en de
toegankelijkheid voor het brede publiek worden hoog in het vaandel gedragen. Daarnaast is KGtH ook een ...

27)

Opleiding natuurgids uit de startblokken Het Belang van Limburg - 08 Sep. 2017 - Pagina 3
18 natuurliefhebbers zijn gestart met de opleiding natuurgids in Tongeren. Een jaar lang maken de cursisten kennis
met de natuurpareltjes van Tongeren en omgeving.

28)

Vennefestival toont uniek gebied De Zondag - 03 Sep. 2017 - Pagina 15
TURNHOUT - Het Vennengebied in het noorden van Turnhout staat bekend als een plaats waar je tot rust kunt
komen in het groen. Vandaag komt daar voor een dag verandering in met het Vennenfestival.

29)

Proeven en ontdekken Krant van West-Vlaanderen - 18 Aug. 2017 - Pagina 30
Energiebox. - Heb je ergens nog een oude kookwekker, mixer of afgedankte gsm thuis liggen? Laat ze niet op een
afvalberg in het zuiden belanden, maar lever ze in bij de Recupel-Transform3 energiebox op het Astridpark. Fair
Trade Thee workshop. - Tearista Sofie Vercauteren neemt je mee op ontdekkingsreis doorheen ...

30)

Zomerbarak brengt mensen samen Krant van West-Vlaanderen - 07 Jul. 2017 - Pagina 68
BEERNEM - In het kader van Trefhof, gevestigd in het domein Patershof, werd nu ook een Zomerbarak geopend.
Volgens het Trefhofteam wordt het er deze zomer heerlijk vertoeven in de prachtige, groene oase achter het
gebouw van Patershof.

31)

Kinderen zoeken zeven schatten in de stad Het Laatste Nieuws - 05 Jul. 2017 - Pagina 14
Kinderen tot twaalf jaar kunnen de hele zomervakantie op schatten jagen in het centrum van Turnhout. Vorig jaar
telde de zoektocht 'VLIEG door Turnhout' bijna 450 deelnemers. De meeste kinderen waagden zich toen aan
minstens drie zoektochten.

32)

Leerlingen leren platteland kennen Het Laatste Nieuws - 27 Jun. 2017 - Pagina 17
De leerlingen uit het vijfde leerjaar van de Londerzeelse lagere scholen hebben gisteren en ook vandaag opnieuw
deelgenomen aan de Plattelandsdoedagen.

33)

Joeri Cortens toont verborgen plekken in Kempense natuur Gazet van Antwerpen - 24 Jun. 2017 - Pagina 0
Geel -

34)

“Het is een schuchter diertje” Deze Week - 24 Mei. 2017 - Pagina 6
GEEL - Op 24 mei gaat alle aandacht naar de otter, een boeiend diertje dat stilaan lijkt terug te komen van
weggeweest. Natuurspecialist, zoogdierenexpert en educatief

35)

Wonderlijk Wild in je eigen tuin Het Belang van Limburg - 01 Mei. 2017 - Pagina 0
Beringen - Tijdens de maand mei zetten de stedelijke adviesraad en de stedelijke milieudienst de Beringse acties
t.v.v. onze bijen in de kijker in de bibliotheek. Wil je zelf ook zorgen voor een ‘wonderlijk wilde’-tuin waar bijen maar
ook wilde planten en dieren een thuis vinden? Bezoek de tentoonstelling in de bib of kom naar de themalezingen!

36)

Cursus Natuurverkenner uit de startblokken Het Belang van Limburg - 28 Apr. 2017 - Pagina 10
24 natuurliefhebbers nemen deel aan de cursus Natuurverkenner in Bree. Natuurbeleving en basiskennis op vlak
van natuur en milieu, daar draait het om.

37)

Aulenteer viert veertigste verjaardag Het Belang van Limburg - 28 Apr. 2017 - Pagina 5
Natuur- en milieuvereniging Aulenteer werd in 1976 opgericht na de tweede cursus CVN-natuurgidscursus in SintTruiden. Eerst als Sint-Truidense Natuurgidsen, daarna Wielewaal afdeling en Natuurreservaten afdeling wordt er
met Natuurpunt, stad Sint-Truiden, Provincie Limburg, Regionaal Landschap Haspengouw, Watering Sint-Truiden,
Natuurhuis Haspengouw, Likona samengewerkt.
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38)

Haal hier zondag uw voorgeschreven dosis erfgoed Gazet van Antwerpen - 21 Apr. 2017 - Pagina 21
Baarle-Hertog: erfgoed in Kaarsenmuseum, Kerkplein 2 van 10u tot 16u. Beerse: 'Dr. Paul Janssen: 50 jaar zorg
voor Beerse, de Kempen en de wereld' in heemkundig museum Tempelhof, Bisschopslaan 1, van 12 tot 18u. Geel:
'Over piskijkers, pestdokters en pauwendrek' in Gasthuismuseum, Gasthuisstraat 1. Generatiezorg in Geel in drie
expowandelingen ...

39)

Onze huisdieren worden ouder Het Nieuwsblad - 06 Apr. 2017 - Pagina 7
Goed nieuws voor baasje én beestje: katten en honden leven almaar langer. Dat blijkt uit een studie van de
universiteit van Edinburgh. Met de juiste zorg, voeding en goede genen huppelen de huisdieren die nu geboren
worden, gemiddeld twee jaar langer door uw living dan hun soortgenoten die tien jaar geleden zijn geboren.

40)

Kraanvogels zetten tocht naar het noorden in Het Belang van Limburg - 27 Mar. 2017 - Pagina 23
De vlucht naar de zomerverblijfplaats van heel wat trekvogels is definitief ingezet. In Peer en op de grens van WestLimburg werden 15 kraanvogels gespot. Opvallend is hun V-vlucht. Koen Leysen van Natuurpunt CVM: “De grote
trek van de kraanvogels is al voorbij en dit is de nasleep. Op 3 maart ...

41)

Joeri Cortens over mensen en dieren Gazet van Antwerpen - 24 Mar. 2017 - Pagina 24
Natuur-educatieve comedy? Het bestaat! In Buurthuis Vorselaar, Oostakker 16, brengt Joeri Cortens vanavond om
20u zijn voorstelling Toen de dieren nog spraken... en wat de mensen daarvan maken. Daarin zet de
zoogdierenexpert, onder meer bekend als gast in het televisieprogramma Het zijn net mensen, een geestig
boompje op over de ...

42)

Dit najaar start eerste natuurgidscursus in Tongeren Het Belang van Limburg - 24 Mar. 2017 - Pagina 4
Natuurpunt CVN en de Werkgroep Limburgse Natuurgidsen organiseren vanaf het najaar de cursus natuurgids in
Tongeren. In deze regio wordt er samengewerkt met verschillende lokale natuurverenigingen. De eerste
bijeenkomst vormde meteen het startschot van de organisatie van deze cursus.

43)

Dit najaar start eerste natuurgidscursus in Tongeren Het Belang van Limburg - 24 Mar. 2017 - Pagina 12
Natuurpunt CVN en de Werkgroep Limburgse Natuurgidsen organiseren vanaf het najaar de cursus natuurgids in
Tongeren. In deze regio wordt er samengewerkt met verschillende lokale natuurverenigingen. De eerste
bijeenkomst vormde meteen het startschot van de organisatie van deze cursus.

44)

Natuur in je tuin Het Laatste Nieuws - 21 Mar. 2017 - Pagina 0
Ook in je eigen tuin kan je een boeiende beestenboel ontdekken.

45)

Dode bever gevonden Het Nieuwsblad - 20 Mar. 2017 - Pagina 1
Vlakbij de Velkermolen lag zaterdag een dode bever op het fietspad van de gewestweg Lummen-Kermt. Het
zeldzame dier met een lengte van 88 cm lag op de rug. Vermoedelijk werd het aangereden. Marijke Belmans uit
Spalbeek en haar dochter Fien Delwiche vonden de bever. “Vanuit de auto zagen we een ...

46)

Cursus over planten Het Laatste Nieuws - 21 Mar. 2017 - Pagina 17
Natuurvereniging Natuurpunt 's Heerenbosch houdt een cursus over planten. De deelnemers leren combinatie van
planten herkennen in het veld. Ze leren welke planten bij elkaar horen en waarom ze samengroeien. Tijdens de
theorie komen alle begrippen aan bod die noodzakelijk zijn om in het veld plantengemeenschappen op naam te
brengen. ...

47)

Dode bever naast Demer Het Belang van Limburg - 20 Mar. 2017 - Pagina 18
Vlakbij de Velkermolen lag zaterdag een dode bever op het fietspad van de gewestweg Lummen-Kermt. Het
zeldzame dier met een lengte van 88 cm lag op de rug. Vermoedelijk had het de Demer verlaten en werd het
daarna aangereden.

48)

Tv-expert over bijen Het Nieuwsblad - 07 Mar. 2017 - Pagina 5
Dierenexpert Joeri Cortens, bekend van Het zijn net mensen op VIER en Wild van dieren op VTM, komt woensdag
naar Ravels. Hij komt er praten over wilde bijen, bijvriendelijke tuinen en bijenhotels. De bijenpopulatie is de
voorbije jaren dramatisch gedaald, vooral omdat de diertjes almaar moeilijker voedsel vinden. Wat bijtjes ...

49)

Tv-expert over bijen Gazet van Antwerpen - 07 Mar. 2017 - Pagina 17
Dierenexpert Joeri Cortens, bekend van Het zijn net mensen op Vier en Wild van dieren op VTM, komt woensdag
naar Ravels. Hij komt er praten over wilde bijen, bijvriendelijke tuinen en bijenhotels. De bijenpopulatie is de
voorbije jaren dramatisch gedaald, vooral omdat de diertjes almaar moeilijker voedsel vinden. Wat bijtjes ...

50)

Warm welkom aan de bij Deze Week - 01 Mar. 2017 - Pagina 6
NIEL - Wanneer over enkele weken de lente in het land komt, worden ook de wilde bijtjes weer actief. Daarom
organiseert Natuurpunt Rupelstreek zaterdag 4 maart al een infomoment over de dieren. Joeri Cortens,
medewerker van Natuurpunt CVN en bekend van radio en tv, komt in het Natuur.huis De Paardenstal ...
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51)

Laatste lichting klimaatgidsen krijgt diploma Het Nieuwsblad - 20 Feb. 2017 - Pagina 2
Twintig klimaatgidsen ontvingen zaterdag hun diploma in Tienen nadat ze twee maanden lang een cursus volgden.
“Ze zijn nu ambassadeur om hun omgeving te sensibiliseren”, klinkt het bij Natuurpunt.

52)

Klimaatgidsen beloond met diploma Het Laatste Nieuws - 24 Feb. 2017 - Pagina 20
In het natuur.huis de Gors in Vissenaken hebben twintig klimaatgidsen uit het Tiense hun diploma in ontvangst
genomen. "Die mensen kunnen nu overal het klimaatverhaal doen en zo echte ambassadeurs worden voor het
klimaat. Het gaat om veel meer dan alleen natuurgidsen", aldus lesgeefster Joke Flour. Met deze gediplomeerden
is ...

53)

Flirten in 't groen bij Neos Het Laatste Nieuws - 16 Feb. 2017 - Pagina 19
Neos Tienen organiseert op maandag 20 februari van 14 tot 16 uur in het CC De Kruisboog aan het Sint-Jorisplein
de lezing 'Flirten in 't groen', door Joeri Cortens, lesgever bij Natuurpunt CVN, maar ook gekend van zijn tvoptredens bij 'Het zijn net mensen' op Vier en zijn wekelijks radiopraatje ...

54)

Klimaatgidsen ontvangen diploma in Tienen Het Nieuwsblad - 16 Feb. 2017 - Pagina 0
Tienen -Twintig klimaatgidsen mogen in Tienen hun diploma in ontvangst nemen. Het gaat om de zesde en laatste
lichting van klimaatgidsen in de provincie Vlaams-Brabant.

55)

Twaalf nieuwe natuurgidsen krijgen getuigschrift en badge Krant van West-Vlaanderen - 10 Feb. 2017 Pagina 28
KOKSIJDE - Tijdens de nieuwjaarsreceptie van ‘Natuurpunt Westkust’ vond de uitreiking van de getuigschriften
‘natuurgids’ en ‘natuurgidsbadges‘ aan de nieuwe natuurgidsen in Duinenhuis Koksijde plaats. Twaalf mensen
krijgen hun getuigschrift en zeventien een natuurgidsbadge.

56)

Plattelandsgidsen staan klaar Het Nieuwsblad - 08 Feb. 2017 - Pagina 6
Zestien inwoners volgden de cursus voor plattelandsgids van de Landbouwraad en Natuurpunt en ontvingen hun
brevet. De cursus stoomde hen klaar om het agrarisch imago van Zemst bij te schaven. Daarvoor gidsen ze
boeiende rondleidingen op landbouwbedrijven. Verenigingen en scholen kunnen op hen een beroep doen. De
Landbouwraad wil ook ...

57)

Koen Leysen vertelt over onze wondere wereld Deze Week - 01 Feb. 2017 - Pagina 16
Natuurpunt Tessenderlo bestaat tien jaar en om dit in de verf te zetten werd gewezen Looienaar Koen Leysen
uitgenodigd voor een lezing in de gaanderij van het Cultuurhuis. Koen neemt een duik in de wereld van de vogels.
Dit gebeurt op een boeiende en soms ludieke manier, met foto’s en ...

58)

‘De langste vogelcursus ooit’ gestart in Kiewit Het Belang van Limburg - 23 Jan. 2017 - Pagina 0
Kiewit & Kiewit-Heide Hasselt -Een vogelcursus van maar liefst een jaar schoot zopas uit de startblokken in Kiewit.
25 natuurliefhebbers worden ondergedompeld in een vogelbad met lesgever Koen Leysen. Natuurpunt CVN
organiseert deze boeiende cursus samen met Natuurpunt Limburg en Natuurpunt Hasselt-Zonhoven. De cursisten
leren de Limburgse vogels kennen via ...

59)

Natuur-educatieve komedie in het Ecocentrum Het Laatste Nieuws - 20 Jan. 2017 - Pagina 18
Op vrijdag 20 januari brengt Joeri Cortens een unieke natuur-educatieve comedy in het ecocentrum De Goren. Het
optreden gaat over de communicatie tussen mensen, dieren en planten en dit vanuit een komische invalshoek.
Apen apen apen na? Gaan spinnen op het web? Twitteren vogels zelf wel eens? Je komt het ...

60)

Nerds maken wetenschap cool Gazet van Antwerpen - 18 Jan. 2017 - Pagina 16
De educatieve tournee van Wauw! Wetenschap slaat zijn tenten op in 't Schaliken, waar kinderen uit het zesde
leerjaar zonder moeite bijleren.

61)

Barbara Dex zingt hits van Dolly Parton Joeri Cortens over sprekende dieren Covers on the Rocks op
Hardrock Night Hemmerechts doet try-out in De Singer Johan Petit peilt naar melancholie Gazet van
Antwerpen - 13 Jan. 2017 - Pagina 21
Carte Postale, Winkelom 34, ruimt zaterdag om 20.30u het gezellige zolderpodium voor Barbara Dex en Gunther
Verspecht. De Kempense zangeres en de frontman van rockgroep Stash brengen er samen Dollymentaire, hun
muzikale hommage aan Dolly Parton en Kenny Rogers. De beste songs uit het oeuvre van die twee
countrygrootheden passeren ...

62)

Varia Krant van West-Vlaanderen - 06 Jan. 2017 - Pagina 40
OUTRIJVE Voordracht Samen met haar nieuwjaarsreceptie organiseert Vzw Boshout op 14 januari de voordracht
‘Van toen de dieren nog spraken’, door Joeri Cortens, bekend van Radio 2 op zaterdagmorgen. De voordracht vindt
plaats in het oc in Outrijve, Outrijveplein 8. De deuren gaan open om 14 uur met een verwelkoming ...
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23 nieuwe natuurambassadeurs en 6 natuurgidsen voor Limburg
Het Belang van Limburg - 22 Dec. 2017
Pagina 3
* Het Belang van Limburg : Hyperlokaal: Genk
Zaterdag ontvingen in Genk 23 natuurliefhebbers, een getuigschrift natuurgids. Daarnaast werden 6 badges uitgereikt aan
cursisten die na het jaartraject van de cursus natuurgids een vervolmaking hebben doorlopen. Deze cursus werd
georganiseerd door Natuurpunt CVN en de Werkgroep Limburgse Natuurgidsen met medewerking van verschillende lokale
partners en ondersteuning van de provincie Limburg.
De cursus natuurgids bestaat uit een jaartraject met lessen en excursies. Daarnaast wordt een natuurgebied of natuurthema
geanalyseerd. Via een educatief product werd dit vertaald naar een bepaalde doelgroep toe. Maar liefst 23 cursisten werkten
dit traject succesvol af. Zij ontvingen het getuigschrift natuurgids en staan hiermee in de startblokken voor verdere bijscholing
en om stage te doen in een natuurvereniging, gidsengroep of bezoekerscentrum.
Zes natuurliefhebbers hebben de bijscholing en stage achter de rug. Zij kunnen nu aan de slag gaan als natuurgids in onze
mooie Limburgse natuur.
(Foto: Jos Vandebergh)
Sandra Bamps
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De os en de ezel staan in de stal, al de rest zit in je boom
Het Nieuwsblad - 09 Dec. 2017
Pagina 14
* Het Nieuwsblad : NU: Roeselare-Tielt-Izegem, NU: Kempen, NU: Waasland, NU: Dender, NU: Aan Gent gebonden, NU:
Brugge-Oostkust, NU: Vlaamse Ardennen - Gentse Rand, NU: Oostende-Westhoek, NU: Antwerpen, NU: Brussel-Noordrand,
NU: Limburg, NU: Kortrijk-Waregem-Menen, NU: Meetjesland - Leiestreek, NU: Pajottenland, NU: Mechelen-Lier, NU: LeuvenHageland
De Sint stapte terug op zijn boot naar Spanje, waarmee het officiële startschot gegeven is om de kerstboom in huis te halen.
En wie een echte boom zet, krijgt er gratis en voor niets een mini-dierentuin bij. Goed voor 25.000 beestjes die de volgende
weken samen met jou meekijken naar 'Home Alone' en andere kerstfilms. “Wie een echte boom in huis haalt, brengt nu
eenmaal ook echt de natuur in huis”, klinkt het bij kenners.
Het telwerk gebeurde door de Noorse entomoloog Bjarte Jordal, maar volgens professor bosbeheer Kris Verheyen (UGent) is
het geen overschatting. “In een kerstboom van ietwat grootte zullen inderdaad zoveel beestjes zitten”, zegt hij. “En dan heb je
nog geluk dat niet ooit beslist werd om met Kerstmis een eik in huis te halen in plaats van een spar. Op die zit nog een veel
groter allegaartje.”
Volgens Joeri Cortens van Natuurpunt zijn vooral de bomen mét kluit de toppers als het gaat over verstekelingen. “In die aarde
krioelt het waarlijk van het leven”, zegt hij. “Maar ook tussen de takken en naalden zit veel verstopt. Zeker van die
allerkleinsten, zoals luizen, zitten er massaal veel.”
Dat is meteen ook de reden waarom je maar weinig merkt van dat legertje nieuwe huisbewoners. “Een groot deel ervan is
amper te zien met het blote oog”, zegt Peter Roskams van het Instuut Natuur- en Bosonderzoek (INBO). “Een spintmijt is
bijvoorbeeld nog niet eens een millimeter groot. Maar ga je al die individuen tellen, dan kom je aan die hoge cijfers.”
Al is er wel een trucje om een beetje een idee te krijgen van de beestenstal genaamd kerstboom. “Schud je boom eens uit
boven een wit blad”, zegt Hendrik Moeremans van Natuurpunt. “Je zal verbaasd zijn hoeveel je ziet liggen of rondkruipen.”
Is het al lente?
Vooral dat laatste, want de beestjes worden voor de tijd van het jaar uitzonderlijk levendig wanneer ze in je living wonen. “Vóór
hun aankomst zitten ze in een soort van winterrust”, legt Moeremans uit. “Ze wachten op het juiste moment om wakker te
worden: de lente. Maar de hoge temperaturen in je huiskamer brengen hen in de war. Ze denken dat het zover is, ontpoppen
zich, vliegen in sommige gevallen uit, om daarna een snelle dood te sterven. Want een huiskamer is veel te droog voor hen. En
de sappen van de boom waarop sommige soorten teren, zijn snel weg. Ook de boom is namelijk stervende. De enige die
overleven, zijn de spinnen. Zij ruimen/eten de rest op.”
Onschuldig
Zowel Moeremans als Verheyen benadrukt wel dat niemand zich zorgen hoeft te maken over wat allemaal op de boom zit. “Die
beestjes zijn stuk voor stuk onschuldig”, zegt Verheyen. “In het verleden had je er geen last van, waarom zou dat anders zijn nu
je weet dat ze er zitten?”
“Wie een echte boom in huis haalt, haalt nu eenmaal ook de natuur in huis”, zegt Moeremans. “En het is ook niet dat er nu
géén beestjes in je huis zitten. Die spinnetjes op je boom zullen in de woonkamer collega's aantreffen. Want in elk huis zitten er
standaard honderden.”
“Wie kamerplanten heeft, zal ook al het een en ander in huis hebben”, zegt Verheyen. “Daar zit een aardig groepje bladluizen
op. En wie een open haard heeft en daar een stapel houtblokken naast legt, verschaft ook beestjes onderdak. Vliegt er eens
een boktor door je living, dan komt die gegarandeerd uit zo'n blok.”
Chris Snick
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Flirten in het groen
Krant van West-Vlaanderen - 24 Nov. 2017
Pagina 36
* Krant van West-Vlaanderen : Gaver
DEERLIJK - Het mobiel dienstencentrum is op dinsdag 28 november te gast in het buurthuis De Wieke. In de namiddag staat
de voordracht ‘Flirten in het groen’ op het programma… Flirten en verleiden, iedereen doet het of… probeert het. Wie wil
weten waar Casanova de mosterd haalde, kijkt best eens ...
DEERLIJK - Het mobiel dienstencentrum is op dinsdag 28 november te gast in het buurthuis De Wieke. In de namiddag staat
de voordracht ‘Flirten in het groen’ op het programma… Flirten en verleiden, iedereen doet het of… probeert het. Wie wil weten
waar Casanova de mosterd haalde, kijkt best eens naar de dierenwereld. Voldoende inspiratie voor een namiddagvullend
programma waarin natuureducatie flirt met comedy. Joeri Cortens is spreker van dienst. Hij is lesgever bij Natuurpunt CVN,
maar ook bekend van radio en tv. (DRD)
Info: 056 73 73 31 of delphine.derammelaere@ocmwdeerlijk.be.

Schrik niet, er zijn nog muggen in november
De Standaard - 23 Nov. 2017
Pagina 11
* De Standaard : West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant/Brussel, Limburg
Afgelopen nacht gebeten door een mug? Het kan, ook al is het dan al eind november. Natuurpunt bevestigt dat nog lang niet
alle muggen verdwenen zijn. 'Doordat het nog niet stevig gevroren heeft, en de winter nog niet is ingetreden, zijn er nog altijd
veel insecten', zegt Joeri Cortens, insectenkenner ...
Afgelopen nacht gebeten door een mug? Het kan, ook al is het dan al eind november. Natuurpunt bevestigt dat nog lang niet
alle muggen verdwenen zijn. 'Doordat het nog niet stevig gevroren heeft, en de winter nog niet is ingetreden, zijn er nog altijd
veel insecten', zegt Joeri Cortens, insectenkenner bij Natuurpunt.
'Het is ongewoon, maar niet meer uitzonderlijk. We zien de laatste vijftien jaar dat de echte winter steeds later intreedt. Soms
komt hij zelfs helemaal niet. Dat geeft insecten - en zeker muggen - de mogelijkheid om een extra generatie te kweken.' (bhe)

Schrik niet, er zijn nog muggen
Het Belang van Limburg - 23 Nov. 2017
Pagina 6
* Het Belang van Limburg : Noord, Zuid-Oost, West, Zuid-West, Genk, Oost, Hasselt
HasseltDeze nacht gebeten door een mug? Het kan, ook al is het eind november. “Doordat het nog niet stevig gevroren heeft,
en de winter nog niet is ingetreden, zijn er nog altijd veel insecten”, zegt Joeri Cortens, insectenkenner bij Natuurpunt. “Het is
ongewoon, maar niet meer uitzonderlijk. De laatste vijftien ...
HasseltDeze nacht gebeten door een mug? Het kan, ook al is het eind november.
“Doordat het nog niet stevig gevroren heeft, en de winter nog niet is ingetreden, zijn er nog altijd veel insecten”, zegt Joeri
Cortens, insectenkenner bij Natuurpunt. “Het is ongewoon, maar niet meer uitzonderlijk. De laatste vijftien jaar treedt de echte
winter steeds later in, en soms komt ze zelfs helemaal niet. Dat zorgt ervoor dat insecten, en zeker muggen, een extra
generatie kunnen kweken.” (bhe)
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Beisloven schooltje krijgt tweede leven en wordt natuureducatief centrum
Het Nieuwsblad - 18 Nov. 2017
Pagina 5
* Het Nieuwsblad : Regionaal: Vlaamse Ardennen - Gentse Rand
In het najaar van 2018 wordt gestart met de renovatiewerken aan het vervallen Beisloven-schooltje. Het wordt omgevormd tot
natuureducatief centrum.
In 2015 maakten de milieu- en jeugddienst de plannen bekend om het schooltje om te vormen tot een natuureducatief centrum
waarop alle inwoners en ook scholen en verenigingen een beroep kunnen doen. Ook het omliggende terrein - grenzend aan
het Egmontpark - werd mee opgenomen in de plannen. Dat wordt omgevormd tot een groen speelpark met een focus op
natuurbeleving. “Naast natuurlijke spelprikkels en een speelhoek voor de allerkleinsten maken we daar een buitenklas, een
moestuin en een voedselbos”, geeft schepen voor Jeugd Sandra De Roeck (SP.A) mee.
“De werken zijn al enkele maanden aan de gang en zullen tegen mei afgerond zijn.” De ingrepen aan het oude schooltje
beginnen in het najaar van 2018 en zullen twee jaar later klaar zijn. Er hangt een prijskaartje aan van 700.000 euro. De
omgevingswerken in functie van het speelpark kosten 80.000 euro. “De muren van het schooltje blijven behouden”, vertelt
Bruno Heuleu van Architectenbureau AiT uit Oombergen dat de plannen voor het natuureducatief centrum heeft gemaakt.
“We werken binnenin met verschuifbare wanden zodat er gemakkelijk drie ruimtes kunnen worden gecreëerd, met onder
andere een lab en een klas.”
“Het geheel moet een toonbeeld worden van hoe de natuur geïntegreerd kan worden in een gebouw”, vult schepen voor Milieu
Leen Goossens (CD&V) aan. “Zo kozen we voor een groendak met ook zonnepanelen en een systeem dat regenwater
recupereert. We zullen aan het schooltje ook een stuk toevoegen waar we bijenkasten zullen plaatsen. Ideaal als studieobject
en uiteraard past dit ook in ons engagement om van Zottegem een bijenvriendelijke stad te maken.”
pieter de valkenaere

Natuurcomedy 'Toen de dieren nog spraken'
Het Laatste Nieuws - 24 Okt. 2017
Pagina 17
* Het Laatste Nieuws : Denderstreek
Natuurpunt Ninove organiseert 'Toen de dieren nog spraken... en wat de mensen daarvan maken', een natuur-educatieve
comedy voorstelling van Joeri Cortens over de communicatie tussen mensen, dieren, planten, in geuren en kleuren, en wat er
zoal kan mislopen. Apen apen apen na? Gaan spinnen op het web? Twitteren (blauwe) vogeltjes ...
Natuurpunt Ninove organiseert 'Toen de dieren nog spraken... en wat de mensen daarvan maken', een natuur-educatieve
comedy voorstelling van Joeri Cortens over de communicatie tussen mensen, dieren, planten, in geuren en kleuren, en wat er
zoal kan mislopen. Apen apen apen na? Gaan spinnen op het web? Twitteren (blauwe) vogeltjes zelf wel eens? En vooral: wat
bakken we er zelf van? Zijn we beland in een communicatie-revolutie of verstaan we elkaar steeds minder? Spreker Joeri
Cortens is niet alleen natuureducatie-expert van Natuurpunt, maar is ook bekend van dierenprogramma's zoals 'Wild van
dieren' op VTM en 'Het zijn net mensen' op VIER. De voorstelling vindt plaats op vrijdag 27 oktober van 20 tot 22 uur in
buurthuis De Pallieter. Kaarten kosten 5 euro in voorverkoop bij de bestuursleden van Natuurpunt of overschrijven via
rekeningnummer BE17 9793 5295 5521 van Natuurpunt Ninove met vermelding 'Joeri Cortens'. Aan de kassa betaal je 7 euro.
(CVHN)
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Gemeentelijke milieuraad viert 40ste verjaardag
Het Laatste Nieuws - 31 Okt. 2017
Pagina 16
* Het Laatste Nieuws : Antwerpen Noord
De Stabroekse milieuraad bestaat 40 jaar en dat werd gevierd met verschillende activiteiten. De traditionele prijsuitreiking van
de verfraaiingsactie was daar één van. In tegenstelling tot andere jaren, waarbij de avond enkel voorzien was voor de
deelnemers van de actie, werd dit jaar heel de bevolking uitgenodigd. De aanwezigen konden ...
De Stabroekse milieuraad bestaat 40 jaar en dat werd gevierd met verschillende activiteiten. De traditionele prijsuitreiking van
de verfraaiingsactie was daar één van. In tegenstelling tot andere jaren, waarbij de avond enkel voorzien was voor de
deelnemers van de actie, werd dit jaar heel de bevolking uitgenodigd. De aanwezigen konden onder meer luisteren naar een
uiteenzetting van Joeri Cortens over de verbondenheid tussen mens en dier. Dit jaar waren er 66 deelnemers aan de
verfraaiingsactie. Voor de feesteditie werd geen onderscheid gemaakt in categorieën en kreeg iedereen een gelijkwaardige
prijs. Die bestond uit een pot chrysanten, een speciale hark om onkruid te verwijderen en een aankoopbon van 10 euro. Ook
het huidige bestuur werd in de bloemetjes gezet en bedankt voor zijn inzet.
(FSE)

Paddenstoelen zoeken in bos
Het Laatste Nieuws - 14 Okt. 2017
Pagina 41
* Het Laatste Nieuws : Dendermonde
Natuurvereniging Natuurpunt afdeling 's Heerenbosch organiseert vandaag een herfst- en paddenstoelenwandeling. De
deelnemers gaan op stap met paddenstoelenkenner Hans Vermeulen in Buggenhout Bos. Hij leert de wandelaars de knepen
voor het determineren van paddenstoelen. De tocht start om 9.15 uur. Deelnemers verzamelen op de parking van Agenschap
Natuur en Bos, ...
Natuurvereniging Natuurpunt afdeling 's Heerenbosch organiseert vandaag een herfst- en paddenstoelenwandeling. De
deelnemers gaan op stap met paddenstoelenkenner Hans Vermeulen in Buggenhout Bos. Hij leert de wandelaars de knepen
voor het determineren van paddenstoelen. De tocht start om 9.15 uur. Deelnemers verzamelen op de parking van Agenschap
Natuur en Bos, aan de Kasteelstraat in Buggenhout. Leden kunnen gratis meedoen, niet-leden betalen 5 euro. Info:
lucverhelst@scarlet.be of 0473/54.11.46. (DND)

Vlaamse vogeltellers hopen zondag op duizenden buizerds
Het Belang van Limburg - 14 Okt. 2017
Pagina 4
* Het Belang van Limburg : Zuid-Oost, Noord, West, Oost, Zuid-West, Genk, Hasselt
hasseltDe verwachtingen voor de telling van trekvogels, nu zondag, zijn hooggespannen. Vogelspotters verwachten dat
duizenden buizerds over ons land zullen vliegen. Natuurpunt houdt zondag de tweede simultaantelling voor dit najaar: een
vijftigtal telposten verspreid over Vlaanderen zullen die dag van 's morgens vroeg bemand worden. Op basis van de tellingen
...
hasseltDe verwachtingen voor de telling van trekvogels, nu zondag, zijn hooggespannen. Vogelspotters verwachten dat
duizenden buizerds over ons land zullen vliegen.
Natuurpunt houdt zondag de tweede simultaantelling voor dit najaar: een vijftigtal telposten verspreid over Vlaanderen zullen
die dag van 's morgens vroeg bemand worden. Op basis van de tellingen in Falsterbo, het meest zuidwestelijke punt van
Zweden, zijn vogelliefhebbers hoopvol gestemd. Zondag werd er een recordaantal van 16.665 buizerds geteld. “Zo'n 30.000
buizerds verlieten Scandinavië de afgelopen dagen op hun tocht naar het zuiden. Minstens een deel daarvan zal ons luchtruim
doorkruisen”, zegt Koen Leysen van Natuurpunt. Een mogelijke verklaring voor het recordaantal buizerds is dat oostelijke
populaties hun trekroute verlegd hebben. (jom)
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Boeiende bosmusea
Deze Week - 04 Okt. 2017
Pagina 19
* Deze Week : Lokeren - Dendermonde
De herfst is op zijn mooist tijdens de Week van het Bos, van 8 tot 15 oktober. Er vinden tientallen bosactiviteiten plaats over
heel Vlaanderen. De bosmusea zetten de mooiste pluimen op hun hoed om een stroom aan bezoekers te verwelkomen. Wij
lijsten alvast een aantal interessante bosmusea op.
1. Ruiken, voelen en beleven
Net onder Brugge liggen de Kasteelbossen, waar groendomein Beisbroek deel van uitmaakt. Midden het groendomein staat
een prachtig wit kasteeltje van 1830. Hier huizen een natuurcentrum en de volkssterrenwacht Cozmix. Het natuurcentrum richt
zich vooral op kinderen. Het bos wordt er in thematische standen opgedeeld waarbij je kan ruiken, voelen en beleven. In de
omgeving kan je prachtige wandelingen maken dwars door de bossen.
Zeeweg 96, Sint-Andries. Toegang is gratis (volkssterrenwacht is betalend).
Gesloten op vrijdag en zaterdag.
Info: www.kasteelbossen.be
2. Binnen in een holle boom
Provinciaal domein Het Leen in Eeklo is een heel mooi wandeldomein. In een van de ‘barakken’ aan de ingang bevindt zich het
bosinfocentrum. De tentoonstelling ‘Bos-boom-hout’ richt zich vooral op kinderen hoewel wij als volwassenen er ook wel zaken
hebben opgestoken. Je kruipt er door een holle boom, pikt er bosgeuren op en ontdekt er hoe Het Leen doorheen de eeuwen
is ontstaan. Zet je ontdekkingstocht nadien verder in het arboretum van Het Leen.
Gentsesteenweg 80, Eeklo. Toegang is gratis.
Gesloten op maandag.
Info: www.hetleen.be
3. Grootste loofwoud van Vlaanderen
Het Bosmuseum Jan van Ruusbroec in Hoeilaart is de ideale start om het uitgestrekte Zoniënwoud te verkennen. De principes
van het bosbeheer en de geschiedenis van het grootste loofwoud van Vlaanderen komen er uitgebreid aan bod in een
tentoonstelling voor zowel kinderen als volwassenen. Via de tuin van het bosmuseum kom je in het arboretum van
Groenendaal.
Duboislaan 2, Hoeilaart. Toegang is gratis.
Gesloten op maandag en dinsdag.
Info: www.zonienwoud.be
4. Eerste stiltegebied
Het domeinbos Gerhagen was de eerste die zich mocht tooien met het label van stiltegebied. Trek zeker op verkenning na je
bezoek aan het bosmuseum aan de voet van de Zavelberg. Binnen vind je de tentoonstelling ‘Van ei tot ei’ die het rijke
vogelbestand van de streek centraal zet. Naast het museum staat een uitkijktoren die de beklimming meer dan waard is.
Zavelberg 10, Tessenderlo. Toegang is gratis.
Elke dag open (in oktober).
Info: http://wet.gerhagen.be
5. Lentebloeiers in de kijker
Het Hallerbos groeit in april en mei uit tot het beroemdste bos van Vlaanderen als de boshyacinten in volle bloei staan. Ook in
de herfst weet het kleurrijke bos te bekoren. Het bosmuseum zet speciaal voor de gelegenheid elke zondagnamiddag de
deuren open. Je leert er alles over de bewoners van het bos. En natuurlijk worden ook de boshyacinten uitvoerig belicht.
Vlasmarktdreef 4, Halle (parking 2). Toegang is gratis.
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Elke zondagnamiddag open (in oktober).
Info: www.hallerbos.be
marijn follebout

Natuurpunt organiseert 'cursus Muizenissen'
Het Laatste Nieuws - 04 Okt. 2017
Pagina 17
* Het Laatste Nieuws : Leuven-Brabant
Zeg nooit zomaar muis tegen het kleine, grijze knaagdier. In Vlaanderen komen er immers 22 verschillende soorten muizen
voor. Daarom organiseert Natuurpunt Boortmeerbeek ook de 'cursus Muizenissen'. Deelnemers leren er van Joeri Cortens
alles over het knaagdier en hun muizenleven. Na de theorielessen van vrijdag 6 en 13 oktober is ...
Zeg nooit zomaar muis tegen het kleine, grijze knaagdier. In Vlaanderen komen er immers 22 verschillende soorten muizen
voor. Daarom organiseert Natuurpunt Boortmeerbeek ook de 'cursus Muizenissen'. Deelnemers leren er van Joeri Cortens
alles over het knaagdier en hun muizenleven. Na de theorielessen van vrijdag 6 en 13 oktober is er op 20 oktober ook een
praktijkles met de controle van de 'lifetraps' van het muizenmeetnet aan het station van Boortmeerbeek. De theorie wordt
trouwens afgewisseld met de analyse van uilenbraakballen. Meer info en inschrijven: janssens.barmans @telenet.be, of op de
eerste cursusavond zelf om 19.30 uur in de Oude Pastorie, Ravensteinstraat 22 in Hever (Boortmeerbeek).

Limburgse vogels nemen vrij op teldag
De Standaard - 03 Okt. 2017
Pagina 32
* De Standaard : Limburg
De Limburgse telgegevens van de Europese vogelteldag zijn bedroevend. De trekvogels hadden zaterdag duidelijk geen zin
om de lucht in te gaan. In zeven telposten werden 2.018 vogels geteld. 'De regen, die vooral in Limburg lang bleef vallen, was
de spelbreker', verduidelijkt Koen Leysen van Natuurpunt. In Limburg zijn er ...
De Limburgse telgegevens van de Europese vogelteldag zijn bedroevend. De trekvogels hadden zaterdag duidelijk geen zin
om de lucht in te gaan. In zeven telposten werden 2.018 vogels geteld. 'De regen, die vooral in Limburg lang bleef vallen, was
de spelbreker', verduidelijkt Koen Leysen van Natuurpunt. In Limburg zijn er negentien telposten waar trekvogels worden
geteld. Door de zware regenval werd uiteindelijk maar in zeven posten geteld. Alleen in Averbode Bos en Heide gebeurde dat
twaalf uur aan een stuk. 'En nog waren de resultaten mager: 585 vogels met als uitschieters een appelvink en een
roodkeelpieper. Om te duiden hoe belangrijk het weer is: een dag later telden we op dezelfde post in minder dan de helft van
de tijd 5.285 vogels', zegt Leysen. In de andere telposten werden de twaalf uren niet eens volgemaakt door de regen. Maar er
waren wel enkele uitzonderlijke waarnemingen: de beflijster en de gele kwikstaart boven het Hageven en een Lepelaar in
Bichterweerd.
In heel België werden 27.688 overtrekkende vogels geteld van 115 verschillende soorten. Het meest gespot in Vlaanderen zijn
de vink (8.464), de graspieper (6.593), de aalscholver (2.575) en de spreeuw (2.347). (mm)
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Vogels laten het afweten op vogelteldag
Het Nieuwsblad - 03 Okt. 2017
Pagina 2
* Het Nieuwsblad : Regionaal: Limburg
De Limburgse gegevens van de Europese vogelteldag zijn bedroevend. De trekvogels hadden zaterdag duidelijk geen zin om
de lucht in te gaan.
Resultaat: in de zeven bemande telposten werden in totaal 2.018 vogels geteld. “Wat niet wil zeggen dat er minder vogels zijn”,
zegt Koen Leysen van Natuurpunt meteen. “De regen, die vooral in Limburg heel lang bleef vallen, was de grote spelbreker.”
In Limburg zijn er negentien telposten waar trekvogels worden geteld. Omdat zaterdag al heel snel duidelijk werd dat het water
soms met bakken uit de lucht zou vallen, werd uiteindelijk op slechts zeven posten geteld. Alleen in de telpost Averbode Bos en
Heide werd 12 uur aan een stuk geteld.
“En dan nog waren de resultaten heel mager: 585 vogels met als uitschieters een appelvink en een roodkeelpieper. Om te
duiden hoe belangrijk de factor weer is: een dag later telden we op dezelfde post in minder dan de helft van de tijd 5.285
vogels”, aldus Koen Leysen.
Op het Schulensbroek, de Kristallijn Maatheide en het Hageven in Lommel, de Mijnterril in Heusden-Zolder, de Maten en
Bichterweerd werd er niet eens de volle 12 uur geteld vanwege de regen. Maar in de paar uur dat er maar werd geteld waren
er wel enkele uitzonderlijke waarnemingen: de beflijster en de gele kwikstraat boven het Hageven en een Lepelaar in
Bichterweerd. In België werden op 30 oktober in totaal 27.688 overtrekkende vogels van 115 verschillende soorten geteld. Het
meest gespot in Vlaanderen zijn de vink (8.464), graspieper (6.593), aalscholver (2.575) en de spreeuw (2.347). (mm)

Vogels nemen snipperdag op vogelteldag
Het Belang van Limburg - 03 Okt. 2017
Pagina 23
* Het Belang van Limburg : West, Noord, Zuid-Oost, Hasselt, Zuid-West, Genk, Oost
De Limburgse gegevens van de Europese vogelteldag zijn bedroevend. De trekvogels hadden afgelopen zaterdag duidelijk
geen zin om de lucht in te gaan. Resultaat: in de zeven bemande telposten werden in totaal 2.018 vogels geteld. “Wat niet wil
zeggen dat er minder vogels zijn”, verduidelijkt Koen Leysen van Natuurpunt meteen. “De regen, die vooral in Limburg heel
lang bleef vallen, was de grote spelbreker.”
In Limburg zijn er negentien telposten waar trekvogels worden geteld. Omdat zaterdag al heel snel duidelijk werd dat het water
soms met bakken uit de lucht zou vallen, werd uiteindelijk op slechts zeven posten geteld. Alleen in de telpost Averbode Bos en
Heide werd 12 uur aan een stuk geteld.
“En dan nog waren de resultaten heel mager: 585 vogels met als uitschieters een appelvink en een roodkeelpieper. Om te
duiden hoe belangrijk de factor weer is. Een dag later telden we op dezelfde post in minder dan de helft van de tijd 5.285
vogels”, aldus Koen Leysen.
Uitzonderlijk
Op het Schulensbroek, de Kristallijn Maatheide en het Hageven in Lommel, de Mijnterril in Heusden-Zolder, de Maten en
Bichterweerd werd de 12 uur tellen niet eens volgemaakt door de regen. Maar in de paar uur dat er maar werd geteld waren er
wel enkele uitzonderlijke waarnemingen: de beflijster en de gele kwikstraat boven het Hageven en een Lepelaar in
Bichterweerd. In België werden op 30 oktober in totaal 27.688 overtrekkende vogels geteld van 115 verschillende soorten. Het
meest gespot in Vlaanderen zijn de vink (8.464), graspieper (6.593), aalscholver (2.575) en de spreeuw (2.347).
Mireille MAES
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Olympische Spelen voor vogels
Het Laatste Nieuws - 30 Sep. 2017
Pagina 49
* Het Laatste Nieuws : Waasland, Westkust, Westhoek, Vakantie, Pajottenland, Vlaamse Ardennen, Oostkust, De Nieuwe
Gazet, Mandelstreek, Middenkust, Mechelen-Lier, Leiestreek, Limburg, de Ring-Brussel, Kempen, Gent-Wetteren-Lochristi,
Gent-Eeklo-Deinze, Dendermonde, Denderstreek, Leuven-Brabant, Brabant-Hageland, Antwerpen Zuid, Antwerpen Stad,
Antwerpen Noord
Vandaag vindt EuroBirdwatch plaats, het jaarlijkse tel-evenement om de vogeltrek in heel Europa in kaart te brengen.
Verwacht wordt dat vogelkijkers in meer dan 40 landen de miljoenen overtrekkende vogels zullen tellen. "De trek is de
Olympische Spelen voor vogels", zegt Koen Leysen, die voor Natuurpunt de tellingen coördineert.
50 & 51
JEAN-PAUL MULDERS

Zelf trekvogels herkennen
Het Laatste Nieuws - 30 Sep. 2017
Pagina 51
* Het Laatste Nieuws : Waasland, Westkust, Westhoek, Vakantie, Pajottenland, Vlaamse Ardennen, Oostkust, De Nieuwe
Gazet, Mandelstreek, Middenkust, Mechelen-Lier, Leiestreek, Limburg, de Ring-Brussel, Kempen, Gent-Wetteren-Lochristi,
Gent-Eeklo-Deinze, Dendermonde, Denderstreek, Leuven-Brabant, Brabant-Hageland, Antwerpen Zuid, Antwerpen Stad,
Antwerpen Noord
Zelf overtrekkende vogels tellen is geen kattenpis. Want hoe onderscheid je een vink van een graspieper op grote hoogte? En
roept daar aan het zwerk een grote gele kwikstaart of een witte? "Het leren herkennen van vogels op trek is moeilijk", zegt
Koen Leysen van Natuurpunt. "Ze brengen niet hun ...
Zelf overtrekkende vogels tellen is geen kattenpis. Want hoe onderscheid je een vink van een graspieper op grote hoogte? En
roept daar aan het zwerk een grote gele kwikstaart of een witte?
"Het leren herkennen van vogels op trek is moeilijk", zegt Koen Leysen van Natuurpunt. "Ze brengen niet hun klassieke gezang
voort, maar produceren korte geluidjes. Het vraagt jaren ervaring en oefening om de vele vliegbeelden en geluidjes onder de
knie te krijgen."
Om die drempel te verlagen, werd de trektelmodule ontwikkeld. Die bestaat uit twee onderdelen. Het eerste deel bevat
soortenfiches. Met behulp van tekst, foto's en geluidsfragmenten kan de gebruiker vlot tussen een vijftigtal trekvogels navigeren
met de bijbehorende vliegbeelden, periode van het jaar, geluid dat ze maken... In het tweede deel van de module kun je klikken
op geluidsicoontjes en je kennis testen. "Het is een gat in de markt", aldus Leysen. "Ik verwacht dat de trektelmodule zal
vertaald worden naar het Frans, Duits en Engels."
www.natuurstudiegroepdijleland.be/
trektelmodule/
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De pijn van het trekvogel zijn
Het Laatste Nieuws - 30 Sep. 2017
Pagina 50
* Het Laatste Nieuws : Waasland, Westkust, Westhoek, Vakantie, Pajottenland, Vlaamse Ardennen, Oostkust, De Nieuwe
Gazet, Mandelstreek, Middenkust, Mechelen-Lier, Leiestreek, Limburg, de Ring-Brussel, Kempen, Gent-Wetteren-Lochristi,
Gent-Eeklo-Deinze, Dendermonde, Denderstreek, Leuven-Brabant, Brabant-Hageland, Antwerpen Zuid, Antwerpen Stad,
Antwerpen Noord
Hoe sierlijk ze ook door de lucht klieven, het leven is voor trekvogels lang niet altijd een pretje. Ze worden bedreigd door een
aantal gevaren zoals de klimaatverandering, het verbreden van de woestijn en het kaalkappen van overwinteringsgebieden.
Zoals wel vaker is de mens hun belangrijkste vijand. In Zuid-Europa en ...
Hoe sierlijk ze ook door de lucht klieven, het leven is voor trekvogels lang niet altijd een pretje. Ze worden bedreigd door een
aantal gevaren zoals de klimaatverandering, het verbreden van de woestijn en het kaalkappen van overwinteringsgebieden.
Zoals wel vaker is de mens hun belangrijkste vijand.
In Zuid-Europa en Noord-Afrika worden er ook veel trekvogels geslachtofferd voor consumptie. Volgens onderzoekers worden
rond de Middellandse Zee elk jaar 25 miljoen vogels illegaal geschoten of gevangen. "Enkele jaren geleden hebben ze
bijvoorbeeld ontdekt dat aan de Egyptische kust enkele honderden kilometer netten waren geplaatst", zegt Koen Leysen van
Natuurpunt. "Hier in Europa stoppen we er dan veel energie in om ze te beschermen, terwijl ze even verderop gewoon worden
afgeslacht. Malta heeft op dat vlak ook een slechte reputatie, evenals Cyprus. Er wordt meer geld mee verdiend dan met
drugshandel, terwijl de straffen die erop staan veel milder zijn. Er is nog een hoop werk aan de winkel voor organisaties als
BirdLife International om die wantoestanden tegen te gaan en daar orde op zaken te stellen."
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Topsport met vleugels
Het Laatste Nieuws - 30 Sep. 2017
Pagina 50
* Het Laatste Nieuws : Waasland, Westkust, Westhoek, Vakantie, Pajottenland, Vlaamse Ardennen, Oostkust, De Nieuwe
Gazet, Mandelstreek, Middenkust, Mechelen-Lier, Leiestreek, Limburg, de Ring-Brussel, Kempen, Gent-Wetteren-Lochristi,
Gent-Eeklo-Deinze, Dendermonde, Denderstreek, Leuven-Brabant, Brabant-Hageland, Antwerpen Zuid, Antwerpen Stad,
Antwerpen Noord
Boven onze hoofden ontvouwt zich weer een fascinerend spektakel. Miljoenen trekvogels zetten koers naar het zuiden, op
zoek naar gunstiger weer en voedsel. Ze leveren daarbij fantastische sportieve prestaties.
Sommige vogels leggen duizenden kilometer af zonder maar één keer te stoppen, andere blijven tientallen uren achtereen in
de lucht. "We spreken hier echt over topprestaties", aldus Koen Leysen. Hij coördineert voor Natuurpunt de trektellingen die
vandaag in heel Europa plaatsvinden. "En dat zonder voorafgaandelijke training. De beste vliegers zijn dikwijls de steltlopers.
Ze kunnen heel lang aan één stuk doorvliegen, maar moeten vooraf wel heel veel vet opbouwen. Als ze vertrekken, wegen ze
vaak dubbel zoveel als wanneer ze in hun overwinteringsgebied aankomen."
De grootste
Een netwerk van vogeltelposten, bemand door gepassioneerde liefhebbers, houdt de vliegbewegingen ademloos in de gaten.
"Vaak al van 's ochtends vroeg, want veel zangvogels trekken in de vroege uurtjes. Roofvogels zie je, omwille van de thermiek,
meer vanaf de late voormiddag verschijnen."
De ware vogelaar kijkt naar het noord/noordoosten en houdt alles in de gaten dat naar het zuidzuidwesten vliegt. "Vogels
hebben een soort inwendige klok; ze weten wanneer het tijd is om te vertrekken. De tellingen beginnen al in augustus. Het is
dan nog rustig, maar in september neemt het toe. Zo rond 15 oktober - afhankelijk van het weer - bereikt de vogeltrek een piek,
om vanaf half november grotendeels stil te vallen."
De talrijkste trekker is de houtduif, de grootste duivensoort in West-Europa. Koen Leysen: "Zeker in het oosten van het land kun
je er op sommige dagen tienduizenden tellen. Ook spreeuwen zijn zeer talrijke trekkers. Ze vliegen laag, in grote groepen en
meestal iets meer in westelijke richting. De meeste vogels hebben een trekroepje, de zogenaamde contactroep, maar de
spreeuw doet er onderweg het zwijgen toe."
En dan heb je natuurlijk ook de boerenzwaluw. "Een snelle vlieger, die het voordeel heeft dat hij kan bijtanken tijdens het
vliegen", zegt Leysen. "De boerenzwaluw blijft dan even ter plaatse om op insecten te jagen en eten te zoeken."
De meest indrukwekkende trekker die je bij ons kan zien, is de kraanvogel, veruit de grootste vogel van Europa. Die vliegt veel
in november, op het einde van het trekseizoen. "Je hoort kraanvogels aankomen vanop kilometers afstand. Ze hebben een
luide, trompetterende roep. De soort doet het goed in Europa en neemt in aantal toe. In het oosten van ons land zijn er soms
dagen met duizenden exemplaren."
Magnetische superogen
Sinds mensenheugenis breken wetenschappers en gewone stervelingen zich het hoofd over de vraag hoe vogels tijdens hun
trek de weg vinden. Zelfs vandaag blijft dit mechanisme raadselachtig. Toch wordt steeds duidelijker dat het een combinatie is
van meerdere technieken. Zo gaan vogels af op visuele herkenningspunten zoals de zon en de Poolster. Daarnaast lijken ze te
kunnen navigeren op het magnetisch veld van de aarde, dat volgens sommige onderzoekers over het zicht van de vogel heen
geprojecteerd wordt - zo'n beetje als bij de Google Glass. Cryptochromen zouden hier een belangrijke rol in spelen:
lichtgevoelige eiwitten in de ogen. Daarnaast is er magnetiet, een soort ijzeroxide dat werd aangetroffen in de bovensnavel van
diverse vogelsoorten, waaronder het roodborstje.
Voorts wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat vogels gebruik maken van infrasone geluiden. Het zou gaan om erg
lage tonen die ze vanop grote afstand kunnen horen, zoals de branding van de Atlantische Oceaan op de rotskusten van
Frankrijk of het gieren van de wind door de Alpen en de Pyreneeën.
Ook geuren spelen wellicht een rol, bijvoorbeeld in mediterrane streken. "Wat we niet weten", aldus Koen Leysen, "is hoe die
verschillende mechanismen elkaar aanvullen en controleren. Ik hoop dat dat nog lang zo blijft, want dan blijft er rond de trek
van de vogels toch nog wat mysterie."
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“Teken dat het goed gaat met soort”
Het Belang van Limburg - 30 Sep. 2017
Pagina 12
* Het Belang van Limburg : Zuid-Oost, Noord, West, Oost, Genk, Zuid-West, Hasselt
ZONHOVENTwee jaar geleden mochten vogelliefhebbers genieten van een prachtig schouwspel. Een zeldzame zeearend,
één van de grootste roofvogels van Europa, was gespot boven de Zonhovense Wijvenheide. Donderdag was het opnieuw
bingo. Een aantal spotters konden beelden vastleggen van een jagende zeearend. “Maar het is niet dezelfde”, zegt Koen
Leysen van Natuur & Bos.
Visarenden zie je wel meer boven Midden-Limburg, een streek met uitgestrekte vijvergebieden. Maar tot voor kort was de
waarneming van een zeearend toch nog altijd een uniek schouwspel. Vogelspotter Dany Tielemans was er als de kippen bij om
de zeearend op de gevoelige plaat vast te leggen.
“We waren met een groepje van drie aan het spotten aan de Wijvenheide. Plots zagen we ganzen opvliegen - zeearenden
jagen ook op ganzen - en toen zag ik hem laag over de bomen vliegen. De anderen hadden grote telelenzen geposteerd op
een pikkel, maar ik ben met mijn kleinere camera naar de weg gerend en toen heb ik een foto kunnen maken op amper 25-30
meter. De vorige zeearend had ik ook al goed kunnen fotograferen”, zegt Tielemans, die al sinds zijn zestiende vogelspotter is.
Enorme vogel
“Het is zeker niet dezelfde zeearend als in 2015”, weet Koen Leysen van het Agentschap Natuur & Bos. “Dit is een relatief
jonge vogel. Een oudere vogel zou een ander verenkleed hebben.”
De zeearend is een enorme vogel. “Dat zie je op onze site waarnemingen.be. Er staat daar een foto waar hij langs een buizerd
vliegt. Dat lijkt een klein vogeltje in vergelijking met de zeearend.”
De naam zeearend is trouwens misleidend. “Veel mensen vragen zich af wat die vogel hier doet omdat hier geen zee is, maar
dat is een vertaling van het Duitse woord 'See' en slaat dus op meer. In Zonhoven zijn er veel meren en vijvers. De zeearend
leeft van vis, jaagt op andere vogels en is ook een aaseter. Aan een dood hert durft hij zich ook wagen.”
Jagen
Volgens Leysen is het goed nieuws dat er opnieuw een zeearend is gespot in Limburg. “Dat betekent dat het goed gaat met de
soort. In Nederland worden er jaarlijks toch al een zeven of acht broedparen gesignaleerd. Deze zeearend komt niet om te
broeden in Zonhoven. Hij zal hier vermoedelijk een paar dagen jagen. Helaas zijn de Vlaamse natuurgebieden veel kleiner dan
in Nederland. Om te broeden heeft een zeearend een ruimer aaneengesloten natuurgebied nodig waar hij niet wordt gestoord.”
Mark VAN LUYK

Milieubewegingen bezoeken Genk voor duurzame lokale transitie
Het Belang van Limburg - 15 Sep. 2017
Pagina 5
* Het Belang van Limburg : Hyperlokaal: Genk
Bond Beter Leefmilieu (BBL) en enkele van haar lidverenigingen - VIBE, Komosie, GoodPlanet, Trage Wegen, Natuurpunt
CVN en Arbeid & Milieu - bezochten onlangs de stad Genk. Daar wilden ze zeven maatschappelijke uitdagingen bekijken om
ermee aan de slag te gaan.
Genk biedt onderdak aan vernieuwende initiatieven zoals C-mine en Thor. Ook is er een toegangspoort van het Nationaal Park
Hoge Kempen. Vanuit een bijzonder diverse samenleving ontstaan er bovendien tal van bottom-up projecten die de
ruggengraat vormen van een nieuw samenlevingsmodel. Vanuit dit gegeven werden zeven cases uitgebreid onder de loep
genomen: groene warmte, circulaire economie, zorg, voeding, energiearmoede, kernversterking en trage wegen. Er was een
uitgebreid gesprek met burgemeester Wim Dries en met Ignace Schops, directeur van Regionaal Landschap Kempen en
Maasland. Er is heel wat in beweging op het terrein, maar er is ook nog veel werk voor een duurzame lokale transitie. Deze
tweedaagse gaf BBL en de aanwezige lidverenigingen alvast veel inspiratie om hun tanden in te zetten.
Sandra Bamps
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Zwarte ooievaars en flamingo strijken neer op heraangelegd ven in Averbode
Het Nieuwsblad - 15 Sep. 2017
Pagina 3
* Het Nieuwsblad : Regionaal: Leuven-Hageland
Het heraangelegde Munninckxgoor lokt uitzonderlijke vogelsoorten. Op dit moment zitten er drie zwarte ooievaars, een
lepelaar, een flamingo en zilverreigers.
Vogelspotters beleven hoogdagen in de omgeving van het Munninckxgoor. Dat is een van de historische vennen die hersteld
werden in het natuurgebied Averbode Bos en Heide.
“Vroeger was op die plaats een maïsakker”, zegt Koen Leysen, educatief medewerker van Natuurpunt. “Met het ven werd de
ideale biotoop gecreëerd voor de komst van een aantal uitzonderlijke dieren.”
Sinds een paar weken zitten er drie zwarte ooievaars, maar ook een kleine en een grote zilverreiger en een lepelaar.
Uitzonderlijk
“De zwarte ooievaars overwinteren in Afrika”, zegt Leysen. “Het is uitzonderlijk dat ze op dit ogenblik nog in onze contreien zijn,
temeer omdat de omstandigheden om de oversteek te maken de voorbije weken uitstekend waren. Ze hebben opstijgende
lucht nodig. Het koude, natte weer maakt het voor hen veel moeilijker, maar niet onmogelijk. Vorig jaar hebben we zelfs begin
oktober nog zes dieren zien overtrekken.”
Leysen denkt dat de ooievaars uit de Baltische staten komen. “In Wallonië broedt een honderdtal koppels” zegt hij. “Maar ze
maken zeker geen deel uit van die populatie omdat de vogels momenteel louter zuidwaarts trekken.”
In tegenstelling tot de witte ooievaar is zijn zwarte soortgenoot een eerder schuwe bosvogel. “Hij broedt niet in de omgeving
van de mens en heeft rust en eten nodig”, zegt Leysen. “Zwarte ooievaars eten zonnebaars en katvis, maar we hebben er al
een gezien met een paling. Een beetje vreemd dat ze die soorten in de vennen vinden, omdat die niet in verbinding staan met
andere waterlopen. Allicht komen de eitjes van de vissen dus toch mee aan de poten van bepaalde watervogels.”
Donderdagochtend landde ook nog een flamingo op het ven. Koen Leysen denkt dat het om een ontsnapt dier gaat. Hij zat
eerst een tijdje aan de Nike-vestiging in Paal. “Je weet echter nooit”, zegt hij. “Aan de Maas is onlangs ook een groep
flamingo's gezien.”
tekst hedwig neesen foto’s eddie meynen
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Nieuwssprokkels
Deze Week - 13 Sep. 2017
Pagina 6
* Deze Week : Mol-Geel
Mogelijk extra verkeer BALEN - De eerste drie weken van september is er bij Nyrstar in Balen-Wezel een grote
onderhoudsstop van de grootste roostoven gepland. Hierdoor is er in die periode extra wegverkeer van en naar de site
mogelijk, al zal dit binnen de perken blijven. Treinreizigers met beperkte mobiliteit ...
Mogelijk extra verkeer
BALEN - De eerste drie weken van september is er bij Nyrstar in Balen-Wezel een grote onderhoudsstop van de grootste
roostoven gepland. Hierdoor is er in die periode extra wegverkeer van en naar de site mogelijk, al zal dit binnen de
perken blijven.
Treinreizigers met beperkte mobiliteit
MOL - NMBS verdubbelt het aantal stations waar treinreizigers met beperkte mobiliteit tot 3 uur voor hun vertrek persoonlijke
assistentie kunnen reserveren. Vanaf maandag 4 september is dit mogelijk in 41 stations, in vergelijking met 18 nu. In de
provincie Antwerpen zal dit vanaf 4 september naast de stations Antwerpen-Centraal en Mechelen ook mogelijk zijn in de
stations Mol, Turnhout en Lier. NMBS wil zo de dienstverlening aan personen met beperkte mobiliteit gevoelig optrekken.
Subsidies voor ‘Slapende Reus’
KASTERLEE - Platteland Plus keurde onlangs het project ‘Slapende Reus’ goed. Bovenop de steun van Toerisme Vlaanderen
biedt dit extra mogelijkheden om te investeren in het gebied van de Kempense Heuvelrug tussen Kasterlee en Lichtaart.
Natuurgids gezocht
VARENDONK - Wil je graag groepen begeleiden in een natuurgebied in je buurt? Zoek je naar een combinatie van inhoudelijke
kennis, natuurbeleving en engagement? Dan ben je bij Natuurpunt CVN aan het juiste adres voor de cursus Natuurgids. Info:
joelle.laes@cvn.natuurpunt.be of 03 205 17 53. (elva)
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Pastorie als groene uitvalsbasis
Gazet van Antwerpen - 09 Sep. 2017
Pagina 37
* Gazet van Antwerpen : Kempen
De toekomstplannen voor de pastorie in Oosthoven zijn concreter geworden. Twee natuurorganisaties willen er hun kantoren,
een café en een multifunctionele ruimte installeren.
Het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en de Bosgroep Kempen Noord hebben een erfpacht van dertig jaar op de
pastorie van Oosthoven gekregen. Zij willen van het gebouw uit 1919 een landschapshuis en buurtcafé met tuin en terras
maken. Eerst staat er wel een renovatie op het programma, waarbij duurzaamheid centraal staat. “Niet alleen in
materiaalkeuze, maar ook in het gebruik van de beschikbare ruimte”, verduidelijkt Bas van der Veken, coördinator van het
Regionaal Landschap.
“Voor onze kantoorwerking, met een kleine twintig medewerkers, hebben we zaken zoals een keuken, een refter en een
vergaderzaal nodig. 's Avonds en in het weekend kunnen die dienst doen als buurt- en fietscafé. De ruimte boven wordt
overdag een bib en werkruimte, 's avonds kan ze ter beschikking gesteld worden van buurtorganisaties. We zoeken ook
samenwerkingen met bijvoorbeeld gemeenschapscentrum Heischuur en basisschool Reuzepas.”
Nood aan ontmoetingsruimte
Schepen voor Ruimtelijke Ordening Leo Van Miert (sp.a) luisterde goedkeurend naar de plannen voor de pastorie. “De herberg
is al lang verdwenen en er is ook geen andere horeca meer in Oosthoven. De meerwaarde van deze ontmoetingsruimte voor
verenigingen en scholen in de buurt is dus wel duidelijk.”
De renovatie wordt mee ondersteund door de provincie Antwerpen. Rik Röttger, gedeputeerde voor Leefmilieu, heeft alle
vertrouwen in het partnerschap. “Deze twee organisaties hebben een hoofd, een hart en handen voor de Kempen. De pastorie
wordt de toegangspoort tot de groene ruimte van de gemeentes Arendonk, Ravels en Oud-Turnhout, en waarom niet van de
hele Kempen.”
Tot aan de start van de verbouwingen neemt het Regionaal Landschap al haar intrek in de pastorie. Samen met VormingPlus
Kempen, Natuurpunt CVN, het Hofke van Chantraine en Toerisme Turnhout zullen er ook meer activiteiten georganiseerd
worden in het huis en in de grote tuin. “Het potentieel daarvoor werd vorige week al bewezen door de succesvolle filmvertoning
en zomerterras in openlucht”, aldus Bas van der Veken. “In 2019 zouden de renovaties klaar moeten zijn. We willen de
honderdste verjaardag van de pastorie in stijl vieren.”
Wouter Adriaensen
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Pastorie wordt groene uitvalsbasis van de Kempen
Het Nieuwsblad - 09 Sep. 2017
Pagina 3
* Het Nieuwsblad : Regionaal: Kempen
De toekomstplannen voor de pastorie in Oosthoven zijn concreter geworden. Twee natuurorganisaties willen er hun kantoren,
een café en een multifunctionele ruimte installeren.
Het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en de Bosgroep Kempen Noord hebben een erfpacht van dertig jaar op de
pastorie van Oosthoven gekregen. Zij willen van het gebouw uit 1919 een landschapshuis en buurtcafé met tuin en terras
maken. Eerst staat er een renovatie op het programma, waarbij duurzaamheid centraal staat.
“Niet alleen in materiaalkeuze, maar ook in het gebruik van de ruimte”, verduidelijkt Bas van der Veken, coördinator van het
Regionaal Landschap. “Voor onze kantoorwerking hebben we een keuken, een refter en een vergaderzaal nodig. 's Avonds en
in het weekend kunnen die dienst doen als buurt- en fietscafé. De ruimte boven wordt overdag een bib en werkruimte, 's
avonds kan ze ter beschikking gesteld worden van buurtorganisaties. We zoeken ook samenwerkingen met bijvoorbeeld
gemeenschapscentrum Heischuur en basisschool Reuzepas.”
De renovatie wordt mee ondersteund door de provincie Antwerpen. Rik Röttger, gedeputeerde voor Leefmilieu, heeft alle
vertrouwen in het partnerschap. “De pastorie wordt de toegangspoort tot de groene ruimte van de gemeentes Arendonk,
Ravels en Oud-Turnhout, en waarom niet van de hele Kempen.”
Tot aan de start van de verbouwingen neemt het Regionaal Landschap al haar intrek in de pastorie. Samen met VormingPlus
Kempen, Natuurpunt CVN, het Hofke van Chantraine en Toerisme Turnhout zullen er ook meer activiteiten georganiseerd
worden in het huis en in de grote tuin. “In 2019 zouden de renovaties klaar moeten zijn”, zegt Bas van der Veken. “We willen de
honderdste verjaardag van de pastorie in stijl vieren.” (woad)
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Welkom in Koksijde Golf ter Hille
Krant van West-Vlaanderen - 08 Sep. 2017
Pagina 28
* Krant van West-Vlaanderen : Het Wekelijks Nieuws Kust
De Koksijdse golf is in de eerste plaats een schitterende golfbaan met vele uitdagingen voor zowel de beginnende als de
geoefende speler. Uiteraard is iedereen er welkom: de democratisering van de golfsport en de toegankelijkheid voor het brede
publiek worden hoog in het vaandel gedragen. Daarnaast is KGtH ook een ...
De Koksijdse golf is in de eerste plaats een schitterende golfbaan met vele uitdagingen voor zowel de beginnende als de
geoefende speler. Uiteraard is iedereen er welkom: de democratisering van de golfsport en de toegankelijkheid voor het brede
publiek worden hoog in het vaandel gedragen. Daarnaast is KGtH ook een prachtig stuk natuur met ruimte voor
natuurontwikkeling en biodiversiteit. Binnen het ontwerp en de bouw van deze ecogolf paste golfarchitect Jeremy Pern tal van
principes uit de natuurbouw en -techniek toe. Met meer dan negen hectare water- en moerasbiotoop blijkt KGtH een
uitverkoren oord voor talrijke vogels en insecten. Het domeinbeheer stak de natuur een handje toe met de bouw van een groots
insectenhotel en een reeks zwaluwennesten.
Rondleiding
Tijdens het weekend van zaterdag 9 en zondag 10 september zet Golf ter Hille bij wijze van spreken de deuren open en
iedereen is welkom. De hoofdlijnen van het programma van zaterdag zijn de Birdwatching-wandeling om 18.30 uur onder
leiding van Pierre Tavernier, golfer, natuurpunter, CVN-natuurgids, birdielover en birdwatcher). Inschrijven hiervoor kan via het
golfsecretariaat of via pierre.tavernier2@telenet.be.
Op zondag kan men om 10 uur tijdens een wandeling met dezelfde gids de fauna en flora op het domein ontdekken. Inschrijven
via pierre.tavernier2@telenet.be (org. Natuurpunt). Er staat ook een initiatie ‘Leren kijken met en door een telescoop’ op het
programma.
Om 11, 14 en 15 uur is er een rondleiding met een drankje en een hapje, tijdens dewelke men alles over de werking van de
Golf te weten komt. Inschrijven hiervoor kan via golfsecretariaat@koksijde.be.
De golfbaan van buitenaf ontdekken kan tijdens een rit in de paardentram. Uiteraard zijn er ook initiaties om 10, 11, 14, 15 en
16 uur. Inschrijven via golfsecretariaat@koksijde.be. Daarnaast kan men vanaf 10 uur doorlopend een live golfwedstrijd van
nabij volgen. In de brasserie of het restaurant kan de bezoeker van heel wat lekkers genieten. (EDK)
Gedetailleerd programma op www.koksijdegolfterhille.be.
Info: golfsecretariaat@koksijde.be - www.koksijdegolfterhille.be - 058 53 27 10.

Opleiding natuurgids uit de startblokken
Het Belang van Limburg - 08 Sep. 2017
Pagina 3
* Het Belang van Limburg : Hyperlokaal: Zuid-Oost
18 natuurliefhebbers zijn gestart met de opleiding natuurgids in Tongeren. Een jaar lang maken de cursisten kennis met de
natuurpareltjes van Tongeren en omgeving.
Deze cursus wordt georganiseerd door Natuurpunt CVN, de Werkgroep Limburgse Natuurgidsen , Leefmilieu Tongeren,
Natuurpunt Zuidoost Limburg, Natuurpunt de Kevie, Natuurpunt Spouwen-Amelsdorp en Natuurpunt Riemst. De cursisten
ervaren de natuurwereld in alle facetten: van dieren en planten tot landschappen, ecologie en natuurbeheer. Ze gaan geregeld
op pad in verschillende natuurgebieden en ze leren hoe je groepen vol enthousiasme in de natuur gidst. Na dit interessante
traject kunnen de cursisten zich specialiseren in datgene wat hen het meeste boeit. Daarnaast doen de natuurgidsen in spe
ervaring op in een gidsengroep, natuurvereniging of bezoekerscentrum. Na een korte introductie, maakten de cursisten kennis
met elkaar. De eerste bijeenkomst werd onder een zalig najaarszonnetje afgesloten met een wandeling in de buurt van de
Beukenberg begeleid door Paul Denis.
Sandra Bamps
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Vennefestival toont uniek gebied
De Zondag - 03 Sep. 2017
Pagina 15
* De Zondag : Kempenland
TURNHOUT - Het Vennengebied in het noorden van Turnhout staat bekend als een plaats waar je tot rust kunt komen in het
groen. Vandaag komt daar voor een dag verandering in met het Vennenfestival.
Het vennenfestival vindt van 9.30u tot 18u plaats in de omgeving van het bezoekerscentrum Klein Engelandhoeve op Klein
Engeland in Turnhout. Om 9.30u start een wandeling van ongeveer acht kilometer door het Vennengebied onder leiding van
Mario De Block. Maximum 25 wandelaars kunnen meestappen. Joke Flour neemt om 12u en om 15u twintig personen mee
voor een kruidigeproevertjeswandeling. Mieke Leys houdt om 13u en om 16u een kruidenworkshop.
Bezoekers kunnen doorlopend genieten van de streekproducten- en infomarkt, een film over het Vennengebied en de
tentoonstelling van 150 jaar Bels Lijntje.
Vanaf 13u zijn er optredens van Steve Bailey XL, het gospelkoor Voices en De Sjappies. Kinderen kunnen zich laten grimeren
en er staat een springkasteel. De toegang is gratis. (bavl)

Proeven en ontdekken
Krant van West-Vlaanderen - 18 Aug. 2017
Pagina 30
* Krant van West-Vlaanderen : Brugsch Handelsblad
Energiebox. - Heb je ergens nog een oude kookwekker, mixer of afgedankte gsm thuis liggen? Laat ze niet op een afvalberg in
het zuiden belanden, maar lever ze in bij de Recupel-Transform3 energiebox op het Astridpark. Fair Trade Thee workshop. Tearista Sofie Vercauteren neemt je mee op ontdekkingsreis doorheen ...
Energiebox. - Heb je ergens nog een oude kookwekker, mixer of afgedankte gsm thuis liggen? Laat ze niet op een afvalberg in
het zuiden belanden, maar lever ze in bij de Recupel-Transform3 energiebox op het Astridpark.
Fair Trade Thee workshop. - Tearista Sofie Vercauteren neemt je mee op ontdekkingsreis doorheen de theevelden van Malawi.
Inschrijven : noordzuiddienst@brugge.be .
Handmade in Brugge. - De organisatie laat het publiek in het kader van Future Food proeven van artisanale gefermenteerde
ketchup en zelf aan de slag gaan in een workshop, telkens om 14, 15 en 16 uur (inschrijven op dag zelf)
En nog. - Ontdek wat je met zeewier kan doen. De sociale kruidenier Kaba pakt uit met gratis proevertjes op basis van
overschotten. Kopje Zwam toont het kweekproces van oesterzwammen op koffiegruis. Je kunt sapjes trappen met de
sapjesfiets, bloempotjes maken van oud papier, en deelnemen aan het red de restjesspel. Natuurpunt geeft uitleg over het
voedselbos in wording bij Hoeve Hangerijn. Tor Royal stelt de wereld van de eetbare insecten voor.
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Zomerbarak brengt mensen samen
Krant van West-Vlaanderen - 07 Jul. 2017
Pagina 68
* Krant van West-Vlaanderen : Brugsch Handelsblad
BEERNEM - In het kader van Trefhof, gevestigd in het domein Patershof, werd nu ook een Zomerbarak geopend. Volgens het
Trefhofteam wordt het er deze zomer heerlijk vertoeven in de prachtige, groene oase achter het gebouw van Patershof.
Boer Martin had bij de opendeurdagen al de handen vol om de talrijke bezoekers doorheen de voormalige kloostertuin te
loodsen. Er wacht de bezoeker een bloeiende groentetuin waar tal van deelnemers aan de Plukhof biologisch geteelde
groenten komen plukken. Nu gaat men met de Zomerbarak nog een stapje verder. Het is de bedoeling een ontmoetingsplek te
creëren waar men kan genieten van bruisende activiteiten, gezellig samenzijn, verpozen in strandstoelen of gewoon wat
keuvelen aan de toog. Telkens op zaterdag en zondag gaat de bar om 14 uur open. Er zijn tal van activiteiten gepland.
Op de openingsdag was er een workshop waar kinderen nestkastjes konden maken. In de vooravond trad Folkband Alba op.
Op zondag zorgde yogaschool Trikon voor de zomeryogalessen. Ook de komende weekends staan verschillende activiteiten
op stapel.
Workshops
Op zaterdag 8 juli leren de kinderen vilten en knutselen met spulletjes uit de natuur onder begeleiding van Natuurpunt CVN.
Een groenten- en fruitkraam zal ter beschikking staan en Biobes zorgt ook voor een picknick en soepcafé.
Op 9 juli zijn er weer de yogalessen. Op vrijdag 14 juli zorgt Ter Muiden voor een caféterras, op zaterdag 15 juli volgt een
zintuigenwandeling voor de hele familie, en op zondag 16 juli zijn er gezelschapsspellen gepland. Op zaterdag 22 juli trekt men
met een gids op wandeling doorheen het Trefhof. VZW Sagamatha zorgt voor Outdoor Games. Ondertussen kan men verder
nestkastjes bouwen. Zondag 23 juli zijn er gewoontegetrouw de yogalessen en op zaterdag 29 juli sluit men de julimaand af
met knutselen en een kubbnamiddag.
Wie wil helpen?
Mensen die zin hebben om iets kleins of groots te organiseren in of rond de barak, of goesting hebben om een handje toe te
steken, kunnen steeds terecht bij het Trefhof. (Regi)
Info : zomerbarak@trefhof.be

Kinderen zoeken zeven schatten in de stad
Het Laatste Nieuws - 05 Jul. 2017
Pagina 14
* Het Laatste Nieuws : Kempen
Kinderen tot twaalf jaar kunnen de hele zomervakantie op schatten jagen in het centrum van Turnhout. Vorig jaar telde de
zoektocht 'VLIEG door Turnhout' bijna 450 deelnemers. De meeste kinderen waagden zich toen aan minstens drie
zoektochten.
"Nog tot 31 augustus heeft VLIEG opnieuw zeven schatkisten verstopt op evenveel locaties in Turnhout. Wie ze wil vinden,
moet letterlijk zijn speurneus gebruiken. Het thema van de schattenjachten dit jaar is 'Ruik jij wat ik ruik?'", zegt Ingrid Rombaut,
communicatiemedewerker Archief & Musea Turnhout. "De geur van vers gemaaid gras, oude machines, een pas geschilderd
doek of een heel oud boek... Elke locatie biedt een zoektocht voor kinderen tot twaalf jaar aan, specifiek gericht op het eigen
aanbod.
De locaties waar naar schatten gezocht kan worden, zijn de bibliotheek, het Begijnhofmuseum, het Taxandriamuseum, het
Natuurpuntmuseum, het Nationaal Museum van de Speelkaart, de Stadsboerderij en de Warande. "Zo staat in de Warande de
expo rond Luk Van Soom centraal. Beelden met titels als 'Oh Superman!'of 'Ali Baba'' leiden tot een spannende speurtocht.
Aan de hand van geuropdrachten in de tentoonstelling en compositie- en animatieopdrachten in de prikkelhoek worden de
reukorganen volop aan het werk gezet", zegt Rombaut. "In het Natuurpunt Museum vernemen de schattenjagers hoe dieren
boodschappen overbrengen aan de hand van geuren. Het Begijnhofmuseum focust op de kruidentuin, iets waar de begijnen
sterk in waren, zowel in de keuken als voor het bestrijden van kwaaltjes." (JVN)
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Leerlingen leren platteland kennen
Het Laatste Nieuws - 27 Jun. 2017
Pagina 17
* Het Laatste Nieuws : de Ring-Brussel
De leerlingen uit het vijfde leerjaar van de Londerzeelse lagere scholen hebben gisteren en ook vandaag opnieuw
deelgenomen aan de Plattelandsdoedagen.
Al sinds 2009 worden deze telkens op het einde van het schooljaar georganiseerd. Zo krijgen de leerlingen op een speelse
manier natuur- en landschapseducatie. De leerlingen maken onder begeleiding van een plattelandsgids een fietstocht waarbij
ze een bezoek brengen aan een boerderij, imker of teler. Er wordt ook tijd en ruimte gemaakt om te spelen. Zo strijkt de
'Koesterkermis', een verzameling volksspelen met een natuuraspect neer aan gemeenschapscentrum Gerard Walschap.
(DBS)

Joeri Cortens toont verborgen plekken in Kempense natuur
Gazet van Antwerpen - 24 Jun. 2017
Geel Joeri Cortens (41) uit Geel is een vriend van de natuur. En vrienden van de natuur zijn onze vrienden. Joeri passeert geregeld
op de buis en in de ether, maar vertoeft toch het liefst in de buitenlucht. “Vroeger vloekte ik op een wei vol paardenbloemen. Nu
ben ik blij als ik zo’n wei ontdek”, zegt hij. Gelukkig valt er in de Kempen natuurlijk veel te beleven. Daar gaan we!
Al die willen te kaap’ren varen, moeten mannen met baarden zijn. Joeri Cortens is gladgeschoren, maar heeft woeste haren.
Ideaal om de kalme Kleine Nete af te varen. We steken van wal in Lichtaart (Kasterlee), met een kano en een gesprek. “De
Kleine Nete is geweldig om te bevaren”, vindt Joeri. “Onderweg ontvouwt zich een indrukwekkend landschap. Het rivierwater is
behoorlijk proper. Op de Lenteheide in Vorselaar ga ik geregeld zwemmen met mijn kinderen. Ik denk dat dat officieel niet mag,
maar vloeken mag ook niet.”
Vroeger vloekte Joeri wel eens op een weide. “De paardenbloem is een dominante plant, die de biodiversiteit verstoort. Nu ik
ouder ben, kijk ik anders naar de dingen en ben ik blij als ik überhaupt een weide met bloemen zie. Ik sta positief in het leven.
De mens hielp veel natuur naar de vaantjes, maar er zijn lichtpuntjes. Zo maakt de bever opnieuw zijn opwachting in de
Kempen. Aan zulke hoopgevende signalen trek ik me op.”
Ondertussen dobberen we gezapig verder. Joeri vertelt honderduit over de dynamiek van rivierwater, de meerval en de kleine
modderkruiper. “Beroepshalve ben ik educatief medewerker bij Natuurpunt. Ik geef 450 uur les per jaar. Daarom babbel ik zo
graag. Mijn cursussen behandelen de meest uiteenlopende onderwerpen, van vlinder tot vleermuis. Het liefst van al trek ik met
mijn cursisten de wereld in. De natuur is het beste leslokaal.”
Van zijn vrouw kreeg Joeri een paar Valentijnsdagen geleden een boot cadeau. “Het is te zeggen, ik mocht mezelf een kano
kopen”, lacht hij. “Romantischer dan zo’n indianenboot kan een cadeau niet zijn. Op mooie dagen laten wij ons bootje te water.
Onderweg picknicken we op een van de strandjes die de Nete in bochten uitslijt. Bij De Hut in Herentals drinken we een pintje.
Tot slot meren we aan bij de watermolen in Grobbendonk. Mijn ouders, die in Vorselaar wonen, pikken ons op en we nodigen
onszelf uit om te blijven eten ( lacht ).”
“Kanovaren is een relaxte manier van sporten. We varen met een topsnelheid van 30 kilometer per dag, zonder moe te worden.
Soms waag ik me aan kanoën in het buitenland. Zo voeren we al de Biebrza af, een rivier in Polen die door een landschap
kronkelt dat er vandaag uitziet zoals de Kempen er 150 jaar geleden uitzagen. De Kempen laten me nooit los. Ik fietste eens
zeven weken door Amerika. Op een bepaald ogenblik reden we legendarisch verloren in Pine Ridge, een indianenreservaat in
South Dakota. Het staat er vol naaldbomen. Toen ik de geur van dennen rook, dacht ik: ‘Ik ben thuis, hier ruikt het naar de
Kempen.’”
Thuis zijn we nog lang niet, maar we meren wel aan bij De Hut. Het Herentalse kanoverhuurbedrijf waar Joeri meewerkte als
monitor en kano-natuurgids. “Ik begeleidde eens een groep wandelaars. Een van mijn taken was om alle notabelen met een
vlot over te zetten. Tijdens een oversteek liep het mis. Mijn vlot kantelde en alle CD&V’ers tuimelden de Nete in, in hun
zondags kostuum. Ik denk dat het de eerste politieke aanslag in de Kempen was. Per ongeluk weliswaar ( lacht ).” Al schuilt er
een stevige activist in Joeri. Voor dat verhaal lopen we naar De Hellekens.
Wollen staartje
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Alsof we op de maan zijn geland. Afgraving De Hellekens, een gebied naast de ring in Herentals, maakt een desolate indruk.
Hier werd jarenlang zand opgeslagen, afkomstig van de uitgraving van het Albertkanaal. Toen de natuur het gebied opnieuw in
haar bezit nam, ontstond er een bijzondere vegetatie, waar tal van zeldzame trekvogels uit het hoge Noorden landden. Toen er
een oefenterrein voor bulldozerchauffeurs en graafmachinisten dreigde te komen, schoot de 15-jarige Joeri in actie.
“Ik organiseerde een grootschalige protestactie, samen met twee vrienden ( lacht ). We kampeerden in twee tenten, en waren
niet van plan te wijken voordat de overheid haar misdadige plannen opborg. We waren onstuitbaar en vooral vijftien ( lacht ). In
het hele land woedde een verwoestende decemberstorm. Op televisie verschenen beelden van weggeblazen daken en
ontwortelde bomen. Toen besloten mijn ouders dat het welletjes was geweest en kwamen ze ons actieterrein ontruimen ( lacht
). We haalden de lokale krant, maar hielden de afgraving niet tegen.”
“Ondertussen is de Vlaamse overheid begonnen met een herwaardering van het gebied. Vroeger was het een moerassig
overstromingsgebied van de Kleine Nete en dat zal het opnieuw worden. Niet alleen een zegen voor de natuur, maar ook een
belangrijke buffer bij hoge waterstanden. Een win-winsituatie dus. Natuurherstel is een mooie zaak.”
Een andere keer verlegde Joeri’s actieterrein zich richting Zuid-Frankrijk. “Aan de Pyreneeën wilden ze een tunnel boren, net in
het laatste gebied waar de Europese beer vrij spel had. Dus ik daar opnieuw met enkele maten naartoe. We namen deel aan
een protestactie die het nieuws haalde. De politie dreef de actievoerders uit elkaar met rubberkogels. ‘Bij het felle protest waren
enkele landgenoten betrokken’, zei de nieuwslezer. Mannekes, ik kreeg naar mijn voeten toen ik thuiskwam. Ik had mijn ouders
wijsgemaakt dat ik gewoon ging kamperen ( lacht ).”
“In Frankrijk liet ik ook een wollen staartje in mijn haar vlechten. De jaren negentig waren een soort van flowerpower 2.0. Na de
vakantie ging ik naar het college en mocht ik meteen bij de directeur komen. ‘Cortens, dat staartje gaat eraf!’ ‘Dan moet u dat
zelf afknippen, mijnheer de directeur’, antwoordde ik. Wat hij daags nadien ook echt deed. Het toeval wou dat ik vlak daarna
veertien dagen thuis zat met een maagontsteking. Na een tijd belde mijn titularis ongerust naar mijn mama. Of mijn afwezigheid
iets te maken had met dat akkefietje met mijn staartje ( lacht ). Ach, ik was een brave rebel. Nu nog ben ik niet tegendraads. Ik
geloof in de kracht van stil verzet en overleg. De zachte aanpak, zeg maar.”
Oudste natuurreservaten
De jonge Joeri wist van aanpakken. Als lid en voorzitter van de lokale JNM (Jeugd, Natuur en Milieu) stak hij fluks de handen
uit de mouwen op domein De Zegge in Geel. Nu nog steeds een verborgen en verboden parel. “De Zegge is alleen toegankelijk
voor geleide wandelingen. De Zegge, de Snepkensvijver in Herentals-Lichtaart en de Tikkebroeken in Kasterlee vormen de
bakermat van het natuurbehoud. Het zijn de drie oudste natuurreservaten in Vlaanderen. De Zegge is eigendom van de
Antwerpse Zoo en de ongerepte natuur dient voor wetenschappelijk onderzoek. De legendarische Marcel Verbruggen is er
conservator. Tot voor kort was hij zeer actief, maar hij is ondertussen de negentig gepasseerd en neemt wat minder hooi op
zijn vork.”
Joeri kwam hier als kind vaak op kamp. “JNM-kampen waren een combinatie van natuurbeheer en onversneden pret. Maaien,
afplaggen,... het was hard labeur. De Zegge is 120 hectare groot, er kwam dus nooit een einde aan het werk. We bleven
overeind dankzij de peperkoek met boter van Rosa, de echtgenote van Marcel. Ooit kwamen hier eens struise jongens aan,
van die gasten met spreekwoordelijke appelsienen onder hun armen. Meer spieren dan brains. Ze hadden punten nodig voor
biologie. Dus kwamen ze hun leerkracht biologie een handje helpen op De Zegge. ’s Middags - de dag was amper halfweg dropen de stoere jongens afgepeigerd weer af ( lacht ).”
Aan een schuurtje hangt een snoek met wijd opengesperde muil. “Het beest mat meer dan 90 centimeter. Hij dreef op een dag
dood in de sloot. Hij had zich verslikt in een soortgenoot van 60 centimeter. Het grootste hoofd werd hier aan de schuur
gehangen. Het jaar erna huisde er een winterkoning in. JNM, dat was een mooie tijd. Eens je 25 bent, moet je de vereniging
verlaten. Ik vind dat een verstandige regel. Elke nieuwe generatie moet de vrijheid krijgen om zelf te ontdekken en fouten te
maken.”
Tarzan
Op een steenworp van De Zegge ligt Mosselgoren. Een 40 hectare groot natuurgebied waar een knuppelpad tot diep in een
wilgenbos leidt. “Hier waan je je in de jungle. De verstoven wilgenbloesem drapeert een mysterieus kleed over het woud. Het
mag niet, maar ik durf af en toe het pad verlaten. Dan ontdek je een ondoordringbare natuur waar geen mens ooit komt. Je
vindt er slaapplaatsen van reeën. Het gevoel is dubbel. Ik toon graag wondermooie plekken, al is de natuur ook zo kwetsbaar.
Mensen kunnen iets behoorlijk verenneweren, beschadigen dus.”
“Wie graag de natuur intrekt, wijs ik eerst de weg naar de websites van Natuurpunt en van Natuur en Bos. Voor vrijwel elk
natuurgebied vind je daar de bezienswaardigheden, de geschiedenis, uitleg over fauna en flora en de spelregels. Er kan heel
wat. Er zijn ruiterpaden en mountainbikeparcours, speelbossen en wildkampeerplaatsen. Wat mij betreft zijn de spelregels
simpel. Respecteer alle leven, laat het gebied beter achter dan hoe je het vond en trek de natuur in om natuurgebonden
activiteiten te doen. Weet je wat we daar bijvoorbeeld kunnen doen?”, wijst Joeri. “Iets wat jij al dertig jaar niet meer hebt
gedaan...”
Als een gediplomeerd Tarzan klautert hij in een boom. “We moeten meer in bomen klimmen. Een landschap is heel anders
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vanuit de lucht. Ik breng mijn kinderen geregeld naar mijn favoriete klimboom. ‘Hup jongens, de boom in’, zeg ik dan ( lacht ).
Als het straks valavond is, keer ik terug met mijn dochter. Dan klefferen we in de boom en luisteren samen naar de
geheimzinnige houtsnip of de zeldzame porseleinhoen. Daar kan geen televisieprogramma tegenop.”
Op televisie is Joeri zelf Wild van Dieren. “Ik vind het fijn om mijn boodschap langs de moderne media over te dragen. Ik werk
graag voor televisie en mijn wekelijkse bijdragen aan Radio 2 vind ik ook plezant. Al kruipt er veel tijd in. Mijn dagen zijn te kort.
Straks moet ik weer een familiefeest missen, omdat ik met een groep vlinders ga spotten. Noem het hobbymisvorming, want
zware arbeid is dit niet. Natuur is een passie. Trouwens, ken jij de Kempense olifant?”
Olifanten in Herentals
Daarvoor moeten we blijkbaar naar de Heiberg in Herentals. “Toen ik klein was gingen we geregeld op bezoek bij een nonkel
van mijn vader. Hij heeft een koloniaal verleden en nodigde mij uit om voor dag en dauw op de Heiberg samen olifanten te
zoeken. Overdag vonden we alleen keutels van paarden, maar in mijn fantasie… De broeierige heide lijkt voor een fantasierijk
kind als ik perfect op Afrika. Hier op de Heiberg zag ik ook mijn eerste nachtzwaluw. Een maf beest dat overwintert in Afrika.”
“Op onze koer thuis nestelde ook ooit een zwaluw. In mijn herinnering zie ik ze zo vliegen. Wij woonden in een rijwoning op de
Lichtaartsesteenweg en mijn grootouders hadden verderop café De Kluis. Bij hen zag ik eens een dode ree liggen, aangereden
door een trein en tot in de tuin van mijn grootouders gesukkeld. Het beeld van dat dode beest maakte op mij een diepe indruk.”
Jong geleerd is oud gedaan. De kleine Joeri groeide uit tot een volwassen spoorzoeker. “Kijk, daar vliegt een zandloopkever
met alle kleuren van de regenboog. Als larf leven ze in een loodrecht tunneltje met hun kaken wijd opengesperd. Een mier die
in zo’n tunnel sukkelt wordt verslonden. Er is ook een wesp die doet alsof ze een mier is. De wesp laat zich in de tunnel vallen,
en steekt de larf van de zandloopkever in het achterlijf waardoor ze verlamt. Vervolgens legt de wesp haar ei in het weke
achterlijf. Zie je die kleine kuiltjes in het zand? Dat zijn valkuilen gegraven door een leeuw. Echt waar, de mierenleeuw is een
insect dat als larf ook bijzonder roofzuchtig is. Hij verslindt de mieren die in de krater vallen. Kortom, hier leven duizenden
soorten insecten en allemaal hebben ze hun verhaal.”
http://www.gva.be/cnt/dmf20170619_02931230/joeri-cortens-toont-verborgen-plekken-in-kempense-natuur
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“Het is een schuchter diertje”
Deze Week - 24 Mei. 2017
Pagina 6
* Deze Week : Mol-Geel
GEEL - Op 24 mei gaat alle aandacht naar de otter, een boeiend diertje dat stilaan lijkt terug te komen van weggeweest.
Natuurspecialist, zoogdierenexpert en educatief
“De otter kan tot 1,50 meter groot worden en heeft een schattige uitdrukking, grote ogen en snorharen. Ik heb het geluk gehad
om enkele otters te zien in Noorwegen en in Polen. Het zijn echt heel mooie diertjes hoor”, aldus natuurspecialist Joeri Cortens.
In ons land verdween dit marterachtig zoogdier in de jaren 60 met daarna nog af en toe een waarneming van een zwervend
dier. “Dat kwam vooral door de vervuiling van het water en het visbestand dat achteruitging. De bever was toen al jarenlang
verdwenen”, legt de zoogdierenexpert uit. “Toch wordt er af en toe al eens een otter gespot in Vlaanderen. Dat zijn vooral
dieren die vanuit het Noorden van Nederland komen. Daar was er een herintroductie van de otter en ook populatie stijgt er
weer. Via rivieren als de Schelde en de Maas, kunnen ze hier terechtkomen. In de omgeving van Bocholt zijn er een paar
waargenomen, in Ranst vond men een overreden otter, ook in Willebroek werden twee otters gezien.”
Wie een otter wil zien zal goed uitgeslapen moeten zijn. “Het is een erg schuchter diertje dat vooral ’s nachts actief is. Je zal
eerder de sporen kunnen opmerken die ze achterlaten: eetplaatsen waar vissenkoppen en schubben liggen, de opvallende
pootafdruk, uitwerpselen,… Ook glijbanen trouwens. Otters zijn speelse diertjes en op steile oevers maken ze vaak glijbanen,
puur voor de fun.”
goed nieuws
Waar bevers terugkeren merken we dat otters vaak volgen. “De bever, die het goed doet in deze contreien, zorgt vaak voor
faciliteiten die de otter ook kan gebruiken. Hun schuilplaatsen bijvoorbeeld. Terwijl een bever kan overleven in vervuild water,
kan een otter dat niet. Dat er otters gespot worden betekent dat de waterkwaliteit er op vooruit gegaan is, en dat is goed
nieuws. We moeten alleen zien dat we ze de kans geven om te overleven. Otters verplaatsen zich liever op de oever, omdat ze
in het water snel afkoelen. Als hun pad versperd wordt door een brugpijler, dan passeren ze die liever langs boven via de weg
dan door het water. Ze worden daarom vaak platgereden. Trouwens in Meerhout in het ‘Grote Netewoud’ heeft de otter een
kans.”
Volgens Joeri Cortens zijn we goed bezig. “Als een otter er is dan wil dat zeggen dat het ecosysteem terug in orde is. We
merken de laatste jaren trouwens dat wel meer van die iconische zoogdieren terug hun opwachting maken: grote grazers zoals
het edelhert, maar ook everzwijnen en de wolf.”
Elle Van Loy
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Wonderlijk Wild in je eigen tuin
Het Belang van Limburg - 01 Mei. 2017
Beringen - Tijdens de maand mei zetten de stedelijke adviesraad en de stedelijke milieudienst de Beringse acties t.v.v. onze
bijen in de kijker in de bibliotheek. Wil je zelf ook zorgen voor een ‘wonderlijk wilde’-tuin waar bijen maar ook wilde planten en
dieren een thuis vinden? Bezoek de tentoonstelling in de bib of kom naar de themalezingen!
Tentoonstelling ‘Wonderlijk wild in je eigen tuin’ dinsdag 2 tot en met woensdag 31 mei
Wil jij een tuin waar wilde planten en dieren een nieuwe thuis vinden? Waar je kan genieten van de natuur om je heen? Dan
helpen Natuurpunt en Velt je met de tentoonstelling ‘Wonderlijk Wild’ op weg.
Wist je dat alle Vlaamse tuinen samen bijna evenveel grond innemen als de bossen in Vlaanderen? Reden te meer dus om
deze kleine stukjes natuur om te vormen tot een paradijs voor vogels, amfibieën, bijen, vlinders en andere diertjes. Grote tuin,
kleine tuin of geveltuin? Alle bee(s)tjes helpen in de strijd voor meer natuur en een beter milieu, maar dan moeten onze tuinen
nog een stuk wilder! Leer doorheen deze interactieve tentoonstelling tien tips om zelf een heleboel 'wildlife'te creëren in je
eigen tuin. Van composteren naar blotevoetenpad tot natuurlijke schuttingen.
‘Wonderlijk Wild’: Joeri Cortens vertelt dinsdag 2 mei om 19.30 uur
Gratis
Creatieve ideetjes om je tuin om te toveren in een heerlijke plek om te leven en te spelen, met aandacht voor haar natuurlijke
bewoners. Meer plezier, meer natuur, minder werk. Joeri Cortens is educatief medewerker bij Natuurpunt. Hij is bekend van de
tv-programma’s ‘Het zijn net mensen’ en ‘Wild van dieren’.
Schrijf je in via bibliotheek@beringen.be, T 011 45 08 10 of aan de infobalie van de bib tijdens de openingsuren.
http://www.hbvl.be/cnt/blrva_02859786/wonderlijk-wild-in-je-eigen-tuin
Tentoonstelling Wonderlijk Wild

Cursus Natuurverkenner uit de startblokken
Het Belang van Limburg - 28 Apr. 2017
Pagina 10
* Het Belang van Limburg : Hyperlokaal: Oost
24 natuurliefhebbers nemen deel aan de cursus Natuurverkenner in Bree. Natuurbeleving en basiskennis op vlak van natuur
en milieu, daar draait het om.
Natuurpunt CVN, de Werkgroep Limburgse Natuurgidsen en Natuurpunt Bree organiseren deze boeiende cursus. Aan de hand
van vijf theorielessen en vijf excursies worden de cursisten ondergedompeld in de natuur van hun buurt: dieren, planten,
landschap, ecologie en biodiversiteit. Er staan leuke wandelingen op het programma in onder andere het Domein Mariahof en
natuurgebied De Luysen. Tussen de natuurbelevenissen door is er tijd voor een drankje en een babbel; zo zit de sfeer er goed
in.
Sandra Bamps
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Aulenteer viert veertigste verjaardag
Het Belang van Limburg - 28 Apr. 2017
Pagina 5
* Het Belang van Limburg : Hyperlokaal: Zuid-West
Natuur- en milieuvereniging Aulenteer werd in 1976 opgericht na de tweede cursus CVN-natuurgidscursus in Sint-Truiden.
Eerst als Sint-Truidense Natuurgidsen, daarna Wielewaal afdeling en Natuurreservaten afdeling wordt er met Natuurpunt, stad
Sint-Truiden, Provincie Limburg, Regionaal Landschap Haspengouw, Watering Sint-Truiden, Natuurhuis Haspengouw, Likona
samengewerkt.
Het voorbije weekend werd Aulenteer Natuurpunt in de bloemetjes gezet. Veertig kaarsjes mochten uitgeblazen werden.
Voorzitter Diederik De Leernyder en schepen van Natuur & Milieu van Sint-Truiden beklemtoonden hun samenwerking in de
stad Sint-Truiden. Veertig jaar lang gidsen de Aulenteer Natuurgidsen voor stad Sint-Truiden en voor alle natuurvrienden. Elke
eerste zondag van de maand staan ze paraat. Alle nieuwe natuurgidsen die slaagden in de cursus natuurgids van de
Limburgse Natuurgidsen werden uitgenodigd op deze receptie. Al deze natuurgidsen werden nogmaals aangemoedigd om
verder te doen: natuurboekjes van de Dienst Toerisme Sint-Truiden, het Provinciaal Natuurcentrum van Provincie Limburg en
Aulenteer werden onder hen verdeeld. Ideeën voor nieuwe natuuractiviteiten voor het grote publiek zijn: een cursus planten
over schermbloemigen, het opstellen van grote bijenhotels, een kijkhut in Bernissem, een slechtvalkkast op onze O.L.V.-kerk,
verbetering amfibieëntunnels en -wanden, wandelbewegwijzering in Overbroek.
Diederik De Leersnyder
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Haal hier zondag uw voorgeschreven dosis erfgoed
Gazet van Antwerpen - 21 Apr. 2017
Pagina 21
* Gazet van Antwerpen : Kempen
Baarle-Hertog: erfgoed in Kaarsenmuseum, Kerkplein 2 van 10u tot 16u. Beerse: 'Dr. Paul Janssen: 50 jaar zorg voor Beerse,
de Kempen en de wereld' in heemkundig museum Tempelhof, Bisschopslaan 1, van 12 tot 18u. Geel: 'Over piskijkers,
pestdokters en pauwendrek' in Gasthuismuseum, Gasthuisstraat 1. Generatiezorg in Geel in drie expowandelingen ...
Baarle-Hertog: erfgoed in Kaarsenmuseum, Kerkplein 2 van 10u tot 16u.
Beerse: 'Dr. Paul Janssen: 50 jaar zorg voor Beerse, de Kempen en de wereld' in heemkundig museum Tempelhof,
Bisschopslaan 1, van 12 tot 18u.
Geel: 'Over piskijkers, pestdokters en pauwendrek' in Gasthuismuseum, Gasthuisstraat 1. Generatiezorg in Geel in drie
expowandelingen met startpunten Toerismehuis De Waag op Markt 1, Pas-Sage in Dr. Sanodreef 4 en dienstencentrum
Luysterbos, J.B. Stessensstraat 69, telkens om 13 en 15u. Begeleide wandelingen op site OPZ Geel, Dr. Sanodreef 5.
Presentatie en expo 'Birtley Belgians' in Sint-Maria-instituut, Pas 110 van 13 tot 17u.
Grobbendonk: workshop 'Mercurius herontdekt?' in Sint-Lambertuskerk, Boudewijnlaan 2, van 13 tot 18u. Expo 'Wat zit er in de
souvenirbox?', woonzorgcentrum De Wijngaard in Schransstraat 55. Rondleiding 'verzamelaar gekoesterd' in Kempens
Wielermuseum, Astridplein, van 13.30 tot 17u.
Herentals: expo 'De drie goddelijke deugden opgefleurd' in de Sint-Waldetrudiskerk, Kerkstraat 11, van 14 tot 17u. Open
Stadsarchief Herentals op Augustijnenlaan 1 van 10 tot 16u.
Herenthout: expo's 'Zorg voor Herenthouts carnavalverleden' en 'Goed opletten of ezelsoren'op site Verheyen, Molenstraat 48.
Hoogstraten: Erfgoeddag@stedelijk museum Hoogstraten, Begijnhof 9 van 10 tot 17u en op woon- en zorgcampus Stede
Akkers, Jaak Aertslaan 2, van 13 tot 17u. 'Rode Kruis: 75 jaar topzorg' in Rode Kruislokaal, Slommenhof 18, van 10u tot 17u.
Laakdal: Klompenmuseum, Hoeve Den Eik 3.
Lille: expo Heggewonder in pastorij, Dorp 2 in Poederlee van 13.30 tot 17u. Spelwandeling aan PC Mollenhof,
Lichtaartsesteenweg 1 in Poederlee.
Merksplas: fietsroute 'Kurieuzeneuzen in toeristisch en zorgzaam erfgoed - met de paters en de nonnen naar de bron' aan
toeristische infobalie, Markt 1, van 13 tot 18u.
Mol: expo '40 keer Smits' in Jakob Smitsmuseum, Sluis 155. Expo 'Een blik in het atelier van Jakob Smits' in het Malvinahof,
Achterbos 126. Wandeling 'Schilderspad'aan Ter Aerenkorf, Achterbos 76.
Olen: workshops en expo 'Radio's verzorgd' in Olens Radiomuseum, Gerheiden 59.
Oud-Turnhout: expo 'Zorg in Oud-Turnhout' in dienstencentrum Eigenaard, Koning Boudewijnlaan 80, van 10 tot 17u.
Ravels: expo 'Bezorgd' in oud gemeentehuis Ravels, Grote Baan 38. 'Zorg in Ravels door de eeuwen heen' in museum aan de
Grens 't Kaske, Dorp 64 in Poppel, van 14u tot 17u. 'Op de thee in de pastorie' in de Pastorie, Dreef 4 in Weelde, van 10 tot
17u. Expo '150 jaar Bels Lijntje' met streekmarkt en gegidste wandelingen in Stationsstraat Weelde-Statie (Ravels).
Rijkevorsel: 'straffe verhalen en stille getuigen', heemkundig museum, Molenstraat 5. Dagelijks brood en kinderworkshop
koekjes bakken, Stenen Bergmolen, Looiweg. Zorg door Rode Kruis vroeger en nu, tent naast Sint-Willibrorduskerk, Dorp. 'De
verhalen van Den Brem' in wzc Den Brem, Bremstraat 26. Alles van 10 tot 17u.
Turnhout: dieren nemen het museum over, Natuurpunt Museum, Graatakker 11, van 11 tot 16.30u. De geschiedenis van zorg
voor zieken in Turnhout, Meduceum, Kasteelplein 20, van 10 tot 17u. Fanny Dierckxsens en het Rode Kruis, Klein
Engelandhoeve, Klein Engeland 29, van 11 tot 18u. Troef, miserie, en alles ertussen, Museum van de Speelkaart,
Druivenstraat 18, van 10 tot 17u. Zorg in historisch perspectief in Taxandriamuseum, Begijnenstraat 28. Het zorgende hart van
de begijnen, Begijnhofmuseum, Begijnhof 56, van 10 tot 17u.
Vorselaar: expo 'Zorg in Vorselaar' in De Troon, Sassenhout 43 van 13 tot 17u, bijhorende wandeling vertrekt om 14 en om
15u.
Vosselaar: gezinswandeling 'het Grotenhoutbos en Adriaen Ghys: 350 jaar mastbomen', parking Roosekes Breem, De Breem
9, vertrek om 14u. (ho)
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Onze huisdieren worden ouder
Het Nieuwsblad - 06 Apr. 2017
Pagina 7
* Het Nieuwsblad : Oostende-Westhoek, Antwerpen, Mechelen-Lier, Pajottenland, Waasland, Vlaamse Ardennen - Gentse
Rand, Kempen, Leuven-Hageland, Roeselare-Tielt-Izegem, Dender, Brugge-Oostkust, Limburg, Meetjesland - Leiestreek,
Brussel-Noordrand, Aan Gent gebonden, Kortrijk-Waregem-Menen
Goed nieuws voor baasje én beestje: katten en honden leven almaar langer. Dat blijkt uit een studie van de universiteit van
Edinburgh. Met de juiste zorg, voeding en goede genen huppelen de huisdieren die nu geboren worden, gemiddeld twee jaar
langer door uw living dan hun soortgenoten die tien jaar geleden zijn geboren.
De levensverwachting van huisdieren gaat er dus snel op vooruit. Hoe oud een kat dan gemiddeld wordt? Elf tot 16 jaar. Tien
jaar geleden was dat nog maar 9 tot 13 jaar. Een hond is van gemiddeld 9 jaar naar 11 jaar gesprongen. Een kleine hond wordt
meestal wat ouder dan een grote hond.
Het succesrecept van die stijgende levensverwachting? “De betere medicatie en zorg zijn één verklaring”, zegt dierenarts
Jasmine Verschueren. “Onze kennis als dierenarts is er snel op vooruitgegaan. Ons advies is veel gerichter. Zo zullen we
bijvoorbeeld sneller een bloedonderzoek promoten aan de eigenaars van een oudere kat. Vanaf de leeftijd van 10 jaar krijgen
die vaker te kampen met slechte nieren. Om dat sneller op te sporen, is een bloedonderzoek mogelijk. We wachten niet af,
maar doen het preventief.”
Maar ook de voeding gaat erop vooruit. “Er zijn katten en honden die een aangepast dieet krijgen als ze bepaalde problemen
hebben. Daardoor blijft de levenskwaliteit intact”, zegt Verschueren.
300 miljoen
Baasjes zijn ook bereid om diep in de portefeuille te tasten als er een duurdere ingreep nodig is. Volgens de FOD Economie
geven Belgen elk jaar 300 miljoen euro uit bij de dierenarts. “Een heuptransplantatie kost duizenden euro's”, zegt Lies Poppe
van de Vlaamse Dierenartsenvereniging. “Maar iedereen wil dat zijn huisdier zo lang mogelijk gezond blijft.”
Die tendens is er natuurlijk niet alleen de laatste tien jaar. Maar de rol van het huisdier in het gezin is de voorbije decennia wel
veranderd. “Vroeger had je een kat om muizen te vangen, en een hond moest waken. Nu is een huisdier echt een gezinslid,
een deel van de familie. Die toegenomen zorg verklaart waarom mensen zoveel meer over hebben voor hun huisdier”, zegt
dierenexpert Joeri Cortens van het Vier-programma Het Zijn net Mensen.
“Ik spendeer elke maand zo'n 150 euro aan mijn hond Spike. Een jack russell van 19 jaar”, getuigt Joke De Vos (41) uit SintNiklaas. “Hij heeft medicijnen nodig tegen dementie, epilepsie en hart- en nierproblemen. Maar het allerbelangrijkste is dat hij
gezond is. Ik heb hem gekocht toen hij zes maanden oud was. Hij is al een half leven bij mij.”
wim brillouet

Kraanvogels zetten tocht naar het noorden in
Het Belang van Limburg - 27 Mar. 2017
Pagina 23
* Het Belang van Limburg : Oost, Genk, Zuid-West, Noord, Hasselt, Zuid-Oost, West
De vlucht naar de zomerverblijfplaats van heel wat trekvogels is definitief ingezet. In Peer en op de grens van West-Limburg
werden 15 kraanvogels gespot. Opvallend is hun V-vlucht. Koen Leysen van Natuurpunt CVM: “De grote trek van de
kraanvogels is al voorbij en dit is de nasleep. Op 3 maart ...
De vlucht naar de zomerverblijfplaats van heel wat trekvogels is definitief ingezet. In Peer en op de grens van West-Limburg
werden 15 kraanvogels gespot. Opvallend is hun V-vlucht. Koen Leysen van Natuurpunt CVM: “De grote trek van de
kraanvogels is al voorbij en dit is de nasleep. Op 3 maart telde ik liefst 9.332 exemplaren op de Botrange. Ook ooievaars zijn
aan het doortrekken. Ze overwinteren in Frankrijk, Spanje en Afrika en zijn nu op weg naar Nederland, Denemarken, NoordDuitsland en het zuiden van Zweden. Het goede nieuws is dat de populatie ooievaars toeneemt”, aldus Koen Leysen. (klu)
https://waarnemingen.be
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Joeri Cortens over mensen en dieren
Gazet van Antwerpen - 24 Mar. 2017
Pagina 24
* Gazet van Antwerpen : Kempen
Natuur-educatieve comedy? Het bestaat! In Buurthuis Vorselaar, Oostakker 16, brengt Joeri Cortens vanavond om 20u zijn
voorstelling Toen de dieren nog spraken... en wat de mensen daarvan maken. Daarin zet de zoogdierenexpert, onder meer
bekend als gast in het televisieprogramma Het zijn net mensen, een geestig boompje op over de ...
Natuur-educatieve comedy? Het bestaat! In Buurthuis Vorselaar, Oostakker 16, brengt Joeri Cortens vanavond om 20u zijn
voorstelling Toen de dieren nog spraken... en wat de mensen daarvan maken. Daarin zet de zoogdierenexpert, onder meer
bekend als gast in het televisieprogramma Het zijn net mensen, een geestig boompje op over de communicatie tussen
mensen, dieren en planten en wat er zoal kan mislopen. Toegang 2 euro. (gj)
014.26.26.55

Dit najaar start eerste natuurgidscursus in Tongeren
Het Belang van Limburg - 24 Mar. 2017
Pagina 4
* Het Belang van Limburg : Hyperlokaal: Zuid-Oost
Natuurpunt CVN en de Werkgroep Limburgse Natuurgidsen organiseren vanaf het najaar de cursus natuurgids in Tongeren. In
deze regio wordt er samengewerkt met verschillende lokale natuurverenigingen. De eerste bijeenkomst vormde meteen het
startschot van de organisatie van deze cursus.
Een onderdompeling in natuur en milieu via lessen en excursies, dat is het opzet van de natuurgidscursus. Dankzij de
medewerking tussen Leefmilieu Tongeren, Natuurpunt Zuidoost Limburg, Natuurpunt Spouwen-Amelsdorp, De Kevie en
Natuurpunt Riemst maken de cursisten kennis met de pareltjes van de streek. Zo is er onder andere een bezoek aan De Kevie
en aan Beukenberg gepland. De natuurliefhebbers onderzoeken een natuurgebied of natuurthema. Daarnaast leren ze hoe je
een boeiende wandeling uitstippelt en hoe je groepen vol enthousiasme in de natuur gidst. Na dit interessante traject kan
iedereen zich specialiseren in datgene wat het meeste boeit. Een stage in een gidsengroep, natuurvereniging of
bezoekerscentrum zorgt voor een echte kennismaking met het werkveld. Op zaterdagvoormiddag 2 september start de cursus,
deze loopt tot einde juni 2018.
Info: Sandra Bamps, sandra.bamps@cvn.natuurpunt.be 03/205 17 57
Sandra Bamps
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Dit najaar start eerste natuurgidscursus in Tongeren
Het Belang van Limburg - 24 Mar. 2017
Pagina 12
* Het Belang van Limburg : Hyperlokaal: Zuid-West
Natuurpunt CVN en de Werkgroep Limburgse Natuurgidsen organiseren vanaf het najaar de cursus natuurgids in Tongeren. In
deze regio wordt er samengewerkt met verschillende lokale natuurverenigingen. De eerste bijeenkomst vormde meteen het
startschot van de organisatie van deze cursus.
Een onderdompeling in natuur en milieu via lessen en excursies, dat is het opzet van de natuurgidscursus. Dankzij de
medewerking tussen Leefmilieu Tongeren, Natuurpunt Zuidoost Limburg, Natuurpunt Spouwen-Amelsdorp, De Kevie en
Natuurpunt Riemst maken de cursisten kennis met de pareltjes van de streek. Zo is er onder andere een bezoek aan De Kevie
en aan Beukenberg gepland. De natuurliefhebbers onderzoeken een natuurgebied of natuurthema. Daarnaast leren ze hoe je
een boeiende wandeling uitstippelt en hoe je groepen vol enthousiasme in de natuur gidst. Na dit interessante traject kan
iedereen zich specialiseren in datgene wat het meeste boeit. Een stage in een gidsengroep, natuurvereniging of
bezoekerscentrum zorgt voor een echte kennismaking met het werkveld. Op zaterdagvoormiddag 2 september start de cursus,
deze loopt tot einde juni 2018.
Info: Sandra Bamps, sandra.bamps@cvn.natuurpunt.be 03/205 17 57
Sandra Bamps

Natuur in je tuin
Het Laatste Nieuws - 21 Mar. 2017
Ook in je eigen tuin kan je een boeiende beestenboel ontdekken.
Wanneer Dinsdag 21/03/17 om 19:00
Waar CC Het Perron, Fochlaan 1, 8900 Ieper
Wie Joeri Cortens
http://www.hln.be/regio/wat-te-doen-in-ieper/natuur-in-je-tuin-e606146591/
Joeri Cortens

Dode bever gevonden
Het Nieuwsblad - 20 Mar. 2017
Pagina 1
* Het Nieuwsblad : Regionaal: Limburg
Vlakbij de Velkermolen lag zaterdag een dode bever op het fietspad van de gewestweg Lummen-Kermt. Het zeldzame dier
met een lengte van 88 cm lag op de rug. Vermoedelijk werd het aangereden. Marijke Belmans uit Spalbeek en haar dochter
Fien Delwiche vonden de bever. “Vanuit de auto zagen we een ...
Vlakbij de Velkermolen lag zaterdag een dode bever op het fietspad van de gewestweg Lummen-Kermt. Het zeldzame dier met
een lengte van 88 cm lag op de rug. Vermoedelijk werd het aangereden. Marijke Belmans uit Spalbeek en haar dochter Fien
Delwiche vonden de bever. “Vanuit de auto zagen we een speciaal dier liggen dat op een vogelbekdier leek, maar dat kon
natuurlijk niet. Toen we dichterbij gingen kijken, zagen we dadelijk dat het om een bever ging. Het was een enorm beest. Het
lag heel vreemd op het fietspad, evenwijdig met de weg en op de rug”, zegt Marijke Belmans.
Koen Leysen van Natuurpunt zegt dat het om een zeldzame vondst ging. “Omdat het dier zo goed als intact is, zou het best
worden opgezet. Belangrijk is dat het dier eerst onderzocht wordt door wetenschappers. Zij onderzoeken de maaginhoud en ze
kunnen het geslacht en de leeftijd bepalen”, aldus Koen Leysen. (klu)
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Cursus over planten
Het Laatste Nieuws - 21 Mar. 2017
Pagina 17
* Het Laatste Nieuws : Dendermonde
Natuurvereniging Natuurpunt 's Heerenbosch houdt een cursus over planten. De deelnemers leren combinatie van planten
herkennen in het veld. Ze leren welke planten bij elkaar horen en waarom ze samengroeien. Tijdens de theorie komen alle
begrippen aan bod die noodzakelijk zijn om in het veld plantengemeenschappen op naam te brengen. ...
Natuurvereniging Natuurpunt 's Heerenbosch houdt een cursus over planten. De deelnemers leren combinatie van planten
herkennen in het veld. Ze leren welke planten bij elkaar horen en waarom ze samengroeien. Tijdens de theorie komen alle
begrippen aan bod die noodzakelijk zijn om in het veld plantengemeenschappen op naam te brengen. De praktijklessen zijn
gericht op het herkennen van plantengemeenschappen in het veld en op verschillende inventarisatietechnieken. Lesgever is
Hans Vermeulen van Natuurpunt-CVN. De theorielessen vinden plaats op donderdagavonden 23 maart en 30 maart, telkens
om 19.30 uur. Voor de praktijk zijn twee zaterdagvoormiddagen op 22 april en 13 mei, van 9 tot 12 uur. Geïnteresseerden zijn
donderdag welkom in De Schuur van Jeugd zonder Dak, aan de Torrestraat 35 in Dendermonde. Deelnemen kost 25 euro voor
leden, 35 euro voor niet-leden. Info: vanderheyden.miek@skynet.be. (DND)

Dode bever naast Demer
Het Belang van Limburg - 20 Mar. 2017
Pagina 18
* Het Belang van Limburg : Oost, Noord, Genk, Hasselt, Zuid-Oost, West, Zuid-West
Vlakbij de Velkermolen lag zaterdag een dode bever op het fietspad van de gewestweg Lummen-Kermt. Het zeldzame dier
met een lengte van 88 cm lag op de rug. Vermoedelijk had het de Demer verlaten en werd het daarna aangereden.
De bever is het grootste knaagdier van Europa en het dode exemplaar met de typische platte geschubde staart van 26
centimeter werd door heel wat passanten herkend. Marijke Belmans uit Spalbeek en haar dochter Fien Delwiche maakten
rechtsomkeer om het dier van dichtbij te observeren. “Vanuit de auto hadden we een speciaal dier zien liggen dat op een
vogelbekdier leek, maar dat kon natuurlijk niet. Nadat we bij het dode dier stonden wisten we dadelijk dat het om een bever
ging. Het was een enorm beest en er hing wat bloed aan de neus en een oranjerode knaagtand ontbrak. Het dier lag heel
vreemd op het fietspad, evenwijdig met de weg en op de rug”, aldus Marijke Belmans.
Opzetten
Koen Leysen van Natuurpunt onderlijnt dat het om een zeldzame vondst gaat. “Omdat het dier zo goed als intact is, zou het
best worden opgezet. In onze grote collectie hebben we nog geen bever, dus indien het geen plaats krijgt in het bootgebouw
aan het Schulensmeer, dan is het bij ons erg welkom. Belangrijk is dat het eerst onderzocht wordt door wetenschappers. Zij
onderzoeken de maaginhoud en ze kunnen het geslacht en de leeftijd bepalen”, aldus Koen Leysen.
Piet Rymen van De Vrienden van het Schulensbroek bevestigt dat er in het Schulensmeer een bever zit. “We hebben het dier
nog niet kunnen spotten en daarom waren we van plan om een nachtcamera te installeren. Hopelijk is het niet dit dier dat aan
de Velkermolen werd doodgereden. Rond het Schulensmeer heeft het zelfs al grote bomen geveld.”
Koen LUTS
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Tv-expert over bijen
Het Nieuwsblad - 07 Mar. 2017
Pagina 5
* Het Nieuwsblad : Regionaal: Kempen
Dierenexpert Joeri Cortens, bekend van Het zijn net mensen op VIER en Wild van dieren op VTM, komt woensdag naar
Ravels. Hij komt er praten over wilde bijen, bijvriendelijke tuinen en bijenhotels. De bijenpopulatie is de voorbije jaren
dramatisch gedaald, vooral omdat de diertjes almaar moeilijker voedsel vinden. Wat bijtjes ...
Dierenexpert Joeri Cortens, bekend van Het zijn net mensen op VIER en Wild van dieren op VTM, komt woensdag naar
Ravels. Hij komt er praten over wilde bijen, bijvriendelijke tuinen en bijenhotels. De bijenpopulatie is de voorbije jaren
dramatisch gedaald, vooral omdat de diertjes almaar moeilijker voedsel vinden. Wat bijtjes nodig hebben, zijn kleurrijke
bloemen. Het stuifmeel in de bloemetjes is hun lievelingskost. Nochtans zijn honingbijen heel belangrijk voor de bevruchting
van onze gewassen. “Zonder bijtjes liggen er morgen de helft minder appelen en aardbeien in de winkel”, zegt Cortens.
De infoavond over bijen vindt plaats op 8 maart om 20 uur in gc De Brouwerij en wordt georganiseerd door Natuurpunt Ravels.
(ema)

Tv-expert over bijen
Gazet van Antwerpen - 07 Mar. 2017
Pagina 17
* Gazet van Antwerpen : Kempen
Dierenexpert Joeri Cortens, bekend van Het zijn net mensen op Vier en Wild van dieren op VTM, komt woensdag naar Ravels.
Hij komt er praten over wilde bijen, bijvriendelijke tuinen en bijenhotels. De bijenpopulatie is de voorbije jaren dramatisch
gedaald, vooral omdat de diertjes almaar moeilijker voedsel vinden. Wat bijtjes ...
Dierenexpert Joeri Cortens, bekend van Het zijn net mensen op Vier en Wild van dieren op VTM, komt woensdag naar Ravels.
Hij komt er praten over wilde bijen, bijvriendelijke tuinen en bijenhotels. De bijenpopulatie is de voorbije jaren dramatisch
gedaald, vooral omdat de diertjes almaar moeilijker voedsel vinden. Wat bijtjes nodig hebben, zijn kleurrijke bloemen. Het
stuifmeel in de bloemetjes is hun lievelingskost. Nochtans zijn honingbijen heel belangrijk voor de bevruchting van onze
gewassen. “Zonder bijtjes liggen er morgen de helft minder appelen en aardbeien in de winkel”, zegt Cortens.
De infoavond over bijen vindt op 8 maart om 20u plaats in GC De Brouwerij en wordt georganiseerd door Natuurpunt Ravels.
(ema)
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Warm welkom aan de bij
Deze Week - 01 Mar. 2017
Pagina 6
* Deze Week : Antwerpen Zuid - Rupelkoerier
NIEL - Wanneer over enkele weken de lente in het land komt, worden ook de wilde bijtjes weer actief. Daarom organiseert
Natuurpunt Rupelstreek zaterdag 4 maart al een infomoment over de dieren. Joeri Cortens, medewerker van Natuurpunt CVN
en bekend van radio en tv, komt in het Natuur.huis De Paardenstal ...
NIEL - Wanneer over enkele weken de lente in het land komt, worden ook de wilde bijtjes weer actief. Daarom organiseert
Natuurpunt Rupelstreek zaterdag 4 maart al een infomoment over de dieren. Joeri Cortens, medewerker van Natuurpunt CVN
en bekend van radio en tv, komt in het Natuur.huis De Paardenstal een voordracht geven over het leven van de wilde bijen. “In
ons land wonen ongeveer 370 soorten wilde bijen”, zegt Erik De Keersmaecker van Natuurpunt. “Een van de gemakkelijkst
herkenbare soorten, die algemeen is in Vlaanderen, is de grijze zandbij. Grijze zandbijen maken hun nesten in de grond en je
kan de bijennesten herkennen aan de trechtervormige hoopjes grond, maar het kunnen ook gewoon gaatjes in de grond zijn.”
niet agressief
“Belangrijk om weten is dat grijze zandbijen bijzonder mooie diertjes zijn, niet agressief zijn en niet steken”, vervolgt De
Keersmaecker. “Wel zorgen ze net zoals honingbijen voor de bestuiving van bessenstruiken, fruitbomen en andere gewassen.
Dat zijn dus goede redenen om het deze mooie diertjes ook in de eigen tuin naar hun zin te maken.”
De voordracht vangt zaterdag 4 maart aan om 14 uur. Nadien kan je de daad bij het woord voegen en een bijenhotelletje in
elkaar knutselen. Deelnemen aan de voordracht kost 2 euro per persoon. Wie nadien het bijenhotel wil bouwen, betaalt 15 euro
extra. (beco)

Laatste lichting klimaatgidsen krijgt diploma
Het Nieuwsblad - 20 Feb. 2017
Pagina 2
* Het Nieuwsblad : Regionaal: Leuven-Hageland
Twintig klimaatgidsen ontvingen zaterdag hun diploma in Tienen nadat ze twee maanden lang een cursus volgden. “Ze zijn nu
ambassadeur om hun omgeving te sensibiliseren”, klinkt het bij Natuurpunt.
Het gaat om de laatste lichting gidsen die hun opleiding gekregen hebben via het provinciale project Klimaat & Gidsen. In totaal
werden er de voorbije twee jaar 136 klimaatgidsen opgeleid in Diest, Dilbeek, Halle, Kortenberg, Leuven en Tienen.
“Vroeger draaiden gidscursussen uitsluitend rond de bloemetjes en de bijtjes”, zegt Tie Roefs (Groen), gedeputeerde voor
Milieu en Duurzaamheid. “Onze provincie wil tegen 2040 klimaatneutraal zijn en deze gidsen kunnen daartoe bijdragen. Dankzij
deze opleiding kunnen ze een breed publiek sensibiliseren over de klimaatverandering.”
Het Centrum voor Natuureducatie (CVN) van Natuurpunt leidde de cursisten de voorbije maanden op tot echte
klimaatambassadeurs. “Bedoeling is dat de klimaatgidsen het brede publiek informeren over de klimaatproblematiek en hen
motiveren om concrete klimaatacties te ondernemen”, zegt Hendrik Moeremans van Natuurpunt.
Een van de gidsen die werden opgeleid is Hugo Geets (55) uit Vissenaken. “Het klimaat heeft me altijd geboeid maar eigenlijk
wist ik er niet zoveel van”, zegt Hugo. “Met de doorgedreven cursussen ben ik nu wel gewapend om andere mensen te
overtuigen van de maatregelen die ze kunnen nemen.”
Raf Vanmechelen

Page 37/42 | Copyright 2017 Belga. All rights reserved

Klimaatgidsen beloond met diploma
Het Laatste Nieuws - 24 Feb. 2017
Pagina 20
* Het Laatste Nieuws : Brabant-Hageland
In het natuur.huis de Gors in Vissenaken hebben twintig klimaatgidsen uit het Tiense hun diploma in ontvangst genomen. "Die
mensen kunnen nu overal het klimaatverhaal doen en zo echte ambassadeurs worden voor het klimaat. Het gaat om veel
meer dan alleen natuurgidsen", aldus lesgeefster Joke Flour. Met deze gediplomeerden is ...
In het natuur.huis de Gors in Vissenaken hebben twintig klimaatgidsen uit het Tiense hun diploma in ontvangst genomen. "Die
mensen kunnen nu overal het klimaatverhaal doen en zo echte ambassadeurs worden voor het klimaat. Het gaat om veel meer
dan alleen natuurgidsen", aldus lesgeefster Joke Flour.
Met deze gediplomeerden is de zesde en laatste lichting klimaatgidsen uit Vlaams-Brabant klaar. De gidsen volgden zeven
lessen en namen deel aan een slotwandeling in het natuurgebied van de Rozendaalbeekvallei, vlakbij het natuur.huis 'de Gors'.
Schepen voor Milieu en Afvalbeleid Tom Roovers (Groen) was erbij bij de uitreiking: "Deze mensen kunnen nu in de natuur en
in de stad het verhaal brengen over de klimaatopwarming. Ze kunnen andere mensen warm maken om mee in het
klimaatverhaal te stappen en de opwarming te stoppen. Dit past volledig in de acties van de stad rond isoleren,
energiebesparing, vergroening en zo meer."
(HCH)

Flirten in 't groen bij Neos
Het Laatste Nieuws - 16 Feb. 2017
Pagina 19
* Het Laatste Nieuws : Brabant-Hageland
Neos Tienen organiseert op maandag 20 februari van 14 tot 16 uur in het CC De Kruisboog aan het Sint-Jorisplein de lezing
'Flirten in 't groen', door Joeri Cortens, lesgever bij Natuurpunt CVN, maar ook gekend van zijn tv-optredens bij 'Het zijn net
mensen' op Vier en zijn wekelijks radiopraatje ...
Neos Tienen organiseert op maandag 20 februari van 14 tot 16 uur in het CC De Kruisboog aan het Sint-Jorisplein de lezing
'Flirten in 't groen', door Joeri Cortens, lesgever bij Natuurpunt CVN, maar ook gekend van zijn tv-optredens bij 'Het zijn net
mensen' op Vier en zijn wekelijks radiopraatje bij De Madammen. Flirten en verleiden. Iedereen doet het of probeert het. Wie
wil weten waar Casanova de mosterd haalde, kijkt best eens naar de dierenwereld. In tuinen en natuurgebieden vinden we
immers voorbeelden van de meest uiteenlopende verleidingsstrategieën. Wie meer informatie wil, kan hiervoor terecht bij Miel
Mattheus op het nummer 0477/40.09.50. (HCH)

Klimaatgidsen ontvangen diploma in Tienen
Het Nieuwsblad - 16 Feb. 2017
Tienen -Twintig klimaatgidsen mogen in Tienen hun diploma in ontvangst nemen. Het gaat om de zesde en laatste lichting van
klimaatgidsen in de provincie Vlaams-Brabant.
Natuurpunt CVN leidde de cursisten de voorbije maanden op tot echte klimaatambassadeurs, die het brede publiek informeren
over de klimaatproblematiek en die hen motiveren om concrete klimaatacties te ondernemen. De opleiding is een deel van het
plan van de provincie om klimaatneutraal te worden tegen 2040. Tie Roefs (groen), gedeputeerde voor Milieu en
Duurzaamheid, als Tom Roovers (groen), Tiense schepen voor Milieu en Afvalbeleid, geven toelichting op de diploma-uitreiking
in het Natuur.huis De Gors, Metselstraat 75, 3300 Vissenaken nu zaterdag 18 februari.
Eerder werden er al klimaatgidsen opgeleid in Leuven, Halle, Kortenberg, Diest en Dilbeek. Tienen levert de zesde en laatste
lichting in de Provincie Vlaams-Brabant. Naast de provincies West- en Oost-Vlaanderen en Limburg is dit de vierde provincie
waarvoor klimaatgidsen worden opgeleid. In de provincie Vlaams-Brabant zijn er in totaal 136 opgeleid.
http://www.nieuwsblad.be/cnt/blrbi_02732357
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Twaalf nieuwe natuurgidsen krijgen getuigschrift en badge
Krant van West-Vlaanderen - 10 Feb. 2017
Pagina 28
* Krant van West-Vlaanderen : Het Wekelijks Nieuws Kust
KOKSIJDE - Tijdens de nieuwjaarsreceptie van ‘Natuurpunt Westkust’ vond de uitreiking van de getuigschriften ‘natuurgids’ en
‘natuurgidsbadges‘ aan de nieuwe natuurgidsen in Duinenhuis Koksijde plaats. Twaalf mensen krijgen hun getuigschrift en
zeventien een natuurgidsbadge.
Ruim een jaar geleden startte de cursus Natuurgids in Duinenhuis Koksijde. Samen met Natuurpunt CVN, Natuurpunt Westkust
en bezoekerscentrum De Doornpanne organiseerde de gemeente Koksijde deze vrij intensieve cursus. Lesgevers namen de
cursisten een jaar lang mee op pad en wijdden hen in in de fauna, flora, ecologie en natuur-cultuurhistorie van de eigen streek.
Ook op methodisch vlak kregen de cursisten een voorbereiding hoe een groep mee op stap te nemen. De cursus Natuurgids in
Koksijde was de try-out voor een vernieuwde aanpak van Natuurpunt CVN. Een belangrijk verschil is dat de cursisten een
getuigschrift bekomen, na het volgen van de cursus en na het afleveren van een projectwerk met educatieve inslag. Eens ze
het vervolmakingstraject, waarin stage en inhoudelijke vorming voorop staan, succesvol hebben afgerond, verdienen ze de
Natuurpunt CVN-natuurgidsbadge. In Duinenhuis Koksijde kregen twaalf cursisten een getuigschrift natuurgids en vijf kregen
hun Natuurpunt CVN natuurgidsbadge, mits zij konden bewijzen dat ze al jaren gidsbeurten verzorgen in de natuur. (CJK)
Info: Dienst Milieu & Duurzame Ontwikkeling, 058 53 34 39 -milieu@koksijde.be, of Duinenhuis, Bettystraat 7, 058 52 48 17 duinenhuis@koksijde.be -www.duinenhuis.koksijde.be.

Plattelandsgidsen staan klaar
Het Nieuwsblad - 08 Feb. 2017
Pagina 6
* Het Nieuwsblad : Regionaal: Brussel-Noordrand
Zestien inwoners volgden de cursus voor plattelandsgids van de Landbouwraad en Natuurpunt en ontvingen hun brevet. De
cursus stoomde hen klaar om het agrarisch imago van Zemst bij te schaven. Daarvoor gidsen ze boeiende rondleidingen op
landbouwbedrijven. Verenigingen en scholen kunnen op hen een beroep doen. De Landbouwraad wil ook ...
Zestien inwoners volgden de cursus voor plattelandsgids van de Landbouwraad en Natuurpunt en ontvingen hun brevet. De
cursus stoomde hen klaar om het agrarisch imago van Zemst bij te schaven. Daarvoor gidsen ze boeiende rondleidingen op
landbouwbedrijven. Verenigingen en scholen kunnen op hen een beroep doen. De Landbouwraad wil ook een leerpad over
natuur en landbouw uitstippelen. (jdw)
jdw

Koen Leysen vertelt over onze wondere wereld
Deze Week - 01 Feb. 2017
Pagina 16
* Deze Week : Diest - Westhoek
Natuurpunt Tessenderlo bestaat tien jaar en om dit in de verf te zetten werd gewezen Looienaar Koen Leysen uitgenodigd
voor een lezing in de gaanderij van het Cultuurhuis. Koen neemt een duik in de wereld van de vogels. Dit gebeurt op een
boeiende en soms ludieke manier, met foto’s en ...
Natuurpunt Tessenderlo bestaat tien jaar en om dit in de verf te zetten werd gewezen Looienaar Koen Leysen uitgenodigd voor
een lezing in de gaanderij van het Cultuurhuis. Koen neemt een duik in de wereld van de vogels. Dit gebeurt op een boeiende
en soms ludieke manier, met foto’s en filmpjes. (IvPe)
Dinsdag 7 februari om 20 uur in Cultuurhuis Tessenderlo. Org. Natuurpunt Tessenderlo. Gratis toegang. Contact:
natuurpunttessenderlo@telenet. be.
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‘De langste vogelcursus ooit’ gestart in Kiewit
Het Belang van Limburg - 23 Jan. 2017
Kiewit & Kiewit-Heide Hasselt -Een vogelcursus van maar liefst een jaar schoot zopas uit de startblokken in Kiewit. 25
natuurliefhebbers worden ondergedompeld in een vogelbad met lesgever Koen Leysen. Natuurpunt CVN organiseert deze
boeiende cursus samen met Natuurpunt Limburg en Natuurpunt Hasselt-Zonhoven. De cursisten leren de Limburgse vogels
kennen via ...
Kiewit & Kiewit-Heide
Hasselt -Een vogelcursus van maar liefst een jaar schoot zopas uit de startblokken in Kiewit. 25 natuurliefhebbers worden
ondergedompeld in een vogelbad met lesgever Koen Leysen.
Natuurpunt CVN organiseert deze boeiende cursus samen met Natuurpunt Limburg en Natuurpunt Hasselt-Zonhoven. De
cursisten leren de Limburgse vogels kennen via lessen en excursies in alle uithoeken van Limburg. De thema’s die aan bod
komen zijn onder meer: leren kijken naar vogels, vogels in de tuin, watervogels, bosvogels, vogelzang herkennen, vogels uit de
beekvallei, weidevogels, heidevogels, roofvogels, ganzen, uilen en vogeltrek.
Zin om ook een cursus te volgen? Op www.cvn.natuurpunt.be vind je vast je gading!
http://www.hbvl.be/cnt/dmf20170122_02687993/de-langste-vogelcursus-ooit-gestart-in-kiewit

Natuur-educatieve komedie in het Ecocentrum
Het Laatste Nieuws - 20 Jan. 2017
Pagina 18
* Het Laatste Nieuws : Kempen
Op vrijdag 20 januari brengt Joeri Cortens een unieke natuur-educatieve comedy in het ecocentrum De Goren. Het optreden
gaat over de communicatie tussen mensen, dieren en planten en dit vanuit een komische invalshoek. Apen apen apen na?
Gaan spinnen op het web? Twitteren vogels zelf wel eens? Je komt het ...
Op vrijdag 20 januari brengt Joeri Cortens een unieke natuur-educatieve comedy in het ecocentrum De Goren. Het optreden
gaat over de communicatie tussen mensen, dieren en planten en dit vanuit een komische invalshoek. Apen apen apen na?
Gaan spinnen op het web? Twitteren vogels zelf wel eens? Je komt het allemaal te weten tussen 19u30 en 22u aan de
Postelsesteenweg 71. Een toegangsticket kost 2,5 euro.
(CVB)

Nerds maken wetenschap cool
Gazet van Antwerpen - 18 Jan. 2017
Pagina 16
* Gazet van Antwerpen : Kempen
De educatieve tournee van Wauw! Wetenschap slaat zijn tenten op in 't Schaliken, waar kinderen uit het zesde leerjaar zonder
moeite bijleren.
Met Wauw! Wetenschap serveert de vzw Natuur en Wetenschap een leerrijk programma voor kinderen uit het zesde leerjaar
van het basisonderwijs. Het leukste is dat de jongens en meisjes een pak informatie te slikken krijgen terwijl ze er ook nog eens
pret aan beleven. Daar staat het gevarieerde repertoire met biologie, gedragswetenschappen en wiskunde garant voor. Die
kost krijgen de prille tieners dan ook hapklaar op hun bord dankzij wetenschapsklasbakken als Hans Van Dyck of Joeri
Cortens van Natuurpunt. Die leveren niet alleen weetjes aan, ze doen dat ook met aanstekelijk enthousiasme.
De uitdrukking 'afsluiten met een knal' vat Wauw! Wetenschap erg letterlijk op. Op het podium ontspint zich als slot een
Belgisch-Nederlands duel wanneer teams van Technopolis Mechelen en Rino van de Universiteit Leiden elkaar spectaculair
proberen te overtroeven. Smossen met vloeibare stikstof, de hand van de juffrouw veranderen in een toorts of plastiek flessen
uit elkaar laten spatten: de nerds weten hoe ze bij een zaal met honderd jongelingen cool moeten overkomen. (ho)
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Barbara Dex zingt hits van Dolly Parton Joeri Cortens over sprekende dieren Covers on
the Rocks op Hardrock Night Hemmerechts doet try-out in De Singer Johan Petit peilt
naar melancholie
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* Gazet van Antwerpen : Kempen
Carte Postale, Winkelom 34, ruimt zaterdag om 20.30u het gezellige zolderpodium voor Barbara Dex en Gunther Verspecht.
De Kempense zangeres en de frontman van rockgroep Stash brengen er samen Dollymentaire, hun muzikale hommage aan
Dolly Parton en Kenny Rogers. De beste songs uit het oeuvre van die twee countrygrootheden passeren ...
Carte Postale, Winkelom 34, ruimt zaterdag om 20.30u het gezellige zolderpodium voor Barbara Dex en Gunther Verspecht.
De Kempense zangeres en de frontman van rockgroep Stash brengen er samen Dollymentaire, hun muzikale hommage aan
Dolly Parton en Kenny Rogers. De beste songs uit het oeuvre van die twee countrygrootheden passeren de revue. Tickets
kosten 18 euro. (gj)
014.58.03.39, www.cartepostalegeel.be
Natuureducatieve comedy? Het bestaat. In de parochiezaal van Blauberg brengt Joeri Cortens zaterdag om 20u Toen de
dieren nog spraken... en wat de mensen daarvan maken. In die voorstelling zet de Herentalse zoogdierenexpert, bekend van
het tv-programma Het zijn net mensen, een geestig boompje op over de communicatie tussen mensen, dieren en planten en
wat er zoal kan mislopen. Toegang 4 euro. (gj)
info@tuinhier.be, jozefvictor@telenet.be, 09.267.87.31
Wie de volgende Graspop Metal Meeting nog te ver weg vindt, kan vanavond zijn honger naar gierende gitaren stillen in zaal
Koestal, achter café 't Smetje in Sluis. Daar kleurt de groep Covers on the Rocks de Hardrock Night met hits van AC/DC en
Metallica tot Green Day en ZZ Top. Het optreden wordt gevolgd door een heavy afterparty met DJ Brain Damage. Tickets 5
euro. Toegang 18+. (gj)
nijsstijn@outlook.com, 0476.34.02.96
Concertclub De Singer, Bavelstraat 35, presenteert vanavond een tweedelig programma. Trompettist Bart Maris, sopraan
Sylvie De Pauw en schrijfster Kristien Hemmerechts brengen er een try-out van Brave New Maria, een voorstelling over wijlen
Maria Nys, echtgenote van schrijver Aldous Huxley. Na de pauze stelt het duo Glits de cd Getting Lost in Tiny Spaces voor.
Tickets 12 tot 14 euro. (gj)
In 't Schaliken was Johan Petit vorig jaar nog te zien met De snoek van Sjestov. Zaterdag om 20u brengt de acteur en
rasverteller er in de schouwburg Het einde is nabij, een literaire performance waarvoor schrijver, regisseur, theatermaker en
would-be muzikant Adriaan Van Aken hem aanspoort om “de huidige staat van de melancholie” te onderzoeken. Tickets 12
euro. (gj)
014.28.51.30, www.schaliken.be
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* Krant van West-Vlaanderen : Kortrijks Handelsblad
OUTRIJVE Voordracht Samen met haar nieuwjaarsreceptie organiseert Vzw Boshout op 14 januari de voordracht ‘Van toen de
dieren nog spraken’, door Joeri Cortens, bekend van Radio 2 op zaterdagmorgen. De voordracht vindt plaats in het oc in
Outrijve, Outrijveplein 8. De deuren gaan open om 14 uur met een verwelkoming ...
OUTRIJVE
Voordracht
Samen met haar nieuwjaarsreceptie organiseert Vzw Boshout op 14 januari de voordracht ‘Van toen de dieren nog spraken’,
door Joeri Cortens, bekend van Radio 2 op zaterdagmorgen. De voordracht vindt plaats in het oc in Outrijve, Outrijveplein 8. De
deuren gaan open om 14 uur met een verwelkoming met koffie. De voordracht met beelden start om 15 uur. Afronding gebeurt
rond 17 uur met een receptie. Voor niet-leden wordt een bijdrage gevraagd van 5 euro. Voor inlichtingen en inschrijving kan
men terecht bij Dirk (056 45 66 29), Frans (056 64 66 20) en Roger (056 29 44 27). Ook per mail is inschrijven mogelijk:
dirk.decuypere@hotmail.be en depraetere.demeyere@skynet.be , en dit tot 11 januari.
AVELGEM
Comedy Cup
Op vrijdag 27 januari kan je om 20.15 uur in Spikkerelle de finalisten van Humo’s Comedy Cup aan het werk zien. De toegang
kost 15 euro of 14 euro met korting. Tickets kun je bestellen via www.spikkerelle.be. De voorstelling staat garant voor
topentertainment van comedians van de toekomst. Streekgenoot Jens Dendoncker ging met de Humo’s Comedy Cup naar huis
en samen met de andere finalisten Berit Companjen en Peter knuppels, zullen ze het beste van zichzelf geven. Samen met de
drie finalisten krijgt men ook MC Bas Birker over de vloer. Het wordt een niet te missen avondje comedy in Avelgem.
Levens redden
Ben je monitor, onthaalmoeder of werk je in een kinderdagverblijf, dan is de cursus op 28 januari vast iets voor jou, want snel
optreden na een ongeval voorkomt vaak erger. Het is een drie uur durende opleiding die je correct leert reageren en
reanimeren. Het is een organisatie van de gemeente Avelgem, het Sociaal Huis en in samenwerking met Lokaal Overleg
Kinderopvang. Op zaterdag 28 januari van 9 tot 12 uur kan je in Het Sociaal Huis, Leopoldstraat 66 in Avelgem, de cursus
volgen. Inschrijvingsgeld is 15 euro, voor studenten gratis. Inschrijven kan voor 10 januari via ann.schellaert@avelgem.be . De
plaatsen zijn beperkt. (GBA)
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