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Deze bekende Vlaming lanceert eigen magazine: “Tijdschrift over vogels dat bij de
kapper kan liggen”

Gazet van Antwerpen - 02 Mar. 2021

Vlaanderens bekendste vogelaar Begijn Le Bleu uit Sint-Niklaas heeft na een podcast en een boek over vogels nu ook zijn eigen
gevleugeld tijdschrift:

Sint-Niklaas Fwiet . “Een jongensdroom die uitkomt”, vertelt Begijn, die het blad in eigen beheer uitgeeft samen met collega-vogelaar
Jeroen Denaeghel.

Bert Foubert

Vogelliefhebbers hebben al jarenlang een gids aan de Sint-Niklase cabaretier Begijn Le Bleu. De Waaslander deelt sinds 2018 zijn
passie voor vogels via de podcast ‘ Fwiet Fwiet en pende vorig jaar de gelijknamige bestseller vol met vogelverhalen neer. En er komt
nog meer, want in mei rolt het eerste exemplaar van zijn gloednieuwe vogeltijdschrift Fwiet van de persen.

“Het is iets waar ik al jarenlang op zit te broeden”, vertelt Begijn, die het blad samen met Jeroen Denaeghel, huidig woordvoerder van
het Agentschap Natuur en Bos uitgeeft. “De manier waarop wij naar vogels en natuur kijken, vonden we nog nergens in een tijdschrift
of magazine terug. De vraag of het al dan niet commercieel interessant is, hebben we bewust links laten liggen. We willen alleen maar
een ‘schoon' blad maken over vogels. Het is een jongensdroom die uitkomt, en één waarvan we bijzonder tevreden zijn dat we er werk
van hebben gemaakt.”

Niet bij oud papier

Voor Fwiet worden de krachten gebundeld met een aantal gerenommeerde Vlaamse natuurfotografen, journalisten, wetenschappers
en grafisch vormgevers. “Het resultaat is een magazine dat zowel bij de kapper kan liggen als op het bureau van een professor
ornithologie”, zegt Begijn. “Onze reportages, interviews en foto's spreken zowel beginnende als professionele vogelaars aan. Het ziet
er bovendien ook nog eens heel stijl- en klassevol uit. Dit tijdschrift belandt ongetwijfeld niet na een week al bij het oud papier.”

De eerste editie van Fwiet telt maar liefst 144 bladzijden. Het Waasland neemt er alvast een aantal voor haar rekening. “Ik ga in Doel
op pad met Kjell, een professionele vogelringer”, geeft Begijn een voorsmaakje. “Hij is in het bijzonder gepassioneerd door uilen, en
reist er heel de wereld voor rond. Wat hij allemaal ziet en meemaakt, heb ik opgetekend. Verhalen recht uit het veld, die elke vogelaar
wil weten. En dat is net wat we met Fwiet willen doen. Want als er één ding duidelijk is, dan is het wel dat er geen einde komt aan de
verhalen die er over vogels te vertellen zijn.”

Fwiet wordt uitgegeven in eigen beheer en verschijnt twee keer per jaar. Intekenen voor de eerste editie kost 12,5 euro en kan via
fwiet.be.
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