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VOGELWERKGROEP OOST-BRABANT  
Natuurpunt, Vereniging voor Natuur en Landschap in Vlaanderen 

Secretariaat:  Waaibergstraat 26 / 5, 3300 Tienen.   

 016 81 87 87 of 0497 44 72 33 

marcel.jonckers2@telenet.be  
 

 

 

 
 

 

Vogelwerkgroep Oost-Brabant 

i.s.m. Kern Tienen en Natuurpunt Velpe-Mene 

CURSUS “WINTERVOGELS in Tuin en Park” 
Startdatum: 24 november 2014 

bestaande uit 

3 Theoretische lessen op maandagen tussen 19.30 u. en 22.30 u. (24 november, 

8 december 2014 en 12 januari 2015). 

2 Excursies op zaterdagvoormiddagen van 9 tot 12 u. (13 december 2014 en 17 

januari 2015). 

 
 

 

We bieden een kleine cursus aan waarbij in drie lessen en twee uitstappen kennis 

gemaakt wordt met de voornaamste tuin- en parkvogels.  Bovendien geven we 

aandacht aan de noden van deze vogels en het inrichten van een vogelvriendelijke 

tuin.  Ook behandelen we de wintervoedering en de divers types nestkasten.  Dit 

alles om je te helpen je tuin aantrekkelijk te maken voor vogels en je te helpen bij 

het herkennen van een 75-tal “gewone” soorten.  De aandacht gaat vooral naar 

zangvogels, maar eveneens naar spechten, duiven, een paar roofvogels...  In het 

deel parkvogels komen ook een aantal watervogels aan bod die je gemakkelijk bij 

parkvijvers kan opmerken. 

 

De 3 theoretische lessen 

 

De theoretische lessen gaan door in het Vrijetijdscentrum van het Cultureel 

Centrum De Kruisboog, St.-Jorisplein 20 (Kazerneparking, bereikbaar via 

Goossensvest en Meendijkstraat) te Tienen.  Aanvang 19.30 u. en tot 22.30 u. 

In de theoretische lessen wordt gebruik gemaakt van PowerPoint, geluidsfragmen-

ten en een paar filmpjes.   

Meebrengen: schrijfgerei, eventueel je vogelgids. 

mailto:marcel.jonckers2@telenet.be
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Een cursusmap wordt aangeboden 

tijdens de eerste les. 

 

Maandag 24 november - Les 1:  

Deel 1:   Wat zijn tuinvogels? 

Wanneer is een tuin aantrekkelijk? De 

noden van de vogels.  Een 10-

puntenplan voor je tuin.   

Deel 2:   Courante tuinvogels:diverse 

mezen en mussen, diverse vinken, 

Merel en lijsters,Winterkoning, 

Boomklever en Boomkruiper, 

Winterkoning, Goudhaantje... 

 

Maandag 8 december - Les 2:  

Deel 1:   Water in je tuin.  

Wintervoedering.  Een vogeltuin is ook 

een insectentuin. 

Vogels fotograferen in je tuin. 

Deel 2:   Ekster en andere kraaiachtigen, diverse duiven, spechten, Torenvalk en 

Sperwer... 

 

Maandag 12 januari - Les 3:  

Deel 1:   Wintertelling tuinvogels.  Hoe waarnemingen bijhouden.  Nestkasten in 

diverse types.  Werken rond projecten. 

Deel 2:   Vogels bij de parkvijver: diverse eenden en ganzen, Knobbelzwaan, 

Meerkoet en Waterhoen, diverse reigers, IJsvogel, Aalscholver, Fuut en Dodaars 

courante meeuwen...  

 

 

 
 

     
Wilde Eenden (foto Marcel Jonckers) en Blauwe Reiger 

(foto Gerome Moons) 
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De excursies 

 

We zijn hierbij vrij beperkt in keuzemogelijkheden.  Een echte "vogeltuin" 

bezoeken met de groep is niet haalbaar.  Daarom onderstaande voorstellen.   

Bij de excursies is een verrekijker aan te raden.  Wandelschoeisel volstaat.  

Notaboekje en potlood meenemen en je eventuele vogelgids. 

 

Zaterdag 13 december 2014 

Bezoek aan het stadspark, wandeling nadien langs tuintjes in de omgeving welke 

we kritisch beoordelen en bezoek aan het Steentjesplein (Martelarenplein). 

Afspraak: parking Kazerne naast feestzaal Manège om 9.00 u.  Einde: 11.30 u.  

 

Zaterdag 17 januari 2015 

Bezoek aan het Vianderpark.  

Afspraak: parking langs de Hamelendreef om 9.00 u.  Einde: 11.30 u. 

 

        

Roodborst en Zwarte Mees, foto's Rik Dervaux 

 

Verder worden de cursisten uitgenodigd om aan extra-activiteiten deel te nemen, 

bvb. watervogeltellingen en de reeks vroege-vogelwandelingen in de lente vooral 

bedoeld om vogelgeluiden te leren kennen. 

 

Info en inschrijvingen 

50 euro voor leden Natuurpunt, (hierbij inbegrepen het abonnement op “Ons 

Vogelblad” tot 1 januari 2016!), 60 euro voor niet-leden van Natuurpunt te storten 

op rekening van Vogelwerkgroep Oost-Brabant, Waaibergstraat 26 bus 5, 3300 

Tienen - IBAN: BE24 3300 1135 7138.  Duidelijk vermelden: “Naam cursist + 

Tuinvogelcursus Tienen”. 
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De niet-leden worden hierbij lid van Natuurpunt en krijgen een verwelkomings-

pakket met o.a. de fraaie Natuur.gids met daarin 66 uitgestippelde wandelingen en 

fietstochten in de mooiste natuurgebieden van België, 1 jaar lang het tijdschrift 

Natuur.blad en het regionale tijdschrift Natuur en Landschap. 

 

 

INFO CURSUS  

Marcel Jonckers   0497 44 72 33 Peter Collaerts       0477 370 450 

Jan Wellekens       0479 799 367  Rudy Van Baelen  0475 927 526 
 

 

    
Turkse Tortel en Putter (foto's Gerda Van Hoovels) 

 

“Ons Vogelblad” 
 

Dit tijdschrift wordt aan de inschrijvers aangeboden tot januari 2016.  Het 

verschijnt 4 keer per jaar, telt van 48 tot 68 blz. per keer en is volledig gewijd aan 

onze vogelwereld, vogelrijke gebieden, vogelstudies, bijzondere waarnemingen, 

soort in de kijker, vogelgedrag en ecologie, uitstappen en algemene vogelthema's. 

 

Vogelwerkgroep Oost-Brabant  
coördineert reeds 25 jaar activiteiten rond vogels in de regio en werkt rond 

volgende thema’s:  

OBSERVATIE, STUDIE, EDUCATIE en BESCHERMING. 

Studieprojecten waaraan u kan meewerken zijn: Watervogeltellingen, 

Roofvogeltellingen, Inventarisaties, PTT-project, Project Bijzondere Broedvogels, 

Project Algemene Broedvogels, Voeren en Beloeren. 

Beschermingsprojecten lopen vnl. rond uilen, zwaluwen en akkervogels. 

MEER INFO is te vinden op onze website www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be 

http://www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be/

