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Tocht Oostkantons uitgesteld

Verkeerde tekst in Ons Vogelblad

Beste natuurvriend
De zomer van de ‘bevrijding’ is …. toch wel een mislukking geworden.
Corona speelt de reizigers parten, de jeugdkampen en ook al diegenen die hoopten
op festivals e.d.
Maar voor het vogelkijken is dat gelukkig minder het geval.
Wel worden we nu ook gegijzeld door het slechte weer. Momenteel, maar dat kan
nog omslaan, is een verzengende droogte deze zomer niet aan de orde. Heden is er
water in overvloed, met klemtoon op ‘vloed’.
Vooral in het oosten en nu ook in het centrum van het land is er wateroverlast.
Nooit gezien. Hoe klimaatswijziging toch meerdere tegenstrijdige gezichten
vertoont!
Vrijwel zeker hebben al die stortbuien een grote impact op onze vogelpopulaties.
We vermoeden dat heel wat nesten, vooral van grondbroeders, verloren zijn
gegaan. Maar ook nesten in bomen e.d. zouden kunnen vernield zijn. Ook
(veld)muizen zijn bijna zeker massaal omgekomen: een ramp voor de
muizenjagers als Torenvalk, uilen … En welke impact hebben die sombere weken
gehad om luchtjagers als onze zwaluwen?
Wie hierover eventueel concrete gegevens heeft, deze zijn zeker welkom!
We hopen dat jullie zelf, onze lezers, niet persoonlijk getroffen zijn. Voor de
slachtoffers: veel moed.

UITGESTELD
Komen we daardoor aan de bijzondere redenen voor het verzenden van deze
nieuwsbrief. Voor volgende zondag 18 juli was een veelbelovende vogeltocht naar
de Oostkantons, geleid door Pol Uytterhoeven die daar kind aan huis is. Gezien
de watersnood in de provincie Luik vinden we een wandeltocht ginds momenteel
niet verantwoord.
Deze tocht wordt dus uitgesteld. Een nieuwe datum zal ook via een mailtje
worden gecommuniceerd. Dus: hou je mailbox in het oog.

En dan een punt die van mij persoonlijk moet gelezen worden als een groot excuus,
een dikke SORRY vooral naar de schijfster van een tekst voor Ons Vogelblad.
De zetduivel heeft zijn kuren op ons uitgewerkt. Op blz.
71 verscheen een tekst over het nieuwe tijdschrift ‘Fwiet!’.
Dit was niet de geplande tekst van Magda Brijssinck, maar
een tekst die we vooraf hadden samengesteld, voor Magda
ons haar meer professionele tekst aanbood. Vandaar onze
excuses, op de eerste plaats aan haarzelf, maar ook aan al
onze lezers. Daarom hieronder de versie van Magda die
voorzien was voor ons tijdschrift.

Hier de geplande tekst…
FWIET!
Op een ochtend in mei viel er een brok passie in mijn brievenbus. De naam:
FWIET, het langverwachte nieuwe vogeltijdschrift, verwant met het al langer
bekende tijdschrift Bahamontes, voor de wielerliefhebbers.
‘Fwiet!’ is bedacht door ‘amateurs’ in de échte zin van het woord: hier wordt van
vogels gehouden met verwondering en bewondering, kennis, humor, ernst,
bezorgdheid, geduld… door een speels vogelaarduo, de initiatiefnemers Begijn Le
Bleu en Jeroen Denaeghel.
De hoofdmoot van dit eerste nummer betreft uilen in binnen- en buitenland.
Dat zie je ook meteen aan de foto op de kaft, maar er is voer voor elke
vogelliefhebber in korte en langere rubrieken en reportages, fait divers,
beschouwingen, boekennieuws, reisverhalen. Alles in een zeer lenige taal en
rijkelijk geïllustreerd met haarscherpe foto’s en vakkundige tekeningen. Dit
tijdschrift neem je meer dan een keer in de hand, je wil het langzaam degusteren en
zoals bij een goede wijn er de verschillende smaaktoetsen in ontdekken.
Wie eindelijk eens wil weten hoe dat nu met uilen zit in ons land, krijgt een
leesbaar overzicht. Er is bovendien extra aandacht voor Oehoe en Steenuil.
Verder leer je het fijne van het nachtleven van uilen en je loopt mee in het

Belgische uilenmekka. Geen droge materie, maar soms heel persoonlijke
ervaringen. De nachtelijke uilensafari en de beelden van de ‘witte wijze’ zijn
traktaties van unieke foto’s. Uiteraard is er ook plaats voor de uil in bijgeloof en
mythologie.
Weet je wat een twitcher is? Het staat erin. Je leert ook dat de ene braakbal de
andere niet is. Je gaat op stap met een vogelringer, je wordt verrast met
vogelpoëzie en literair proza.
Vogels en productontwikkeling? De Biomimetica heeft ook daar het licht gezien
en geeft zo hoop op een duurzamere toekomst.
Als je dit tijdschrift leest en de veelheid van weetjes en wetenschap degusteert, als
je je ogen de kost geeft dankzij al het beeldmateriaal, als je meemijmert met de
filosoof en je de ornitholoog-ontdekker vergezelt in het oerwoud, als een vogelaar
je laat meekijken in zijn ziel, en na de binnenpretjes bij blunders van
vogelwaarnemers – weet je nog, die zeldzame Eleonora’s valk die enkel door de
Vlaamse Vogelwerkgroep Oost-Brabant in Flevoland werd gezien en die een
flauwe Belgenmop genoemd werd - dan ben je tegen bladzijde 143 zo wijs als een
uil.
Voor € 12.50, twee keer per jaar (mei en november), zal deze passie je bezoeken
onder de vorm van een bijzonder stijlvol magazine, een echt vogelhebbeding.
Magda Brijssinck

Komende activiteiten…
Oostkantons: nog op zoek naar nieuwe datum!
Pol Uytterhoeven leidt een zomerse tocht in de Oostkantons.
Afspraak om 10 u. op de parking van Signal de Botrange aan de N676.
Wandeling naar het uitzichtpunt over het veen, krijgen we het geluk om Korhoen
waar te nemen?
Nadien wandeling in Mont Rigi of aan het bezoekerscentrum.
Picknick in Montenau.
In de namiddag naar het uitkijkpunt nabij Amel en daarna bezoek aan het
natuurgebied.
Inlichtingen en inschrijven bij Pol Uytterhoeven 0486 690 651 of
poluytterhoeven|yahoo.com.
Zaterdag 28 augustus 2021
Bustocht Nazomerse Steltloperzoektocht Zeeland
We stellen deze bustocht in het teken van steltlopers en kustvogels. We bezoeken
een aantal markante plaatsen waar veel watervogels en zeker ook veel steltlopers
voorkomen. Wellicht worden dat Scherpenissepolder, Prunjepolder met de inlagen
en Brouwersdam.

In de nazomer zijn talloze steltlopers uit het hoge noorden in het Oosterscheldegebied aanwezig. Vrijwel alle soorten uit de vogelgids zijn mogelijk aanwezig.
Sommige soorten met duizenden, spectaculair! Verder zullen er zeker heel wat
eenden- en ganzensoorten, piepertjes en roofvogels in onze kijkers defileren. En
wie weet passeert een Velduil of Zeearend…
Vertrek: Rotselaar, parking bij rondpunt Aarschotsesteenweg/Steenweg op
Holsbeek om 6.40 u. – Leuven, carpoolparking Herent E314 bij Mechelsesteenweg
om 7 u. Terug omstreeks 20.30 u.
Inschrijven door storten van 30 euro op rekening IBAN: BE72 3300 1162 6516
van de Vogelwerkgroep met vermelding ‘Zeeland + opstapplaats’. Voorzie
picknick en drank.
Jan Wellekens 0479 799 367.

VERDERE LEDENWERKING
Ons Vogelblad nr. 129 is verzonden en dus weer aan het werk voor het volgende
nummer en natuurlijk doen we beroep op medewerking aan onze leden. Ons
Vogelblad is een ledenblad!
Voor de nazomer, herfst, winterbegin verwachten we nog voorstellen. Wil jij een
tocht(je) leiden in een gebied waar je thuis bent, kort bij of elders in het land, geef
ons dan graag een seintje.
Kandidaturen voor het bestuur zijn ook steeds meer dan welkom!
Ook allerlei berichtjes kunnen welkom zijn in nieuwsbrief of tijdschrift.

ONS VOGELBLAD
LIDGELDEN worden normaal per kalenderjaar betaald.
Ze bedragen 20 euro te betalen op rekening van Vogelwerkgroep, p./a.
Waaibergstraat 26 bus 5 te 3300 Tienen – IBAN: BE24 3300 1135 7138- BIC:
BBRU BE BB.
Of doe een storting op de projectrekening
Vanaf 40 euro krijgt u een belastingvermindering van 40 %. Het bewijs hiervoor
wordt u toegestuurd vanuit onze moedervereniging Natuurput Studie. Stort u
bijvoorbeeld 40 euro dan krijgt u een aftrek van 16 euro en betaalt dus reëel 24
euro.
Gelieve ons evenwel van een storting op onze projectrekening te verwittigen via
een e-mail (marcel.jonckers2@telenet), want we krijgen geen lijst van de gestorte
bedragen met naam omwille van de wet op de privacy.
Deze giften gebeuren op rekening van Natuurpunt Studie – IBAN: BE12 2300
5247 4592. BIC – GEBA BEBB met vermelding “Gift voor project 2432 van
VWG Oost-Brabant.

En natuurlijk zijn nog altijd (nieuwe) (her)inschrijvingen welkom.

MEER INFO over de Vogelwerkgroep….
Marcel Jonckers  0497 44 72 33
Jan Wellekens  0479 799 367
Heidi Coene
 0489 925 886
Pol Uytterhoeven 0486 690 651
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