
 
 Nieuwsbrief 2022/16 

8 december 2022 
 
 

Waarvoor vragen we ditmaal je aandacht? 

1. Nog twee excursies dit jaareinde: 

Zaterdag 10 december: autodagtocht langs de 

wondere Grensmaas. 

Zaterdag 17 december: voormiddagwandeling 
in Aronst Hoek, het oostelijkste hoekje Brabant 
 

2. Watervogeltellingen 17 en 18 december 

 

3. Cursus Vogels tekenen en schilderen volzet 

 

4. Inschrijven voor verlengd weekend Argonne in 

Frankrijk 

 

5. Korte Cursus Vogels in onze omgeving 
zie de aparte bijlage met de pdf-tekst.  

Opgepast: de 3 excursies van deze cursus zijn enkel 

voorbehouden voor de deelnemers van de cursus en hun 

begeleiders. 

 

 

 

Meer   INFO   hieronder 
 
 
  



1. Nog twee excursies dit jaareinde: 
 

 

 
Brandganzen bij de Grensmaas, foto VWG 2018 

 

Zaterdag 10 december 2022: Autodagtocht langs de 

Grensmaas 

 
O.l.v. Jos Rutten brengen we een bezoek aan de grindputten langs de Grensmaas 

en het Maasplassengebied ten noorden van de Grensmaas, waar de natuur na 

grootschalige ontginningen zich herstelde, mede dankzij de nodige menselijke 

duwtjes in de rug.  Vooral de vogelwereld reageerde heel snel.  Resultaat: één der 

grootste concentraties watervogels van Vlaanderen.  Klauwenhof, Houbenhof, 

Boterakker, Vijverbroek, Grote Hegge, Panheel Grote Plas, … een hele ketting van 

vogelparadijsjes.  Bovendien is langs de Grensmaas zelf al enkele jaren een 

grensoverschrijdend natuurinrichtingsproject gaande, o.a. met verbreding van het 

zomerbed van de Maas, met grote grazers, waardoor de natuurwaarden gebonden 

aan een dynamisch riviersysteem sterk toenamen.  Zeldzaamheden en verrassingen 

gewaarborgd. 

Afspraak: Carpool Bekkevoort bij E314 om 8 u.  Maaseik – parking aan de 

Maasbrug om 9 u.  Je kan ook nog ’s middags aansluiten (maar dit dan vooraf 

telefonisch melden!) aan de kerk van Kessenich om 13.30 u.  Einde ter plaatse 

omstreeks 17.30 u. 

Contact: Jos Rutten, tel. 0476 86 02 46. 

  

Zaterdag 17 december 2022: Watervogels in Aronst Hoek  
Met Gerrit Stockx op zoek naar overwinterende watervogels in het uitgestrekte 

natuurgebied van Aronst Hoek.  Bij goed weer zullen zeker ook de roofvogels van 

de partij zijn.  Bezoek gecombineerd met watervogeltelling in het kader van het 

INBO project / Natuurpunt Studie.  Laarzen voor deze wandeling worden sterk 

aangeraden.  



Afspraak: om 9.30 u. aan de kerk van Geetbets.  Einde omstreeks het middaguur. 

Contact: Gerrit Stockx, tel. 0484 79 38 20. 

 

 

     

 

2. Watervogeltellingen 17 en 18 december 
 

Watervogeltellingen op de gewone plaatsen.  Hopelijk kunnen we deze keer 

opnieuw alle trouwe gebieden bezoeken. 

 

 

3. Onze cursus “Vogels tekenen en schilderen” 

groot succes en al volzet. 

 

 

4. Inschrijven voor verlengd weekend Argonne in 

Frankrijk 

 

MEERDAAGSE UITSTAP 

Argonne - Verlengd Weekend: Topnatuur in Noord-Frankrijk 

Waar?  Ten oosten en zuidoosten van Reims ligt een gebied in NO-Frankrijk dat al 
tientallen jaren populair is bij natuurminnende Vlamingen.  Het landschap 
vertoont er een aantrekkelijke afwisseling van grote boscomplexen, visvijvers, en 
meer open akkergebieden.  «De vijver van Belval» is voor vele vogelkijkers 
«incontournable» als ze in deze regio passeren.  De natuur is er naar Vlaamse 
normen eenvoudigweg indrukwekkend biodivers.  De VWG is daar nog nooit 
geweest?  Hoog tijd dus om deze meerdaagse uitstap te plannen.  



Wanneer?  Donderdag 18 t.e.m. 21 mei 2023 
Max. 10 deelnemers (d.i. 3 auto’s).  Vervoer met privé-wagens.  
Vertrek: donderdag 18 mei 7.30 u., zondagavond 21 mei komen we in de 
vooravond terug (18 à 20 u.).  
Max. 10 deelnemers (d.i. 3 auto’s) 

Vervoer met privé-wagens.  Deze uitstap gaat door op Frans grondgebied en, 
hout vasthouden, hopelijk zijn er geen nieuwe beperkende COVID-maatregelen.  
Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemers om in orde te zijn met 
eventuele vereisten om de grens te passeren. 
Samenkomst te Oud-Heverlee: donderdag 18 mei om 7.30 u. op de parking 
Naamsesteenweg aan restaurant "Vers Namur". 
Picknick (en koffie, drank ...) meenemen voor zaterdag. 
Overnachting in la Ferme d’Ecurieux in Evres (Grand Est). 

Er wordt vooral gekeken naar vogels, vlinders, libellen en de flora van de 
kalkgraslanden.  Vele soorten orchideeën, Grauwe Klauwier, roofvogels, Grote 
Karekiet, Withalsvliegenvanger, Boomkikker, Kraanvogel: er is echt véél mogelijk 
in deze streek!!! 
Op het programma staan o.a. de volgende sites: Alluviale weides van de Maas te 
Mouzay, Bois d’Arcy-Fays, Foret Domaniale de Beaulieu, Etangs de Belval, Pélouse 
calcaire de Contault, Le Fresne, Etangs de Le Chemin, Lac de Bairon… 

Inschrijven? 
Betaal 400 euro op het rek.nr. van de VWG Oost-Brabant, IBAN:  BE72 3300 1162 
6516 met vermelding “Argonne mei 23 deelname”.  Stuur ook een bericht naar 
mijn e-mail account en vermeld of je eventueel chauffeur wil zijn (met 
vergoeding, uiteraard…). 

Persoonlijke uitgaven zoals drank en avondmaal zijn niet inbegrepen.  
Overnachting + ontbijt + middagmaal, alsook de vergoeding voor de chauffeurs 
zijn wél inbegrepen in dit bedrag).  
Als er op het einde van de trip geld over is, hebben jullie de keuze om dat 
terugbetaald te krijgen of dat te beschouwen als een gift aan de VWG). 
Is er iets onduidelijk?  
Contact: Herwig Blockx 0472 912 341.  Stuur zeker een SMS als ik niet opneem of 
via een bericht naar e-mail adres: herwigblockx@yahoo.com. 

 

5. Korte Cursus Vogels in onze omgeving 
zie de aparte bijlage met de pdf tekst.  

Opgepast: de 3 excursies van deze cursus zijn enkel 

voorbehouden voor de deelnemers van de cursus en hun 

begeleiders. 



 
 

ONS VOGELBLAD NR. 135 BIJNA KLAAR … 
 

Ons tijdschrift, op een paar maanden na, 34 jaar oud en nog steeds actueel… 

Is er ook voor jou nog een nummer bij? 

Wie nu nieuw intekent dot 1 nummertje winst (laatste nummer van 2022 en 4 

nummers 2023). 

Vernieuwen abonnementen kan nu ook al.   

Nog steeds 20 euro (extra steun mag) voor 4 driemaandelijkse tijdschriften.  Te 

betalen op rekening IBAN: BE24 3300 1135 7138, p/a Vogelwerkgroep 

Waaibergstraat 26 bus 5, 3300 Tienen 

Veel leesplezier.   

 
 

Opgelet: door covid of door weersomstandigheden kunnen wijzigingen 
zich opdringen.  Houd daarom steeds je mailbox in het oog vóór een 
activiteit. 
 

Voorstellen en bijdragen voor dit tijdschrift maar ook voor de 
activiteitenkalender of de nieuwsbrief zijn altijd welkom!  Wie stelt 
zich kandidaat voor verslagen e.d.? 

Ons Vogelblad is jouw ledenblad  
 

MEER INFO over de Vogelwerkgroep…. 
 

Marcel Jonckers    0497 44 72 33  Gilbert Rijmenans   0470 139 071 
Jan Wellekens       0479 799 367   Katelein Goderis     0491 521 872 
Heidi Coene           0489 925 886  Philippe Smets        0475 605 543 
Pol Uytterhoeven 0486 690 651  Rudy Van Baelen  0475 927 526 

 


