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In deze korte nieuwsbrief maar een paar punten… 

 
Druk weekend: een akkervogelwandeling en in de eigen tuin ook vogels tellen  
 
Zaterdag 28 januari 2023: Akkervogelwandeling Rijnrodeberg Waanrode 

 

Weekend 28 en 29 januari 2023:  Een kwartier je tuinvogels tellen, ingenven bij 
natuurpunt en een kopietje aan onze vogelwerkgroep 

 

Zaterdag 4 februari 2023: Autodagtocht - Zuid-Hollandse vogelgebieden - 
Reeuwijkse Plassen 

 

En deze dringende vraag ….. 

Wie wil mee (met Marcel) standhouder spelen voor onze 

Vogelwerkgroep? 

• Zaterdag 25 februari 2023 op Brakonadag in Provinciehuis te Leuven 

Uitpakken, stand opbouwen  : afbreken en weer inpakken…. 

• Zondag 29 april op Grote Markt te Tienen. 

Infopunt en verkoop van nestkasten voor tuinvogels via bestelling. 

Ik kan alleen maar toezeggen als ik medewerkers vind.   Bel 0497 44 72 33 of mail 

marcel.jonckers2@telenet.be. 

 

  



 

OPROEP      JE TELT TOCH OOK MEE ??? 
!!!!  DIT WEEKEND  !!!! 

 

Zaterdag 28 en zondag 29 januari 2022     HET GROTE VOGELWEEKEND 

Voeder je tuinvogels en tel ze!  Bezorg de cijfers aan Natuurpunt én aan onze 
werkgroep!  Info hierover met het portret van tuinvogels, wat je kan voederen, 
hoe tellen enz. via website: www.vogelweekend.be.  
Tel gedurende een kwartier of half uurtje de vogels in jouw tuin of op je terras.  
Zo doe je mee aan het grootste vogelonderzoek in Vlaanderen.  Via internet kan 
je deze brochure gratis aanvragen. 
Kijk nu al op www.vogelweekend.be en ontdek hoe je je tuin voorbereidt op 
extra gekwetter! 
Stuur voor een regionale verwerking ook een mailtje of kopie met je 
tuintelgegevens aan marcel.jonckers2@telenet.be.   
Meer info: www.vogelweekend.be 

        

 

Zaterdag 28 januari 2023: Akkervogelwandeling Rijnrodeberg Waanrode 

Zowel het inzicht in de problematiek van de akkervogels als de inspanningen ervoor 
groeien.  Met Jos Eyletten gaan we opnieuw op verkenning in enkele geschikte 
gebieden met beheersovereenkomsten. 
Jos Eyletten zal ons vanaf zijn woning begeleiden richting Rijnrodeberg. 
Afspraak: te Waanrode, Oude Diestsestraat 15 A (Kortenaken) om 9 u.  Einde ter 
plaatse omstreeks 12 u.  We rekenen op jullie massale kritische aanwezigheid! 
Info: Jos Eyletten, tel. 0499 333 182. 
 

Boomklever en Putter, 
Foto’s Rik Derveaux 

http://www.vogelweekend.be/
http://www.vogelweekend.be/
http://www.vogelweekend.be/
mailto:marcel.jonckers2@telenet.be


   

Geelgors, foto Marc Van Meeuwen – Patrijs, foto Karel Van Rompaey 

    
Twee mannetjes: Smient, foto Marc Van Meeuwen – Nonnetje, foto Karel Van Rompaey 

 

Zaterdag 4 februari 2023: Autodagtocht - Zuid-Hollandse vogelgebieden - 
Reeuwijkse Plassen 

In Nederland overwinteren jaarlijks honderdduizenden vogels.  Rudy Van Baelen en 
Gilbert Rijmenans verkennen vooraf enkele gebieden in de buurt van Rotterdam, die als 
rust- of vogelrichtlijngebied ingekleurd zijn.  In functie van wat er aanwezig is, leiden zij 
ons naar een aantal plaatsen als de Reeuwijkse Plassen (waar we enkele jaren geleden 
overdonderd werden door de aanwezige soorten en het indrukwekkende aantallen 
Smienten), het Oudeland van Strijen (gekend voor zijn Dwergganzen, maar ook kans op 
Wilde Zwanen, Slechtvalk, Nonnetje), de Ackerdijkse Plassen (mogelijk duizenden 
Kolganzen en Brandganzen), de Aalkeet-Buitenpolder en de Vogelplas Starrevaart 
(Smienten), om er de vele soorten eenden, ganzen, futen en roofvogels, te observeren.  
Wie weet kruisen ook nu een paar zeldzame schoonheden ons pad.  
Afspraak: Rotselaar, parking bij rondpunt Aarschotsesteenweg/Steenweg op 
Holsbeek om 6.50 u. – Leuven, parking Carpool Herent E314 bij Mechelsesteenweg 7 
u.  Terug omstreeks 20 u. 
Opgepast: bij te slecht weer gaat deze tocht niet door.  Controleer je e-mails. 
Info: Rudy Van Baelen, tel. 0475 927 526. 
 



    
Grote Bonte Specht en Boomkruiper, foto’s van Willy Ceulemans 

 

   
Middelste Bonte Specht, foto Karel Van Rompaey – Goudvink, foto François Exelmans 
 

WELKOM…. 
 

Woensdag 15 februari om 19.30 u. in Natuur.huis De Gors, Metselstraat 75 te 
Vissenaken bij Tienen, houden we opnieuw een werkvergadering / bestuursvergadering.  
Iedereen met interesse en ideeën welkom !!!   Je werkt dan mee aan onze toekomst! 

 

 

INFO-AVOND  PRESENTATIE  LA BRENNE 

Woensdag 8 maart houden we ook opnieuw een infoavond.  Het wordt een 
presentatie over de schitterende natuur van La Brenne in Frankrijk.  Deze avond zal 
doorgaan i.s.m. het BC Webbekoms Broek te Diest.  Details volgen later. 

 

 
 



ONS VOGELBLAD NR. 135 IS VERSCHENEN EN DUS 

WERKEN WE AAN NR. 136 … 
Jouw tekstbijdrage is altijd welkom. 

 
 

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 

 


