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Waarvoor vragen we je aandacht? 

 

Zaterdag 18 februari:  Voormiddagwandeling Tienbunderbos Rillaar 

 

Dit weekend ook watervogeltellingen… 

 

Woensdag 8 maart: Infoavond over La Brenne te Diest 

 

Vrijdag 24 februari: lezing met Dirk Draulants te Lubbeek 

 

 

INFO-AVOND  PRESENTATIE  LA BRENNE 

Woensdag 8 maart houden we een infoavond met 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 hieronder. 
Spreker:  ervaren natuurgids Geert Engels komt speciaal uit Nederland… 

 

 

 

 



OPROEP      JE TELT TOCH OOK MEE ??? 
!!!!  DIT WEEKEND  !!!!   WATERVOGELTELLING op zowat alle vijvers… 

Onze gewone tellers gaan hopelijk op pad. 

 

Zaterdag 18 februari 2023: Voormiddagwandeling Tienbunderbos 

 

Het Tienbunderbos is één van de weinige restanten van het oude ‘Kolenwoud’ in 

het Hageland. Natuurpunt beheert dit natuurgebied sinds 2010. Het glooiende 

reliëf, dreven met monumentale bomen en oude poelen maken van het 

Tienbunderbos een uniek bos. De grote verschillen in reliëf, bodem en vochtigheid, 

zorgen voor een enorme verscheidenheid aan planten en dieren. Dankzij de 

aanwezige ijzerzandsteen en klei ontstonden er op verschillende plaatsen 

bospoelen met een eigen soortenrijkdom. In dit gebied gaan we op zoek naar 

verschillende soorten spechten, verder zullen Boomklever en Boomkruiper zeker 

ook van de partij zijn. 

Afspraak: om 8u00 te Rillaar, Tienbunder, zijweg van de Tieltseweg (smalle weg 

die parallel loopt met de snelweg E314, vergis je niet met de Tienbundersweg die 

wat verderop ligt en een zijweg is van de Haldertstraat) voor een wandeling van 

ongeveer 4 km. 

Info: Gerrit Stockx, tel. 0484 793 820. 
 

Woensdag 8 maart: Infoavond over La Brenne te Diest 

 

              
Bezoekerscentrum Webbekoms Broek 

 

Lezing over Natuurpark de Brenne in Frankrijk 
  Woensdag 8 maart      Aanvang 19.30 u. 
 
Lezing door Geert Engels over dit internationaal bekende natuurgebied 
 
 

Informatie lezing 



Het Natuurpark de Brenne http://www.parc-naturelbrenne.fr/fr/ in Frankrijk is een 
natuurgebied met internationale status (Natura2000 en Ramsar).  Het ligt zo’n 300 km 
ten zuiden van Parijs en is voor de natuurliefhebber en rustzoeker een prachtig gebied.  
Er liggen ruim 5000 meren en meertjes die onder andere gebruikt worden voor de 
visteelt maar ze worden ook bevolkt door vele vogelsoorten.  Soorten die in Nederland 
zeldzaam zijn geworden komen er nog in flinke aantallen voor.  En uiteraard diverse 
soorten die wij hier niet kennen maar die we wel graag willen zien.  Ook de 
plantenrijkdom is uniek o.a.  tientallen soorten orchideeën komen er voor.   
Geert Engels komt al ruim 25 jaar in het gebied en kent het inmiddels op zijn duimpje.  
Hij verzorgde er zo’n 50 excursies en 25 lezingen per jaar.  Tijdens de excursies staat de 
natuur centraal maar ook andere zaken zoals landschap en visteelt komen aan de orde.  
Geert heeft de camera altijd paraat en aan de hand van zijn foto’s en wat korte filmpjes 
wil hij u kennis laten maken met het prachtige gebied.   
Om al vast een idee te krijgen van de natuurbelevenissen van Geert kijk op 
http://fotosgeertengels.blogspot.com/ Het Parc Naturel de la Brenne is ook een echt 
wandel en fietsgebied.  Er zijn heel veel routes uitgezet. 

 
Informatie Geert Engels 
Mijn naam is Geert Engels.  Ik ben vogelaar in hart en nieren en heb deze hobby van 
jongs af aan.  Mijn vader nam mij al op zeer jonge leeftijd mee de natuur in en leerde mij 
de vogels herkennen.  Van hem kreeg ik mijn eerste verrekijker en mijn eerste vogelboek.  
Ik woonde in Roermond en alle natuurplekjes in de verre omgeving werden bezocht.  Zo 
kwamen wij zeer regelmatig in de “Meijnweg” en “de Groote Peel”, nu zijn het allebei 
Nationale parken.  Als tiener verhuisde ik naar Brabant (Heeze) en werd mij gevraagd 
om groepen kinderen van diverse scholen rond te leiden over de Strabrechtse Heide, die 
bij ons in de “achtertuin” lag.   
 
Toen ik 18 was werd in Heeze-Leende een IVN-afdeling opgericht (IVN = Instituut voor 
Natuureducatie zorgen voor opleiding en inzet van natuurgidsen) en ik was van af het 
begin lid.  Ik heb toen ook meteen een IVN-gidsencursus gevolgd.  Dit omdat ik het fijn 
vind om anderen kennis te laten maken met die natuur.  In 2014 heb ik ook het Franse 
natuurgidsendiploma “Qualinat” behaald.  Door het volgen van diverse vogelcursussen, 
het lezen van heel veel boeken maar met name het samen met andere vogelaars 
observeren in de natuur is mijn vogelkennis enorm gegroeid.  Ik vind het leuk om andere 
mensen te stimuleren om vogels te leren herkennen.  Ik verzorg regelmatig een 
vogelherkenningscursus voor het IVN en heb hier ook een cursusboek voor geschreven. 
Al vele jaren ben ik een enthousiast amateurfotograaf en leg ik vooral vogels – mijn 
passie – vast.  Van 2008 tot 2018 heb ik, samen met mijn vrouw, een Chambres d’Hôtes 
(Bed&Breakfast) in “Parc Naturel Regional de la Brenne” gehad.  De Brenne is een zeer 
rijk natuurgebied in het midden van Frankrijk en wij hebben daar veel natuurliefhebbers 
en natuurfotografen als gasten ontvangen.  Voor eigen gasten, voor gasten van 
campings en voor het Parc verzorgde ik zo’n 50 excursies en 25 lezingen per jaar.  Nu ga 
ik elk jaar een maand naar de Brenne om daar excursies te verzorgen voor Nederlandse 
en Belgische groepen. 

  



 

UITNODIGING 
Op woensdag 8 maart 2023 organiseren het Bezoekerscentrum en 
Vogelwerkgroep Oost-Brabant een lezing over het Natuurpark de Brenne (Parc 
Naturel Régional de la Brenne) in Frankrijk.  De lezing wordt gegeven door Geert 
Engels, IVN-er die in het gebied actief is als natuurgids (IVN en Qualinat). 
De lezing op 8 maart begint om 19.30 u. in het Bezoekerscentrum, Omer 
Vanaudenhovelaan 48 (Bij de Halve Maan) te Diest, oostelijke stadsring. 
De toegang is gratis.  Het belooft een interessante avond te worden. 
Aantal bezoekers beperkt tot 40.   Plaats reserveren via marcel.jonckers2@telenet.be 
INFO: 0497 44 72 33. 

 

 

Dag Marcel, 

Op vrijdag 24 februari is eerst een drink,met daarna onze ledenvergadering in zaal 

Libbeke (adres hieronder) 

Om 20.15 u komt Draulans dan spreken : lezing "In de Putten" (zie uitleg 

hieronder). Niet-leden betalen 5 Euro, leden gratis. 

Groeten, 

Gerda 

Vrijdag 24 februari: lezing met Dirk Draulants te Lubbeek 

 

Organisatie Natuurpunt Lubbeek, ledenavond maar iedereen is welkom… 

Op vrijdag 24 februari organiseren we ons jaarlijkse ledenfeest/nieuwjaarsdrink 

'Natuur(punt) in het hart'. Aansluitend lezing "In de Putten" door Dirk Draulans. 

19u00 – Ledenvergadering  Ontvangst en nieuwjaarsdrink. 

19u30 tot 20u00 - Terugblik op succesjaar 2022 - Vooruitblik op een beloftevol 

jubileumjaar 2023 met o.a. 30 jaar De Spicht, 15 jaar Tafelbos, erevoorzitterschap 

Marc Artois, 10 jaar voorzitterschap Benny L’Homme, rijke en interessante 

activteitenkalender.  

Opening zaal voor de lezing om 20u00 

20u15 - Lezing ‘In de Putten’ door Dirk Draulans (bioloog, journalist, schrijver 

en wetenschappelijk redacteur van het tijdschrift Knack). 

Nooit eerder heeft een diersoort zo’n nefaste invloed op haar leefomgeving gehad 

als de mens. Andere soorten verdwijnen aan sneltreintempo uit onze natuur. Dirk 

Draulans woont aan de rand van een natuurgebied in de Doelpolder dat gecreëerd 

werd als compensatie voor natuur die verloren ging bij de uitbreiding van de 

mailto:marcel.jonckers2@telenet.be


Antwerpse haven. Vanuit zijn luie zetel ziet hij zeldzame grutto’s, lepelaars en 

kiekendieven. Maar hij ziet ook opportunisten als Canadese en Egyptische ganzen 

die het gebied inpalmen, en hij ziet vossen die natuurbeschermers met een dilemma 

opzadelen. De regio rond de natuurgebieden Putten West en Putten Weiden is een 

conflictzone, want de belangen van landbouw, industrie en natuur lijken er 

onverzoenbaar.  

Natuurliefhebber Draulans neemt het standpunt in van de natuurminnaar die meent 

dat niet alleen kwetsbare mensen, maar ook kwetsbare dieren aandacht verdienen. 

Natuur trekt in een door economie gestuurde maatschappij bijna automatisch aan 

het kortste eind. Er is geen ongerepte natuur meer in ons land, er is alleen nog 

natuur die gedoogd wordt, of die gemaakt wordt op plaatsen waar ze zo min 

mogelijk in de weg ligt. Dirk Draulans schetst waarom dat doodjammer is. ‘In de 

Putten’ is een informatieve voordracht doorspekt met humor en anekdotes, onder 

meer over dieren uit ieders omgeving. 

Prijs:   

- Gratis voor leden van natuurpunt op vertoon van hun lidkaart (of uitnodiging 

voor leden uit Lubbeek). 

- Niet-leden € 5/persoon of gratis als ze ter plaatse lid worden (gezinslidmaatschap 

- € 38/jaar). 

Inschrijven / Info Benny L'Homme, 0486 02 06 27 

Klik hier om je in te schrijven! 

Wanneer? 24/02/2023 van 19u00 tot 22u00 

Afspraakplaats: Feestzaal Libbeke, Gellenberg 16, 3210 Lubbeek 

Organisatie  Natuurpunt Lubbeek        natuurpuntlubbeek@outlook.com 

 

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 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCRkn9qx9tys0VNkMBJ2zb67IOIGUUp5-Ma7dt9VPNUm-VXw/viewform?usp=sf_link
https://www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-lubbeek
mailto:natuurpuntlubbeek@outlook.com?SUBJECT=Ledenfeest%0d%0a%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%28LAV%29%20Natuurpunt%20Lubbeek%20met%20aansluitend%0d%0a%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20lezing%20door%20Dirk%20Draulans

