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Waarvoor vragen we je aandacht? 

 

Zaterdag 4 maart: voormiddagwandeling Mollendaalwandeling 

 

Woensdag 8 maart: Infoavond over La Brenne te BC Diest 

 

Zaterdag 18 maart: voormiddagwandeling Meldert Bos Menevallei  

 

GEZOCHT nieuwe teller voor Project Algemene Broedvogels 

Een telling te Bunsbeek – 3 keer per voorjaar en te herhalen binnen 3, 6, … jaar 

(= overname van een telling van Marcel) 

 

Alle uitleg lager in deze brief ….. 

 

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 ??? 
!!!!  laatste WATERVOGELTELLING WE 18 19 maart … 
Onze gewone tellers gaan hopelijk op pad. 

 

Zaterdag 4 maart 2023: Mollendaalwandeling 

 

Het Mollendaalbos is een deel van het Meerdaalwoud dat een restant is van het 
oorspronkelijke Kolenwoud. 
We starten onze wandellus aan de rand van Mollendaalbos, bij de voormalige 
boswachterswoning Brise-Tout in Bierbeek.  Doordat het een oud bos is, is de vegetatie 
er bijzonder rijk.  Het is overwegend gemengd loofbos, maar er zijn ook percelen met 
naaldhout (Hemlockspar en Lork).  Naast de gewone bosvogels wonen hier ook 
Holenduif, Zwarte Specht en Middelste Bonte Specht, Glanskop, Zwarte Mees en 
Kuifmees, Appel- en Goudvink, Grote Lijster en wellicht zijn wintergasten als Sijs en 
Keep ook nog aanwezig. 
Afspraak: te Bierbeek, parking Brise-Tout, Sint-Joris-Weertstraat (komende uit gehucht 
Mollendaal vlak bij de bosrand) om 8 u.  Einde omstreeks 11.30 u. 
Info: Herwig Blockx; tel. op 0472 912 341. 

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

 

 

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. 

 

 

 

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 

mailto:marcel.jonckers2@telenet.be


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. 
 
 

Zaterdag 18 maart 2023: Voormiddagwandeling Meldertbos en Mene-vallei 

Het Meldertbos is een oud bos met heel wat voorjaarsbloeiers in een voormalig 
kasteeldomein met interessante cultuurhistorische elementen.  Wie een bezoek 
brengt aan het Meldertbos moet zeker zijn ogen goed openhouden voor de 
Ringslang.  We wandelen door het Meldertbos alsook een stukje in de vallei van 
de Mene. 
Afspraak: om 7 u. aan de Sint-Ermelindiskerk van Meldert (Hoegaarden), Sint-
Laurentiusstraat.  
Info: Gerrit Stockx, tel. 0484 793 820. 
 
 
 
 
 



 

Ik zoek een vervanger voor 

mijn Telling Algemene 

Broedvogels te Bunsbeek, 

omgeving Moutsborn. 

 

De vrijwilliger krijgt alle info 

van mij. 

Bedoeling is op 6 plaatsen 

telkens 5 minuten alle vogels 

noteren en dit drie keer in een 

lente: 

maart - half april 

half april – eind mei 

juni – half juli 

De telling wordt om de 3 jaar 

hernomen. 

 

 

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 

 

Teller voor ABV 
Te Bunsbeek 
 
3 tellingen per 
voorjaar 
6 telpunten per 
telling 
 


