
MINI-VOGELCURSUS te ZoutleeuwMINI-VOGELCURSUS te Zoutleeuw
i.s.m. Natuurpunt Zoutleeuw

Thema 1: Tuinvogels (her)kennen 
10 en 15 januari 2011

Thema 2: Watervogels in onze regio
22 en 24 januari 2011 

Voor elk thema één les op maandagavond en één uitstap op zaterdag.
Inschrijven kan voor één lesthema naar keuze of voor beide (voordeliger).
Theorielessen in cafétaria van Het Vinne.  Lessen met PowerPoint-presentatie 
en geluidsfragmenten.  Uitstappen met vertrek vanaf de Vinne-parking. 

Thema 1 – Tuinvogels (her)kennen
Lesgever Rudy Van Baelen

Kan je een tuin vogelvriendelijk inrichten? Hoe meer vogels naar je tuin lokken? 
Herken je al die vogels die in je tuin 
langs komen? Hoe leven ze? Wat geef je 
ze best te eten? Welke nestkasten 
kunnen we plaatsen? Wil je ze mee 
tellen tijdens de jaarlijkse 
tuinvogeltelling tijdens het eerste 
weekend van februari?
Theorieles op maandag 10 januari van 
19.30 u. tot 22.15 u. 
Observatiewandeling vanaf de Vinne-
parking op zaterdag15 januari van 9 u. 

tot 12u.

Thema 2: Watervogels in onze regio
Lesgever Marcel Jonckers

Het Vinne is één van de beste gebieden in het binnenland om 
watervogels waar te nemen.  Er broeden jaarlijks ruim 20 
soorten van deze boeiende groep in dit gebied en heel wat 
soorten passeren er tijdens de trekperioden.  In deze les leren 
we de courante soorten reigers, rallen, eenden, ganzen, zwanen 
en meeuwen kennen.  Hoe ze op naam brengen?  Hoe leven ze? 
Waarmee voeden ze zich?
DATAWIJZIGINGEN
Theorieles op maandag 24 januari 2011 van 19.30 u tot 22.15 u. 



Observatiewandeling in Het Vinne op zaterdag 22 januari van 13 tot 16 u. 
Afspraak op de Vinne-parking.

Onkosten: Voor Thema 1 of Thema 2 (één les + één uitstap): 12 euro.
 Voor de beide thema’s samen (twee lessen+ twee uitstappen): 20 euro.
Promo: voor 24 euro de twee thema’s + een jaar lidgeld van Vogelwerkgroep 
Oost-Brabant waarbij je 4 keer per jaar het tijdschrift “Ons Vogelblad” krijgt 
toegezonden.

Inlichtingen bij: Afdeling Zoutleeuw van Natuurpunt: Nicole Smeyers, tel. 
0497 043 487, smeyers@skynet.be of michel.janssens@natuurpunt.be
of bij de Vogelwerkgroep: Marcel Jonckers, 016 81 8787 of 0497 44 72 33, 
marcel.jonckers2@telenet.be
Zie ook onze website: www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be

Inschrijven: door betalen van het bedrag op rekening van NP Vogelwerkgroep 
Oost-Brabant, p.a. Waaibergstraat 26 / 5, 3300 Tienen, IBAN: BE24 3300 1135 7138 
– BIC: BBRU BE BB
Vermeld: “Zoutleeuw Zangvogels of Watervogels of beide + naam van de 
cursist”
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