Vogelwerkgroep OOST-BRABANT
Natuurpunt, Vereniging voor Natuur en Landschap in Vlaanderen
Secretariaat Vogelwerkgroep: Waaibergstraat 26 / 5, 3300 Tienen.
marcel.jonckers2@telenet.be
 016 81 87 87 of 0497 44 72 33

Leer onze vogelwereld kennen doorheen het jaar
Bezoek een reeks prachtige natuurgebieden

Grote Cursus 2019

“Vogels Het Jaar Rond – module 1”
Cursus in Zaal Santro te Binkom (Lubbeek) in samenwerking met Afdeling Lubbeek en
Natuurstudiewerkgroep Hagelandse Heuvelstreek
We hebben deze traditionele grote cursus bijgewerkt. Zo worden in deze nieuwe versie van
module 1 een paar lessen vervangen en wordt nog meer de aandacht gevestigd op courante
en iets minder gewone soorten. Het wordt dus beter toegankelijk voor mensen met minder
voorkennis. Minder soorten die dan wat uitvoeriger worden voorgesteld. Ook wordt
gepoogd nog nauwer aan te sluiten met de jaargang in onze vogelwereld.

Cursus bestaande uit
• 9 theoretische lessen op maandagavond.
Deze lessen gaan door in Zaal Santro te Binkom (Lubbeek), Tiensesteenweg 55,
ruime parkeerplaats beschikbaar.
• 11 uitstappen op zaterdagen, waaronder 5 bustochten (Oostkantons / Tiengemeten
(Zuid-Holland) /Zeeland / Hoge Venen / Blankaart IJzervallei) naar belangrijke
vogelgebieden even verderaf en 6 halvedagtochten naar natuurwaarden in eigen regio
als Provinciaal Domein Leopoldspark Kessel-Lo / Het Vinne / Schulen Kleen
Meulen / Webbekoms Broek / Tienen Tiens Broek / Akkergebieden bij Hoegaarden.
• Aanvullend kunnen de cursisten nog aansluiten op het gewone activiteitenprogramma
van onze vogelwerkgroep.
Deze cursus, inbegrepen de 5 busreizen, kost
• 255 euro voor Natuurpunt-leden die reeds een abonnement namen op Ons Vogelblad
voor 2019;
• 270 euro voor Natuurpunt-leden die nog geen abonnement namen op Ons Vogelblad
voor 2019 (dus met dit abonnement inbegrepen);
• 298 euro voor niet-leden van Natuurpunt (hierin ook dit lidmaatschap inbegrepen).
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Indien 2 personen van hetzelfde gezin inschrijven is de tweede altijd aan 255 euro.
Hierin zijn begrepen: de lessen, 5 busreizen en de uitgebreide syllabus (meer dan 200 blz.)
bij de theoretische lessen.
Te storten op rek. IBAN: BE24 3300 1135 7138 – BIC: BBRU BE BB van NP
Vogelwerkgroep Oost-Brabant. Duidelijk vermelden: “naam cursist(en)+ Vogels Jaar Rond
Lubbeek”.
Inlichtingen bij Marcel Jonckers (016 81 87 87), bij afwezigheid Rik Derveaux (0473 82 12
64) of Benny L’Homme (0486 02 06 27) of Jan Wellekens (0479 799 367). Zie ook onze
website: www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be.
Dit is onze eerste cursusmodule, normaal wordt ze nadien gevolgd door een tweede module.

PLANNING VOGELCURSUS 2019
THEORETISCHE LESSEN
Maandag 11 februari 2019:

“Introductie tot het vogelkijken”

Welke determinatiegidsen gebruiken? Welke verrekijkers? Hoe vogels determineren?
Waar kijken? Websites, netwerken, onderzoeksprojecten.
Lesgevers: Peter Collaerts en Marcel Jonckers.
Maandag 18 februari 2019:

“Watervogels – Eenden ganzen futen”

In deze les maken we kennis met de grote groep van de eendachtigen: eenden, ganzen,
halfganzen, zwanen. Een belangrijke groep waarvan we vertegenwoordigers op vrijwel elke
waterpartij aantreffen.
Lesgever: Marcel Jonckers.
Maandag 11 maart 2019:

“Courante Roofvogels”

In deze les gaat de aandacht naar die roofvogels die we bij ons geregeld kunnen aantreffen
en meestal ook als broedvogel. Het is een groep die sterk tot de verbeelding spreekt en
waarbij voor meerdere soorten speciale beschermingsacties lopen. Herkenning op
vliegbeeld is hierbij erg belangrijk.
Lesgever: Jan Wellekens.
Links: Buizerd, foto Freek Verdonckt
Rechts: Torenvalk, foto Eddy Janssens
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Maandag 1 april 2019:

“Courante Zangvogels 1”

In deze les komt een selectie aan bod uit de grote groep van de zangvogels. De aandacht
gaat hierbij naar die soorten die als jaarvogel ons land voorkomen en enkele zomersoorten.
Naast herkenning en ecologie geven we in deze les veel aandacht aan de geluiden van de
vogels want vaak worden ze in veld en bos vooral door hun geluiden opgemerkt.
Lesgever: Peter Collaerts.
Maandag 6 mei 2019:

“Zangvogels 2”

We verkennen verder een reeks zangvogels waarvan vele soorten overzomeraars. Er gaat
ook aandacht naar de cyclus van de voortplanting. Een territorium veroveren, een partner
lokken en aan zich binden met baltsen en zingen, nestentypes, eitjes leggen, broeden, en dan
de jongen wereldwijs maken.
Lesgever: Peter Collaerts.
Maandag 3 juni 2019:

“Rallen, reigers, ooievaars, sterns…”

Diverse families van watervogels passeren de revue. We maken kennis met de algemeenste
rallen en enkele soorten langpoten: reigers, ooievaar, lepelaars en de courantste sterns.
Naast herkenning gaat veel aandacht naar de diverse levenswijzen van de heterogene groep.
Lesgever: Marcel Jonckers.
Maandag 16 september 2019:

“Spechten, duiven, hoenders… (kleine groepen)”

Een les waarin vogels uit diverse kleine groepen worden voorgesteld als de spechten,
duiven, hoenders, maar we voegen ook een paar soorten toe die in deze tijd van het jaar ons
land passeren als de Visarend, ….
Lesgever: Rudy Van Baelen.
Maandag 7 oktober 2019:

“Vogeltrek”

Voordracht over het mysterie van de vogeltrek. Hoe bereiden vogels zich voor? Hoe wordt
de route bepaald en welke diverse trekstrategieën worden gebruikt? Welke gevaren loeren
er tijdens de lange tocht? Waar wordt overwintert?
Lesgever: Jan Wellekens.
Maandag 4 november 2019:

“Wintergasten”

Een slotles met aandacht voor vogels uit diverse groepen die bij ons de winter komen
doorbrengen. Het betreft een aantal watervogels, maar ook roofvogels als de Blauwe
Kiekendief en een aantal zangvogels als Koperwiek, Kramsvogel, Keep, Sijs, Barmsijs, …
en akkervogels als Geelgors, Grauwe Gors, Kneu, Veldleeuwerik…
Lesgever: o.v. Marcel Jonckers
 Deze lessen zullen telkens aanvangen om 19.30 u. stipt en duren tot omstreeks 22.15 u.
Er wordt gebruik gemaakt van PowerPoint-presentaties, dia’s, film- en geluidsfragmenten.

PRAKTIJKLESSEN / EXCURSIES
De praktijklessen / uitstappen van deze cursus gaan door op volgende data. Ze zijn
voorbehouden aan de cursisten en de cursusbegeleiders. Enkel de busreizen zijn
toegankelijk voor niet-cursisten. Details over deze praktijklessen worden medegedeeld aan
de inschrijvers.
Voor de uitstappen in de ‘dichte’ omgeving wordt afgesproken ter plaatse, voor verdere
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uitstappen soms te Rotselaar, Leuven of Tienen. We vragen om maximaal kostendelend de
verplaatsingen te maken.
Zaterdag 23 februari:

Provinciaal Domein Leopoldspark Kessel-Lo (voormiddag)

We beginnen de reeks cursusuitstappen in een parkgebied waar toch heel wat vogels
voorkomen. Bovendien zijn ze er vertrouwd met wandelaars en zijn daardoor beter
benaderbaar. Met wat geluk zie je hier toch al heel wat van onze courante vogelsoorten:
diverse eenden en ganzen, reigers, meeuwen, Waterhoentjes en Meerkoeten, maar ook heel
wat zangvogels en enkele spechten. Deze laatste zijn samen met een aantal zangertjes al
heel actief. We kunnen dus ook onze eerste vogelgeluiden leren kennen.
Afspraak: om 9 u. op parking 2 in de Beemdenstraat te Kessel-Lo. Einde omstreeks 12 u.
Info: Katelein Goderis (+32 491 521 872).
Zaterdag 23 maart:

Het Vinne te Zoutleeuw (voormiddag)

Sinds Het Vinne dankzij het natuurinrichtingsproject in 2005 weer een meer werd, volgde
hier een ongeziene explosie van riet- en watervogels met o.a. broedgevallen van
Knobbelzwaan, Dodaars, Fuut, Slobeend, Zomertaling, Kuif- en Tafeleend en niet te
vergeten: 1 à 2 paar Woudaapje en sommige jaren meer dan 25 broedparen Geoorde Fuut.
Ook Grauwe Gans, en de exoten Nijlgans en Canadese Gans zijn vaste broedvogel
geworden. Op dit ogenblik van het jaar klinkt overal alom het gezang van talloze
zangvogeltjes die de winter bij ons doorbrachten als de mezen, Vink, Boomkruiper,
Groenling, Merel, Zanglijster, Roodborst, Winterkoning, Heggenmus.
Afspraak: om 9 u. op de parking van Het Vinne, Ossenwegstraat 70 te Zoutleeuw of om
8.30 u. te Tienen op de carpoolparking van Grimde bij de aansluiting van de Zuidelijke
Ring met de St.-Truidensesteenweg. Einde omstreeks 12 uur.
Info: Marcel Jonckers (+32 497 44 72 33).
Zaterdag 6 april:

Oostkantons (dagtocht met bus)

Tijd voor een paar mooie lentewandelingen in Duitstalig België. De Oostkantons vormen
een zeer mooie streek, een heel afwisselend landschap, golvend en doorsneden door kleine
beekjes. De kleine dorpjes zijn pittoresk en uitnodigend. De wilde narcissen staan volop in
bloei. We maken een wandeling in de Hoge Venen. Ook nemen we een kijkje aan het
platform van Signal de Botrange. Daarna rijden we naar de streek van Montenau in de
vallei van de Amel (Amblève). In Montenau kunnen we 's middags de picknick nuttigen bij
een bord soep of een lekker biertje.
In deze streek kunnen we vogelsoorten zien zoals Notenkraker, Rode Wouw, Sperwer,
Buizerd, Waterspreeuw, Boompieper, Kramsvogel, Kruisbek, Appelvink…
Afspraak: Rotselaar, parking bij rondpunt Aarschotsesteenweg/Steenweg op Holsbeek om
6.45 u. – Leuven, parking Carpool Herent E314 bij Mechelsesteenweg om 7 u. – Tienen,
carpoolparking bij E40 om 7.15 u. Terug omstreeks 20.30 u.
Niet cursisten kunnen mee tegen betaling van 27 euro. Vooraf inschrijven!
Info: Jan Wellekens (+32 479 799 367).
Zaterdag 27 april:

Schulen Kleen Meulen (voormiddag)

Het Lummens Broek is een 7 ha groot natuurgebied in bezit van Natuurpunt op kleine
afstand van het meer gekende Schulens Broek. De kern wordt gevormd door drie vijvers
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die pas in 1970 werden aangelegd op de Mangelbeek in Schalbroek aan de Kleen Meulen en
dit voor de kweek van karpers.
Na 15 jaar van verwaarlozing begon het herstel in 2005 met o.a. het verwijderen van bomen
van de dijken, de aanplant van een groenscherm en de bouw van een vogelkijkhut, die
bijzonder in de smaak valt bij natuurfotografen. Meerkoet, Kuifeend, Wilde Eend, Kievit,
Kleine Karekiet, Blauwborst, Rietzanger, Rietgors en Dodaars broeden hier al. Tijdens de
vogeltrek zijn er waarnemingen van allerlei steltlopers. Benevens allerlei eenden en ganzen
behoren Watersnip, IJsvogel en soms Roerdomp in deze periode van het jaar tot de
mogelijke waarnemingen.
De Kleen Meulen, waar de wandeling start, dateert van omstreeks 1700. Het betrof een
olieslag- en graanmolen. In de jaren 2002-2004 werd hij grondig gerestaureerd en in 2008
werd een nieuw waterrad uit gietijzer en staal (gewicht 4 ton) geplaatst. De molen is te
bezichtigen en maalt elke zaterdag van 14 tot 16 uur.
Afspraak: ter plaatse Mangelbeekstraat 56, 3560 Lummen om 9 u. of te Leuven, parking
Carpool Herent E314 bij Mechelsesteenweg om 8.30 u. Einde omstreeks het middaguur.
Info: Luc Cieters (+32 494 916 862).
Zaterdag 18 mei:

Webbekoms Broek bij Diest (voormiddag)

Het Webbekoms Broek is één van onze mooiste natuurgebieden. Het is meer dan 200 ha
groot en wordt beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos. Waterberging op
piekmomenten is hier een belangrijke taak, maar de natuur profiteert van dit statuut. Een
Life-project gaat van start om de natuurwaarden te optimaliseren. We wandelen over dijken
met mooie uitzichten, langs vijvers en plassen, langs bospaden, ruigten en rietkragen. Heel
wat vogelsoorten broeden in dit gebied. We zien en horen heel wat zangvogeltjes, maar
zeker ook enkele water- en roofvogels. Ondertussen zijn de meeste zomervogels terug en
maken we dus kans op Tuinfluiter, Grasmus, Kleine Karekiet, Sprinkhaanzanger,
Bosrietzanger, Roodborsttapuit… en misschien horen we zelfs de Nachtegaal, want hier zijn
vaak meerdere zangposten.
Afspraak: kerk van Webbekom in de Webbekomsstraat (Diest) om 8.15 u. Einde
omstreeks 11.45 u.
Info: Luc Cieters (+32 494 916 862).
Zaterdag 22 juni:

Natuureiland Tiengemeten (dagtocht met bus)

O.l.v. Jan Wellekens bezoeken we dit pareltje in het Zuid-Hollandse deel van de Delta. Een
eilandje van 1000 ha werd teruggegeven aan de natuur. Echte wilde natuur, met stromende
geulen en kreken, waar je eindeloos kunt wandelen door gebaand en ongebaand terrein,
waar een redelijke kans bestaat dat de imposante Zeearend boven je hoofd cirkelt.
Tiengemeten is Deltanatuur zoals het bedoeld is: uitgestrekt, afwisselend en toegankelijk.
Natuur om van te genieten.
Oude wegen werden verwijderd. Kreken werden hersteld. Landbouwgrond werd omgezet
in moeras. Er kwamen nieuwe paden. Historische boerderijen kregen een bestemming als
bezoekerscentrum. Een aardappelloods werd vogelkijkhut. Andere gebouwen werden
gesloopt. En de natuur en de vogels grijpen de geboden kansen.
Afspraak: Rotselaar, parking bij rondpunt Aarschotsesteenweg/Steenweg op Holsbeek om
6.30 u. – Leuven, parking Carpool Herent E314 bij Mechelsesteenweg om 6.45 u. –
Terug omstreeks 20.30 u.
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Niet cursisten kunnen mee tegen betaling van 35 euro (bus + boottocht). Vooraf
inschrijven!
Info: Jan Wellekens (+32 479 796 367).

Zomertaling en Bruine Kiekendief, foto's Karel Van Rompaey
Zaterdag 21 september:

Tienen Tiens Broek (voormiddag)

De Tiense Getevallei heeft erg fraaie en lelijke hoeken, maar in elk geval is het één van de
vogelrijkste plaatsen in Brabant. Het is een ongewone combinatie van de attractieve vallei
van de Grote Gete, een echte trekcorridor, met de bezinkingsputten (eigenlijk decanteerbekkens) van de suikerfabriek, de in onbruik geraakte bekkens die nu een reservaatsfunctie
vervullen, de afgedekte bekkens van de Citrique en het natuurgebied Tiens Broek.
Hier broeden heel wat interessante vogelsoorten, maar het lokt ook heel wat doortrekkers en
overwinteraars waaronder veel steltlopers en eenden..
Afspraak: op de parking bij de waterzuivering van de Citrique in de Ambachtenlaan,
Industriepark “Soldatenplein” Z1 te Tienen om 8.30 u. Einde omstreeks 12 u.
Info: Marcel Jonckers (+32 497 44 72 33).
Zaterdag 19 oktober:

Oosterschelde Zeeland (dagtocht met bus)

We bezoeken een aantal markante plaatsen waar veel watervogels en zeker ook veel
steltlopers voorkomen. Op dit ogenblik zijn talloze steltlopers uit het hoge noorden in het
Oosterscheldegebied aanwezig. Vrijwel alle soorten uit de vogelgids zijn mogelijk
aanwezig. Sommige soorten met duizenden! Verder zullen er zeker heel wat eenden- en
ganzensoorten, piepertjes en roofvogels in onze kijkers defileren. Zeeland is een
topbestemming voor vogelkijkers.
Afspraak: Rotselaar, parking bij rondpunt Aarschotsesteenweg/Steenweg op Holsbeek om
6.45 u. – Leuven, parking Carpool Herent E314 bij Mechelsesteenweg om 7 u. –
Terug omstreeks 20.30 u.
Niet cursisten kunnen mee tegen betaling van 28 euro. Vooraf inschrijven!
Info: Jan Wellekens (+32 479 799 367).
Zaterdag 16 november:

Hoge Venen Brackvenn (dagtocht met bus)

De Hoge Venen zijn ongetwijfeld één van de meest ongerepte stukjes natuur van het
Ardennen-Eifel-complex. Vandaar dat wij er al eens graag op bezoek gaan. Door het
strenge klimaat van deze streek, de hevige neerslag, de lange koude winters en een lage
gemiddelde temperatuur (6,1°) zijn uiterst zeldzame plantensoorten uit Noord-Europa, de
bergstreken en het Atlantische gebied hier behouden gebleven als Beenbreek, Wolgras,
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Lavendelheide, Zevenster, Kleine Veenbes, Rijsbes, Klokjesgentiaan, Wolfsklauw,
Wateraardbei en een hele rits andere. Daaraan gekoppeld leven hier een aantal andere
levensvormen als vlinders en libellen. Hier geen hoge dichtheden van vogels, maar wel een
aantal interessante soorten met als toppers de Korhoen, Klapekster, Kruisbek, Ruigpootuil,
Raaf en Kortteenboomkruiper. In deze regio bij goed weer ook heel wat roofvogels als Rode
Wouw, Havik, Buizerd.
Oorspronkelijk was hier heel veel bos, in de late middeleeuwen werd daarvan heel wat
ontgonnen en ontstonden er meer open gebieden, o.a. uitgestrekte weidegebieden voor
veeteelt. Vanaf de 19de eeuw werd er weer heel wat bebost met Sparren. Dit heeft geleid tot
een aanzienlijke afname van de veenoppervlakte. De turflaag bereikt hier vaak een hoogte
van enkele meters, een unicum. Een oppervlakte van 4.500 ha werd beschermd als
natuurreservaat (reeds in 1957). Dat reservaat kreeg in 1966 het Europees Diploma voor
Natuurbehoud. Een LIFE-project Hoge Venen is eind 2012 afgerond.
In de voorafgaande weken wordt uitgestippeld welke wandelingen meest geschikt zijn,
mogelijk Fagne de Polleur en Brackvenn.
Afspraak: Rotselaar, parking bij rondpunt Aarschotsesteenweg/Steenweg op Holsbeek om
6.45 u. – Leuven, parking Carpool Herent E314 bij Mechelsesteenweg 7 u. – Tienen,
carpoolparking bij afrit Tienen-Hoegaarden om 7.20 u.
Terug omstreeks 20 u.
Niet cursisten kunnen mee tegen betaling van 28 euro. Vooraf inschrijven!
Info: Jan Wellekens (+32479 799 367).
Zaterdag 7 december:

Blankaart en IJzervallei (dagtocht met bus)

Thema excursie: Hoe ondersteunen hier verschillende organisaties projectmatig de
agrarische natuur en werken ze aan een streekeigen en klimaatbestendig landschap?
We worden om 9.30 u. (aan de St.-Audomaruskerk) onthaald door Miguel Depoortere in
Beveren aan de IJzer. Deze projectmedewerker van Regionaal Landschap IJzer en Polder
zal ons meenemen naar veldjes waar verschillende akkervogels (Gorzen, Kneus,
Veldleeuweriken...) te zien zijn. Hij zal ter plekke aantonen hoe vogelakkers hier lopen met
beheersovereenkomsten en uitleggen hoe de akkervogeltellingen (en kleurringen van de
Geelgorzen) in de winter, georganiseerd door de Provincie, hier aan bod komen.
Om 12.30 u. kunnen we onze picknick opeten in De Blankaart, provinciaal huis waar alle
regionale belangenpartijen gevestigd zijn om de samenwerking te bevorderen.
Om 13.30 u. zal er een korte voordracht gegeven worden door Wim Bovens,
projectcoördinator van Natuurwerkgroep De Kerkuil over kiekendieven; korte
soortbeschrijving, maar vooral over nestbescherming in het veld in samenwerking met de
landbouwers. De PowerPoint over het broedsucces van Grauwe Kiekendieven (eventueel
ook over Bruine Kiekendieven), zal sowieso voor de ervaren vogelkijker een warm gevoel
brengen over de passie waarmee vogelaars in de werkgroep het veld in trekken.
Daarna zouden we ons verplaatsen naar de achterkant van De Blankaart, om ons te focussen
op de Blauwe Kiekendief en Bruine Kiekendief (die overwintert er ook), Velduil,
Slechtvalk, Torenvalk, Buizerd en alle soorten ganzen (vooral Kolganzen). Ook zullen we
de indrukwekkende slaaptrek van + 50.000 meeuwen zien naar het spaarbekken.
Afspraak: Rotselaar, parking bij rondpunt Aarschotsesteenweg/Steenweg op Holsbeek om
6.30 u. – Leuven, parking Carpool Herent E314 bij Mechelsesteenweg om 6.45 u. Terug
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omstreeks 20.30 u.
Niet cursisten kunnen mee tegen betaling van 28 euro. Vooraf inschrijven!
Info: Katelein Goderis (+32 491 521 872).
Zaterdag 14 december:

Akkervogelwandeling te Hoegaarden (voormiddag)

Hoegaarden is gekend voor de mooie plateaus, holle wegen, maar ook enkele schitterende
beekvalleien. Hier heeft Natuurpunt ook geschiedenis gemaakt met een tiental
akkerreservaatjes in beheer die speciaal worden ingericht voor de gorzen. Graan wordt
ingezaaid met een tweeslagstelsel en blijft staan als wintervoer. Op deze akkertjes
verblijven soms een paar honderd Geelgorzen en enkele Grauwe Gorzen, tientallen
Ringmussen en allerlei vinken. Dit heeft het ontstaan gegeven van bijzondere
beheersovereenkomsten voor landbouwers in functie van akkervogels en een bijzonder
beschermingsplan. Op de plateaus o.a. van Outgaarden vinden we misschien nog Rietgors
en Veldleeuwerik. In de regio vertoeven meestal ook wat roofvogels o.a. Blauwe
Kiekendieven.
Afspraak: Carpoolparking bij E40 uitrit Tienen/Hoegaarden om 8.40 u. Einde omstreeks
12 u. Nadien is er als afsluiter van deze cursus gelegenheid tot een etentje in het Kouterhof,
streekrestaurant bij de brouwerij. Hierover maken we afspraken in de laatste “binnenles”.
Info: Marcel Jonckers (+32 497 44 72 33).

OPGELET!
Op de vijf busreizen kunnen een beperkt aantal niet-cursisten mee mits betaling van de
vermelde prijs vooraf te storten op rekening van de Vogelwerkgroep 330-0116265-16 of
IBAN: BE72 3300 1162 6516 en BIC: BBRUBEBB met vermelding van het reisdoel + de
opstapplaats. De busreizen zijn gratis voor de cursisten van deze grote cursus.
Voor de andere uitstappen maken we zo veel mogelijk carpoolend gebruik van eigen
wagens. Meenemen: laarzen, kijkers, vogelgidsen en picknick voor dagtochten.
Opmerking: Om een vogelcursus te volgen is het wenselijk over een verrekijker en een
vogelgids te kunnen beschikken. Best is hiervoor gebruik te maken van een vogelgids met
tekeningen, niet met foto’s. Op dit ogenblik zijn er verschillende goede gidsen op de markt.
Zoekt u naar een zeer complete gids dan raden wij u deze aan: de “ANWB Vogelgids van
Europa”, schrijver Killian Mullarney e.a. Kostprijs ongeveer 35 euro.
Wilt u een bescheidener gids dan is “De Cosmos Natuurgids Vogels” aan te raden, kostprijs
ongeveer 20 euro.
De eerstgenoemde gids kan de VWG meestal met een korting van een 4-tal euro bezorgen.
In dat geval te bestellen bij de eerste les of vooraf.
Als u natuurlijk al over een gids beschikt, is het onnodig een nieuwe aan te schaffen!!
Voorzie laarzen voor de uitstappen en/of stevige stapschoenen.

INFO CURSUS
Marcel Jonckers
Jan Wellekens
Gilbert Rijmenans
Katelein Goderis

 0497 44 72 33
 0479 79 93 67
 0470 13 90 71
 0491 52 18 72

marcel.jonckers2@telenet.be
Luc Cieters
 0494 91 68 62
Bart Broos
 0476 20 69 99
Rik Derveaux
 0473 82 12 64
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