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In deze brief vind je ….
Zondag 6 januari - roofvogelteldag 6 locaties
Zaterdag 19 januari - Belgsiche Vogeldag

Zaterdag 26 januari - Dagtocht Krekengebied
Dinsdag 26 januari - Jaarvergadering + lezing
Opnieuw Grote cursus in 2019
PTT telling - tijd tot 20 januari
Watervogeltellngen 2018 2019

Hallo Vogelvrienden
Hier herhalen we even wat in de groene jaarkalender staat voor de eerste
weken.
In bijlage vind je ook nog onze affiche / flyer betreffende onze eerste grote
activiteit van het jaar: onze jaarvergadering (kort) plus presentatie over de
weking van het Natuurhulpcentrum door Sil Janssen (bij een noodgeval door
een van zijn medewerkers).
Vergeet ook niet onze grote cursus die opstart op 11 februari.
En voor de flinke tellers… Voor PTT is er tijd tot 20 januari.
Watervogeltelingen: de belangrijkste van het jaar die je niet mag missen in
weekend 12-13 januari.

Dinsdag 29 januari
Welkom op onze algemene vergadering + voordracht
“Het Natuurhulpcentrum in de kijker”

Zondag 6 januari 2019
Roofvogelteldag

Traditioneel houden we bij het begin van het jaar een Roofvogelteldag.
We trekken erop uit in diverse vallei- en natuurgebieden om de overwinteraars
te inventariseren, vnl. roofvogels, meeuwen en Kieviten. Op de meeste
plaatsen wordt het een combinatie van autotocht met korte wandelingen. We
verwachten overal een handvol geïnteresseerden. Wie graag zelfstandig elders
en synchroon een route wil lopen, meldt dit liefst vooraf (Marcel tel. 016 81 87
87).

Blauwe Kiekendief, vrouwtje, foto Marc Van Meeuwen

Afspraken op volgende plaatsen naar keuze. Let op: diverse aanvangsuren.
Voormiddag tot omstreeks 13 u. of namiddag tot omstreeks 16 u.
❑

❑

❑

❑

❑

Dorpsplein Neerlinter om 9 u. voor een autozoektocht in de Getevallei o.l.v.
Ronny Huybrechts (011 782 047);
Kerk van l’Ecluse (even voorbij Meldert) om 9.30 u. voor een wandeling langs
Rosdel en omgeving o.l.v. Rudy Van Baelen (+32 475 927 526);
Kerk van Roosbeek om 10 u. voor de streek van Boutersem – Kumtich –
Vissenaken met o.a. Grote Kouter, Zeypveld en Rozendaalbeek o.l.v. Jos
Cuppens (+32 475 935 028) en Katelein Goderis (+32 491 521 872);
Kerk van Bunsbeek, Bunsbeekdorp om 10 u. voor een wandeling langs De
Paddepoel en omgeving o.l.v. Marcel Jonckers (+32 479 44 72 33);
Kerk van Webbekom om 13 u. voor de omgeving van Diest o.l.v. Annie
Vandepoel, Jos Eyletten en Bart Broos (+32 476 206 999);

❑

Kerk van Wijgmaal om 13.30 u. voor een wandeling in het Wijgmaalbroek
o.l.v. Eddy Sente (+32 496 836 632).

Belgische Vogeldag 2019 - 19de editie
Zaterdag 19 januari 2019

In de Drie Eikencampus (Gebouw Q) UA Wilrijk. Aanvang 9 u.
Het programma van de 19de editie van de Belgische Vogeldag is te vinden op
internet via de website van Natuurpunt. Zeker weer een stel boeiende sprekers
over gevarieerde en actuele onderwerpen.
Afspraak: Drie Eikencampus UA Wilrijk, gebouw Q, Fort VI straat, 2660
Edegem.
Van 9 tot 18 u.
Zaterdag 26 januari 2019
Autodagtocht naar het Krekengebied van het
Meetjesland en Zeeuws-Vlaanderen

Het Krekengebied vertelt het verhaal van de mens die terrein verovert
op de zee, en de zee die dan weer hard en genadeloos terugslaat. Vandaag ligt de
streek van Sint-Laureins er zo mooi en rustig bij dat je nauwelijks kunt geloven
dat hier nog niet eens zoveel eeuwen geleden tientallen dorpen werden
weggespoeld. Het polderland rond de monding van de Westerschelde werd
eeuwenlang geteisterd door dijkbreuken en overstromingen, waarbij het water
grillige kuilen in het landschap uitschuurde. De zee trok zich terug en de kreken
bleven over.
Niet al deze plassen zijn echter van natuurlijke oorsprong. Er werd in de streek
namelijk ook turf gestoken, een brandstof die via sloten en kanaaltjes in kleine
vaartuigen naar de steden werd gebracht. De turfputten werden tijdens
stormvloeden verder uitgeschuurd. Eens de zee door metershoge dijken
bedwongen werd, maakten rust en landbouwuitbating zich meester van de streek.
De landbouw drong de natuur terug tot op de dijken en de oevers van de kreken
met hun brede rietkragen, die heel wat bijzondere vogelsoorten herbergen. Er
overwinteren duizenden Kolganzen en Grauwe Ganzen in de polder, alsook
honderden Kleine Zwanen en Rietganzen. Slechtvalk, Blauwe Kiekendief en
Smelleken zijn typische overwinterende roofvogels. Op de kreken foerageren
heel wat eendensoorten. Ook steltlopers zoals Wulp, plevieren en Kievit vinden
hier een goede pleisterplaats.
Afspraak: Leuven, carpoolparking Herent E314 bij Mechelsesteenweg om 7.30
u. Ter plaatse om 9 u. aan Fred’s Café, Langeweg 3, 9981 Sint-Margriete. Einde
ter plaatse omstreeks 17 u.
Info: Bart Broos (+32 476 206 999) en Heidi Coene (+32 489 925 886).

Weekend 26 – 27 januari 2019

Doe mee!

Voeder je tuinvogels en tel ze! Bezorg de
cijfers aan Natuurpunt én aan onze
werkgroep! Info hierover met portret van
tuinvogels, wat voederen, hoe tellen enz.
Via website:
www.vogelweekend@natuurpunt.be.
Tel gedurende een 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@natuurpunt.be en
ontdek hoe je je tuin voorbereidt op extra
gekwetter!
Stuur ook een mailtje met je tuintelgegevens naar marcel.jonckers2@telenet.be
voor een regionale verwerking.
Dinsdag 29 januari 2019
Jaarvergadering plus Presentatie

Om 19 u. jaarvergadering met bespreking werking van de
Vogelwerkgroep, (her)verkiezing bestuur, toelichting projecten,
etc.
Daarna om 20 u.: NATUURHULPCENTRUM OPGLABBEEK IN DE
KIJKER

Het vogelasiel komt op bezoek. Het thema van de voordracht is de ontstaans- en
ontwikkelingsgeschiedenis van het Natuurhulpcentrum. Opvang en verzorging
van vogels en wilde dieren blijft een verhaal van successen en teleurstellingen.
Heel vaak ligt de mens aan de basis van hun onheil. Vaak betreft het jonge dieren
die soms met intense voedering toch kunnen opgroeien. Ook exotische dieren,
meestal uit inbeslagnemingen in binnen- of zelfs buitenland, komen in dit
opvangcentrum terecht en dan is het vaak een juridische procedure om deze
dieren terug naar hun ‘thuisland’ te krijgen of naar een gespecialiseerd
opvangcentrum voor deze soort, vaak in Nederland. Gelukkig kunnen zowat 70
% van de binnengebrachte vogels en wilde dieren opnieuw in de natuur geplaatst
worden na hun revalidatie. Indien er geen dringende ‘zaak’ is geeft Sil Janssen
zelf deze voordracht.
Afspraak: te Tienen, CC. De Kruisboog, polyvalente zaal op het St.-Jorisplein
(dit is de kazerneparking!) bereikbaar vanaf de Goossensvest en dan
Meendijkstraat.
Aanvang: 19 u. voor de jaarvergadering, 20 u. voor de uiteenzetting.
Vooraf inschrijven wenselijk maar niet noodzakelijk via
marcel.jonckers2@telenet.be of (+32 497 44 72 33).

Opnieuw Grote cursus in 2019
Maandag 11 februari 2019
Start Cursus “Vogels Het Jaar Rond”

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) i.s.m. Natuurpunt Afdeling Lubbeek
en Natuurstudiewerkgroep Hagelandse Heuvelstreek
Cursus bestaande uit

9 theoretische lessen op maandagavond in Zaal Santro te Binkom (Lubbeek),
Tiensesteenweg 55, ruime parkeerplaats beschikbaar;
11 uitstappen op zaterdagen, waaronder 5 bustochten.
Lessen:
Maandag 11 februari:
Maandag 18 februari:
Maandag 11 maart:

Introductie tot het vogels kijken
Watervogels (eenden, ganzen, zwanen)
Roofvogels (courante soorten)

Maandag 1 april:
Maandag 6 mei:
Maandag 3 juni:
Maandag 16 september:
Maandag 7 oktober:
Maandag 4 november:

Zangvogels (courante soorten)
Zangvogels 2 (vooral zomervogels)
Reigers, Rallen, Ooievaars, Sterns…
Spechten duiven, hoenders, (kleine groepen)
Vogeltrek
Wintergasten

Excursies: 5 busreizen en 6 halvedagtochten
Zaterdag 23 februari:
Zaterdag 23 maart:
Zaterdag 6 april:
Zaterdag 27 april:
Zaterdag 18 mei:
Zaterdag 22 juni:
Zaterdag21 september:
Zaterdag 19 oktober:
Zaterdag 16 november:
Zaterdag 7 december:
Zaterdag 14 december:

Provinciaals Domein Leopoldspark, Kessel-Lo
Het Vinne, Zoutleeuw
Busreis Oostkantons
Kleen Meulen, Schulen
Webbekoms Broek, Diest
Busreis Natuureiland Tiengemeten
Tiens Broek, Tienen
Busreis Zeeland Oosterschelde
Busreis Hoge Venen Brackvenn
Busreis Blankaart IJzervallei
Akkerplateaus, Hoegaarden

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).
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), Benny L’Homme (0486 02 06 27) of Jan Wellekens (0479 799
367). Zie ook onze website: www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be.
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WATERVOGELTELLINGEN 2018-2019
De eerste telling is ondertussen achter de rug.
Momenteel werden van 12 gebieden de resultaten ingegeven. Dat gaf 3357
vogels in 31 soorten. Van nog enkele gebieden worden de resultaten verwacht….
Resterende data midmaandelijkse watervogeltellingen:
12/13 januari 2019
16/17 februari 2019
16/17 maart 2019
Slaapplaatstelling aalscholvers en zilverreigers
12 januari 2019
Slaapplaatstelling wulpen
19 januari 2019
Slaapplaatstelling meeuwen
26 januari 2019

PTT-tellingen kunnen tot 20 januari
Ik citeer uit het bericht vanuit Natuurpunt / waarnemingen

Doe mee aan PTT: detailonderzoek naar overwinterende
vogels
Tussen zat 15 dec - zon 20 jan kan je deelnemen aan één van de langstlopende
Vlaamse telprojecten: de Punt Transect Telling (PTT). Deelnemen vraagt één
voormiddag tijd. De telling gebeurt volgens een gestandaardiseerde methode.
Bepaal een route, best karakteristiek voor het gekozen landschap of habitat. Kies
20 goed bereikbare telpunten en tel er gedurende 5 minuten alle vogels. Jaar na
jaar herhaal je de telling op dezelfde punten. Verschillende tellers lopen zo al
jarenlang één of meerdere vaste routes. De afstand tussen de telpunten is
minimaal 250 m in gesloten en 500 m in open landschap. Zo help je om een beter
beeld te krijgen van de overwinterende vogelpopulaties in Vlaanderen. De

telgegevens voor PTT kan je vanaf nu invoeren via de gloednieuwe
projectenmodule van Waarnemingen.be.
https://project.waarnemingen.be/projects/7/
Meer informatie & handleiding https://www.natuurpunt.be/pagina/punttransect-telling-ptt

ONS VOGELBLAD
We werken nog aan de editie nr. 119 die eind december moet verschijnen.
Bijdragen hieraan blijven welkom.
Teksten over vogels… Belevenissen met vogels... Info over vogelrijke
gebieden… Studie en beschermingsacties… WELKOM !
Al 29 jaar trouw om de drie maanden. Gestart met 32 pagina’s. Nu dubbeldik en
met kleurkaft !!
Op de hoogte blijven van de activiteiten van onze Vogelwerkgroep Oost-Brabant
van Natuurpunt kan best via het abonnement op "Ons Vogelblad".
Dit tijdschrift wordt 4 keer per jaar uitgegeven, telt nu meestal 64 à 72 blz. per
keer en is volledig gewijd aan onze vogelwereld, vogelrijke gebieden,
vogelstudies, bijzondere waarnemingen, soort in de kijker, vogelgedrag en
ecologie, uitstappen en algemene vogelthema's.
We stonden voor de keuze: de bijdrage verhogen of de werking beperken….
Voor een heel jaar ‘hobby’ of passie … Voor minstens 240 bladzijden lectuur en
ruim 30 acticiteiten….
Het abonnementsgeld voor een jaargang bedraagt nu 20 euro voor leden van
Natuurpunt of 2 euro voor niet-leden, afzonderlijk te betalen op rekening van de
Vogelwerkgroep, Waaibergstraat 26 / 5 te 3300 Tienen - IBAN: BE24 3300 1135
7138 – BIC: BBRU BE BB

Vogelwerkgroep Oost-Brabant
coördineert activiteiten rond vogels in de regio.
We werken rond OBSERVEREN, STUDIE, EDUCATIE en BESCHERMING.
Studieprojecten waaraan u kan meewerken zijn: Watervogeltellingen,
Roofvogeltellingen, Inventarisaties, PTT-project, Project Bijzondere Broedvogels.
Beschermingsprojecten lopen vnl. rond uilen, zwaluwen en akkervogels.
Bezoek eens onze website

www.vogelwerkgroep-oost-brabant

INFO ACTIVITEITEN
Marcel Jonckers
Jan Wellekens
Bart Broos
Heidi Coene

 0497 44 72 33
 0479 799 367
 0476 206 999
 0489 925 886

Gilbert Rijmenans  0470 139 071
Luc Cieters
0494 916 862
Katelein Goderis  0491521 872

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Neem dan even contact met marcel.jonckers2@telenet.be; Wil je dat we hem
ook naar iemand anders sturen? Geef ons een seintje. Heb je zelf ideeën of
voorstellen? Welkom!
Iedereen is welkom op al onze activiteiten. Voor de uitstappen maken we gebruik
van eigen wagens tenzij anders vermeld. Kostendelend meerijden kan.
Meenemen: laarzen, kijkers, vogelgidsen en picknick voor dagtochten.
Voor bustochten gelieve ruim vooraf in te schrijven door betaling op rekening van
Vogelwerkgroep Oost-Brabant, Waaibergstraat 26 / 5, 3300 Tienen - IBAN BE72
3300 1162 6516 – BIC: BBRU BE BB.

