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Dringend tijd om in te tekenen als je bij wil zijn !

Verlengd weekend
op Texel
8 tot 12 (11) november
Nu inschrijven nodig!!!
Lezing Professor Hans Van
Dijck
in Provinciehuis Leuven
op 26 februari

Cursus
Vogels Het Jaar Rond
Module 1 te
Binkom Lubbeek
Start 11 februari
Schitterend autodagtocht
Zuid-Hollandse
Vogelgebieden met
Reeuwijkse Plassen
9 februari

Inderdaad moeten we bijvoorbeeld voor het weekend te Texel het hotel eind
deze maand vastleggen… Vandaar dat nu inschrijven hiervoor nodig is.
Ook voor de cursus zijn er maar een paar dagen bedenktijd meer.
En voor de lezing van Hans Van Dijck en voor de autodagtocht is naar
Reeuwijk inschrijven niet echt verplicht, maar ’t is prettiger te weten hoe het
zal verlopen….

Vrijdag 8 tot dinsdag 12 november 2019
Verlengd weekend te Texel

Met het 11-novemberweekend gaan we met de
VWG voor 5 dagen naar Texel, het meest
zuidelijke van de Waddeneilanden.
Texel, ‘Tessel’ uitgesproken, hoeft geen
introductie voor de meeste vogelaars, maar
hieronder toch een korte impressie. Texel is Nederland in een notendop: zowat
alle kenmerkende biotopen vinden we er terug. In het westen, aan de zijde van de
Noordzee: oude en jonge duinen, natte duinvalleien met talrijke zeldzame planten
en een rasechte Slufter (te vergelijken met onze Zwinvlakte), een grote vlakte
tussen de duinen die enkel bij hoogwater onder water komt. Dennenbossen met
grillige door de wind gevormde Zeedennen, aangelegd begin 20ste eeuw om de
dorpen en landerijen te beschermen tegen de landinwaarts oprukkende duinen.
Daarachter oer-Hollandse polders met weidevogels zoals Tureluur, Grutto,
Watersnip, Scholekster en Kievit.
In het oosten, tegen de Waddenzee aan, vinden we talrijke slikken en schorren.
Hier ligt een hele waaier van binnen- en buitendijkse plassen waar o.a. Kluut,
Bontbekplevier en verschillende soorten sternen broeden. Vrij recent werd er een
nieuw plasdras gebied aangelegd in het binnendijkse deel van de noordoostzijde
van het eiland: Utopia! Buitendijks aan de kant van de Waddenzee vinden we het
belangrijke vogelgebied de Schorren
waar o.a. een grote kolonie
Lepelaars is gevestigd!
Gedurende deze 5 dagen zullen we
alle belangrijke vogelgebieden van
het eiland aandoen.
Scholekster, foto Karel Van
Rompaey
We vertrekken vrijdagmiddag
omstreeks 14 u. met een paar
minibussen.
We verblijven centraal op het eiland in de Stayokay nabij Den Burg, op basis van
volpension (ontbijt, lunchpakket en avonddiner). We verblijven in 4 en 6persoonskamers. Verblijf in een tweepersoonskamer is mogelijk mits voorradig
en een opleg van 88 euro per persoon.
De voorziene reissom bedraagt 440 euro per persoon in een 4 tot 6-persoonskamer
inclusief transport met minibus, bootovertocht, uitstappen en excursies, inclusief
toegang tot Ecomare.
Voor wie niet tot dinsdag kan blijven en de maandagnamiddag met eigen vervoer
terugkeert, bedraagt de reissom 270 euro (3 dagen volpension, uitstappen en
excursies, inclusief toegang tot Ecomare).
Details volgen later.
Terugkomst voorzien op dinsdag 12 november omstreeks 21.30 u.!

Inschrijven door storting van een voorschot van 250 euro vóór 15 maart op
rekening van Vogelwerkgroep Oost-Brabant, Waaibergstraat 26 bus 5, 3300
Tienen - IBAN: BE72 3300 1162 6516, met vermelding “Weekend Texel”. Saldo
te betalen tegen 15 oktober 2019.
Info: Jan Wellekens (+32 479 799 367).
Zaterdag 9 februari 2019
Autodagtocht Reeuwijkse Plassen

In Nederland overwinteren jaarlijks
honderdduizenden vogels. Rudy Van Baelen
verkent vooraf enkele gebieden in de buurt van
Rotterdam, die als rust- of vogelrichtlijngebied
ingekleurd zijn. In functie van wat er aanwezig
is, leidt hij ons naar een aantal plaatsen als de
Reeuwijkse Plassen (waar we enkele jaren
geleden overdonderd werden door de
aanwezige soorten en het indrukwekkende
aantallen Smienten), het Oudeland van Strijen
(gekend voor zijn Dwergganzen, maar ook kans
op Wilde Zwanen, Slechtvalk, Nonnetje), de
Ackerdijkse Plassen (mogelijk duizenden
Kolganzen en Brandganzen), de AalkeetBuitenpolder, en de Vogelplas Starrevaart
(Smienten, Kokmeeuwen…), om er de vele
soorten eenden, ganzen, futen en roofvogels, te
observeren . Soorten en aantallen kunnen afhankelijk zijn van hoe de winter
verder evolueert, maar sowieso is dit deel van Nederland een grote trekpleister
voor heel veel overwinterende vogels. Wie weet kruisen ook nu weer een paar
zeldzame schoonheden ons pad.
Nonnetje, foto Peter Desmedt

Afspraak: Leuven, parking
Carpool Herent E314 bij
Mechelsesteenweg om 7 u. –
Bekkevoort, carpoolparking
Staatsbaan / oprit E314 om 6.40 u.
Terug omstreeks 20 u.
Info: Rudy van Baelen (+32 475
927 526) en Gilbert Rijmenans
(+32 470 139 071).

Wintergasten op de Reeuwijkse Plassen: tot wel 20.000 Smienten

Cursus
VOGELD HET JAAR
ROND
Nog enkele dagen om in te schijven

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

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

Dinsdag 26 februari 2019
Uiteenzetting Professor Hans Van Dijck

“Beetgenomen vogels: hoe Grauwe Klauwieren en co in een
ecologische valstrik belanden”
U Hans Van Dijck voorstellen is bijna overbodig. “Hij is
professor gedragsecologie en natuurbehoud aan de UCL
(Louvain-la-Neuve). Hij tracht het gedrag van dieren in een
wereld op mensenmaat te begrijpen. Wie zijn de winnaars en de verliezers, en
waarom is dat zo? Naast doceren, onderzoek opzetten en publiceren in de
internationale vakliteratuur, loodst hij graag biologische inzichten tot bij het grote
publiek. Naast lezingen, schrijft en praat hij regelmatig in diverse media. Zo is hij
columnist voor het tijdschrift EOS en een regelmatige gast op radio en televisie.”
(We citeren: www.mo.be)
Het thema van deze uiteenzetting klinkt wat controversieel. Als we
natuurinrichtingen uitvoeren in functie van bepaalde soorten, kan dit dan soms tot
een ecologische val leiden waarin de soort zich toch niet succesvol kan
voortplanten. En hoe vermijden we dit?
Afspraak: Provinciehuis Leuven, zaal auditorium. Aanvang: 19.30 u. stipt.
Einde omstreeks 22 u.
Vooraf inschrijven wenselijk maar niet noodzakelijk via
marcel.jonckers2@telenet.be
(+32 497 44 72 33).

Grauwe Klauwier, foto
Karel Van Rompaey

WATERVOGELTELLINGEN 2018-2019
Al vier tellingen van de zes achter de rug. Nog 2 keer deze winter….
Resterende data midmaandelijkse watervogeltellingen:
16/17 februari 2019
16/17 maart 2019

ONS VOGELBLAD
We werken nu aan de editie nr. 120 … Dat wil zeggen 30 jaar Ons
Vogelblad. Bijdragen hieraan blijven welkom !!!!
De vernieuwingen van de abonnementen komen vlot binnen.
Schijnbaar vinden onze abonnees hun boekje en onze werking dus wel 20 euro
waard.
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.

