Nieuwsbrief 2020/01
30 december 2019

Hallo
Verleden donderdag is Ons Vogelblad 123 naar de post gebracht. Een hele stapel
want elke omslag bevatten 102 blz. teksten; een vogelblad van 72 blz. en een
activiteitenkalender 2020 van 28 blz. en een extra-blaadje met nog een aanvulling
en een correctie (want het zetduiveltje heeft ons even parten gespeeld).
Wellicht is het dus ondertussen net bij jullie geraakt als een soort
eindejaarsgeschenk.
Vandaar dat we ondertussen nog weinig nieuws voor jullie hebben.
Wel willen we jullie aandacht nog even vestigen op onze eerste activiteit van 2020,
de traditionele roofvogelteldag op nu zondag 5 januari op meerdere plaatsen en
diverse uren.
En dan ook nog even focussen op een eerste cursus die al in januari start en
waarvoor je vóór 15 januari zou moeten inschrijven. We organiseren voor de
allereerste keer een cursus ‘Vogels tekenen en schilderen’. Heb je het nog nooit
geprobeerd ? Dan is dit misschien DE kans om het eens te proberen. Je leert
hierbij ook beter observeren, want dat doen we meestal nog steeds heel vluchtig, te
vluchtig. Deze lessen worden gegeven door Herwig Blockx, professioneel leraar
biologie en al vele decennia uitstekend natuur- en vogelkenner, schrijver ook van
heel wat boeiende teksten in diverse bladen. En bovendien dus al jaren bezig met
het tekenen en schilderen van vooral vogels op basis van observatie en met grote
aandacht voor hun gedragingen. Hij verzorgde o.a. ook alle tekeningen in de
monografieënreeks van Jenny De Laet.
Ondertussen hopen we ook dat je met volle inzet meewerkt aan het bijvoederen
van onze wintervogels in de tuinen, dat je er op uit trekt om onze natuur beter te
verkennnen en dat je misschien winterse plannen maakt om in de lente je tuin of
terras een stuk te vernatuurlijken. Meer dan noodzakelijk, de biodiversiteit kan
alle steun gebruiken en de oppervlakte tuin is zo belangrijk om natuur in de stad of
dorp overeind te houden.
We kijken ook uit naar jullie bijdrage voor een nieuwsbrief en/of Ons Vogelblad.
Het bestuur

ACTIVITEITEN IN DE KIJKER
Zondag 5 januari 2020
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. +32 16 81 87 87).
Afspraken op volgende plaatsen naar keuze. Let op:
diverse aanvangsuren. Voormiddag tot omstreeks 13
u. of namiddag tot omstreeks 16 u.
Sperwer, foto Marc Van Meeuwen

Dorpsplein Neerlinter om 9 u. voor een autozoektocht in de Getevallei o.l.v.
Ronny Huybrechts (+32 11 78 30 47 of +32 495 592 336);
❑ 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 (+32 475 935 022) 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 (+32 479 447 233);
❑ Kerk van Webbekom om 13 u. voor de omgeving van Diest o.l.v. Annie
Vandepoel, Jos Eyletten (+32 499 333 182);
❑ Kerk van Wijgmaal om 13.30 u. voor een wandeling in het Wijgmaalbroek
o.l.v. Eddy Sente (+32 496 836 632).
❑

Vrijdag 24 januari 2020
Start Cursus

Kijk op een andere manier naar vogels: probeer ze te tekenen!!!

Cursus

“Vogels tekenen en schilderen”

WAT?
Als je bij het bladeren in een vogelboek je al eens afgevraagd hebt “Hoe doen die
mensen dat om zulke tekeningen te maken?” dan is dit dé gelegenheid om een
antwoord te krijgen op die vraag. Meer zelfs: je mag zélf aan de slag. Je gaat
kennis maken met verschillende technieken (potlood, inkt, aquarel, …) om je eigen
meesterwerk(en) in je eigen stijl na te streven. Voor deze lessenreeks is geen
voorkennis vereist. Het hélpt veel als je al eens een verrekijker of een telescoop
hebt gebruikt, maar een échte must is dat zeker niet. Het spreekt vanzelf dat je
graag tekent/getekend hebt of enige verborgen talenten wilt ontwikkelen. Enige
interesse in het gebruik van water- of gouacheverf is zeker een pluspunt. Je krijgt
ook de gelegenheid om buiten veldschetsen te maken van vogels. Dat is een heel
andere manier van vogels kijken dan een pure soortdeterminatie: na een half uur
proberen ga je precies weten hoe de kop van die reiger eruitziet…
De cursus bestaat uit 4 binnenactiviteiten op vrijdagavond (19 u. tot 21.30 u.)
waarin de “Hoe zit zo’n vogel in elkaar” basis gelegd wordt om ook buiten aan de
slag te kunnen op 2 zaterdagnamiddagen (14 u. tot 17 u.). De buitenactiviteiten
zijn strikt “weather permitting” en gaan dus alleen door als de weergoden ons niet
al te slecht gezind zijn.
WANNEER WAAR? Binnenactiviteiten te Vissenaken in Natuur.huis De Gors:
Metselstraat 75, 3300 Vissenaken - Tienen.
➢ Vrijdag 24 januari ‘20:
Natuur.huis De Gors Vissenaken 19 u. tot 21.30 u.
➢ Vrijdag 7 februari ’20:
Natuur.huis De Gors Vissenaken 19 u. tot 21.30 u.
➢ Zaterdag 22 februari ’20: Buiten tekenen 14 u. tot 17 u. in het Provinciaal
domein te Kessel-Lo (parking langs de Beemdenstraat). Bij té slecht of té koud
weer is er binnen tekenen/schilderen in De Gors.
➢ Vrijdag 6 maart ’20:
Natuur.huis De Gors 19 u. tot 21.30 u.
➢ Zaterdag 28 maart ’20:
Buiten tekenen. In de Dijlevallei ten zuiden van
Leuven. Er zal die dag vanuit een schuilhut gewerkt worden. De exacte
locatie wordt enkele dagen op voorhand meegedeeld en is afhankelijk waar er
interessante (d.w.z. tekenbare …) vogels aanwezig zijn. Bij té slecht/koud weer
is er een binnenactiviteit in De Gors.
➢ Vrijdag 24 april. ’20:
Afsluitende binnenactiviteit Natuur.huis De Gors.
Aantal deelnemers: min. 5 en max. 8 deelnemers. Prijs: 80 euro. (We missen
momenteel nog 1 inschrijving!)
Benodigd materiaal: wordt meegedeeld bij inschrijven. Afhankelijk van het
aantal deelnemers kan er eventueel gemeenschappelijk materiaal aangekocht
worden en/of van mij uitgeleend/gebruikt.

INFO ACTIVITEITEN
Marcel Jonckers  0497 44 72 33
Luc Cieters
 0494 916 862
Katelein Goderis  0491 521 872

Jan Wellekens
 0479 799 367
Gilbert Rijmenans  0470 139 071
Heidi Coene
 0489 925 886

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. Geef bij inschrijving telkens op: reisdoel,
je naam en opstapplaats.
OPGEPAST! Bij te slechte omstandigheden of gevaarlijke wegen kan
een uitstap worden afgelast. Bekijk de avond vooraf of er geen mail is
verspreid. Laat je mailadres opnemen in ons adressenbestand voor de
nieuwsbrieven.

ONS VOGELBLAD
We werken nu aan de editie nr. 124 … Dat wil zeggen dat we al ruim 30 jaar
Ons Vogelblad uitbrengen. Bijdragen voor volgende nummers blijven altijd
welkom !!!!

Het abonnementsgeld voor een jaargang bedraagt nu 20 euro voor leden van
Natuurpunt of 22 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
Nieuwe betalers worden nu automatisch lid tot eind 2020, dus 2 nummers extra .
Enkel voor nieuwe leden!

Laat van je horen …..
Wil je meewerken aan een van de projecten, wil je meewerken aan de
organisaties … Geef dan snel een seintje.

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  0497 44 72 33
Jan Wellekens  0479 799 367
Katelein Goderis  0491521 872

Gilbert Rijmenans  0470 139 071
Luc Cieters
0494 916 862
Heidi Coene
 0489 925 886

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.

