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Beste natuurvriend
We gaan verder op de recent ingeslagen weg. We trachten u ook in de volgende
paar weken een paar leuke wandelingen aan te bieden in enkele mooie
natuurgebieden waar heel wat interessante vogels zijn waar te nemen. Succes
verzekerd.
Met wat gezond verstand kunnen we binnen de algemene regels er toch mooie
tochten van maken. Dat lukte goed in de 5 vorige excursies.
Wel vragen we zeker vooraf in te schrijven bij de gids.

ONS VERSTERKT PROGRAMMA voor de komende weken….
Mogelijk volgen nog meer wandel-aanbiedingen. Volg dus zeker je mails op.

Zaterdag 12 juni 2021
Wandeling tussen Pellenberg en Lubbeek o.l.v. Rik en Gerda.
Samenkomst om 8 u. op de parking bovenaan van de kliniek van Pellenberg, links
op de parking.
We bezoeken het gebied tussen de kliniek en 'de drogenhof in Lubbeek' en
wandelen rondom de zandgroeve Roelants en dalen af door een hellingbos.
Met een kort bezoek aan 'De Sloep' het oude huisvuilstort van Pellenberg waar
verleden jaar een oeverzwaluwwand geplaatst is aan een van de waterpartijen. In
die periode zou het gebied volop in bloei moeten staan en fladderen er flink wat
vlinders. Vogels o.a. Grasmus, Geelgors, Tjiftjaf, Zwartkop, Tuinfluiter,
Zanglijster, spechten, Matkop en Glanskop, Boomklever, Appelvink, Torenvalk
broeden er.
Inschrijven : rik.derveaux@skynet.be of 0473/821264
Zondag 27 juni 2021
Samen vogels kijken in het Schulens Broek. Afspraak om 8 u. op de parking aan
de uitlaat (einde Beekstraat Linkhout).
Inschrijven bij Heidi Coene (heidicoene@yahoo.com of 0489/92.58.86)

Zondag 4 juli 2021
Het nieuwste natuurgebied van Leuven is: "Vijvers van Bellefroid ". Eind 2019
werd dit door de stad Leuven aangekocht.
De vijvers zijn gelegen daar waar de E314 de Leuvense Vaart kruist. Het domein
is 21 ha groot waarvan 17 ha vijvers. Rond de zuidelijke vijver werd recent het
wandelpad voltooid zodat men er helemaal rond kan wandelen. De noordelijke
vijver is een rust en natuurgebied dat via 2 kijkwanden afgespeurd kan worden. In
de toekomst komt er een kijkhut van waaruit de 2 vijvers kunnen bekeken worden.
Aan elke vijver is er een beverburcht, het ganse jaar door zitten vele soorten
watervogels met deze winter als uitschieter de Kwak. Verschillende eenden
soorten met o.a. Bergeenden zijn aanwezig. Ook is er een Aalscholver kolonie met
meer dan 20 nesten.
Samenkomst om 8 u. op de parking Sportschuur van Wilsele Dorp langs de
Brandweg.
Inlichtingen bij Eddy Sente op telefoonnummer 0496.83 66 32.
DANK AAN DE VRIJWILLIGERS / GIDSEN.

Ook nog een paar andere items.
1. Waardige activiteiten in Webbekoms Broek waar u welkom bent,
met o.a. plechtig ringmoment van de jonge ooievaars, de eersten in
onze provincie
2. Een vacature bij het Regionaal Landschap Zuid-Hageland die
misschien uw leven kan veranderen

Activiteiten Webbekoms Broek
Zondag 20
juni

Over de Grauwe klauwier en andere speciale gasten in
het broek (open wandeling)

14u00

De grauwe klauwier is aan een opmars bezig in Vlaanderen en
dus ook in Vlaams-Brabant. Met een bezoek aan het
klauwierenstuk krijgen we een beter zicht over de ingrepen die
we hebben ondernomen om het biotoop van deze vogel nog te
verbeteren. Ook andere delen in het gebied worden zodanig
beheerd dat vogels zoals watersnip en roerdomp terug worden
waargenomen.
Inschrijven verplicht: webbekomsbroek@vlaamsbrabant.be of
013 35 86 58
Zondag 27
juni

Babyborrel ooievaarsjongen
Na een mislukt broedgeval in 2016 hebben we nu wel succes.
Begin april streek er een koppel ooievaars neer op de extra
ooievaarspalen die eind vorig jaar werden geplaatst door Natuur
en Bos achter het bezoekerscentrum. Liefde kan heel schoon zijn
…want sinds 21 mei verwelkomen we twee ooievaarskuikens. Nu
is de tijd aangebroken om ze te ringen. Dit doen we in het

14u00

gezelschap van Vlaams minister van Natuur, Zuhal Demir. Na
het ringen kan je nog een korte wandeling maken rondom de
palen. En uiteraard staan de suikerbonen al klaar.
Inschrijven verplicht: webbekomsbroek@vlaamsbrabant.be of
013 35 86 58
Dinsdag
29 juni

Ooievaars zonder grenzen

19u30

Een succesvol broedgeval in het Webbekoms Broek! Is dit een
toevalstreffer of zou dit het begin kunnen zijn van een mogelijke
populatie in de Demervallei. Kris Struyf is de man achter
“ooievaars zonder grenzen” die deze bijna verdwenen vogel
terugbracht naar onze streken. Hij biedt ons een fascinerende
blik op het leven van deze formidabele vogel die de ooievaar is.
Inschrijven verplicht: webbekomsbroek@vlaamsbrabant.be of
013 35 86 58

Erik Spiessens

VACATURE
Het Regionaal Landschap Zuid-Hageland vraagt ons dit bericht te
verspreiden. Zij hebben een dringende vacature 'projectcoördinator
natuur & landbouw'.
Meer informatie vind je hier:
https://www.rlzh.be/rlzh/nieuws/vacature-projectco%C3%B6rdinator-natuur-enlandbouw.
We zoeken graag een 'verbindend' iemand die verschillende projecten rond
agrobiodiversiteit/natuur en landbouw wil coördineren.
Kristien Justaert, Algemeen coördinator

Hou verder je e-mail postbus in het oog !

VERDERE LEDENWERKING
Ons Vogelblad nr. 129 is bijna klaar voor verzending. Het wordt een boekje van
72 blz.
En als dit verzonden wordt, slaan we weer aan het werk voor het volgende nummer
en natuurlijk doen we beroep op medewerking aan onze leden. Ons Vogelblad is
een ledenblad !
Voor de nazomer, herfst, winterbegin verwachten we nog voorstellen. Wil jij een
tocht(je) leiden in een gebied waar je thuis bent, kort bij of elders in het land, geef
ons dan graag een seintje.

Kandidaturen voor het bestuur zijn ook steeds meer dan welkom !

ONS VOGELBLAD
BELANGRIJK Heel wat leden vernieuwden al hun bijdrage.
Van een paar tientallen hopen we het nog…
LIDGELDEN VERNIEUWEN nog aan 20 euro op rekening van Vogelwerkgroep,
p./a. Waaibergstraat 26 bus 5 te 3300 Tienen – IBAN: BE24 3300 1135 7138BIC: BBRU BE BB.
Of doe een storting op de projectrekening
Vanaf 40 euro krijgt u een belastingvermindering van 40 %. Stort u bijvoorbeeld
40 euro dan krijgt u een aftrek van 16 euro en betaalt dus reëel 24 euro.
Gelieve ons evenwel van een storting op onze projectrekening te verwittigen via
een e-mail (marcel.jonckers2@telenet), want we krijgen geen lijst van de gestorte
bedragen met naam omwille van de wet op de privacy.
Deze giften gebeuren op rekening van Natuurpunt Studie – IBAN: BE12 2300
5247 4592. BIC – GEBA BEBB met vermelding “Gift voor project 2432 van
VWG Oost-Brabant.
En natuurlijk zijn nog altijd (nieuwe) (her)inschrijvingen welkom.

MEER INFO over de Vogelwerkgroep….
Marcel Jonckers  0497 44 72 33
Jan Wellekens  0479 799 367
Heidi Coene
 0489 925 886
Pol Uytterhoeven 0486 690 651
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