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Wat doen we volgende maand(en)?
Eerste busreis naar Zeeland
Wil je mee vergaderen over onze toekomst?
Een cursus in jouw afdeling?

Beste natuurvriend
Hieronder info over een drietal activiteiten voor de volgende maand(en).
Ook nog deze vragen aan onze leden…
We plannen een bestuursvergadering om de kalender van oktober tot december
samen te stellen en afspraken voor dr toekomst te maken. Hoe werken we verder?
Wil jij je zegje doen? Reageer dan kort en we sturen je een uitnodiging.
Voor de bestuursploeg: graag dringend voorstellen voor een vergaderdatum !
Voor de afdelingen en kernen in Oost-Brabant. We willen in het najaar (oktober
tot december) een kleine vogelcursus organiseren bestaande uit een 3-tal lessen en
3 excursies binnen de regio. We zoeken nog een afdeling of kern die voor de
locatie wil/kan zorgen, dit houdt ook in het telkens klaar maken van het leslokaal.
Een kans voor wie???

Komende activiteiten…

Zaterdag 28 augustus 2021
Bustocht Nazomerse Steltloperzoektocht Zeeland
We stellen deze bustocht in het teken van steltlopers en kustvogels. We bezoeken
een aantal markante plaatsen waar veel watervogels en zeker ook veel steltlopers
voorkomen. Wellicht worden dat Scherpenissepolder, Prunjepolder met de inlagen
en Brouwersdam.
In de nazomer zijn talloze steltlopers uit het hoge noorden in het Oosterscheldegebied aanwezig. Vrijwel alle soorten uit de vogelgids zijn mogelijk aanwezig.
Sommige soorten met duizenden, spectaculair! Verder zullen er zeker heel wat
eenden- en ganzensoorten, piepertjes en roofvogels in onze kijkers defileren. En
wie weet passeert een Velduil of Zeearend…
Vertrek: Rotselaar, parking bij rondpunt Aarschotsesteenweg/Steenweg op
Holsbeek om 6.40 u. – Leuven, carpoolparking Herent E314 bij Mechelsesteenweg
om 7 u. Terug omstreeks 20.30 u.
Inschrijven door storten van 30 euro op rekening IBAN: BE72 3300 1162 6516
van de Vogelwerkgroep met vermelding ‘Zeeland + opstapplaats’. Voorzie
picknick en drank.
Jan Wellekens 0479 799 367
OPGEPAST !!! Zorg dat je een gezondheidsattest meehebt. Een bewijs dat je
ofwel (dubbel) gevaccineerd bent, of de corona hebt overwonnen of een recente
negatieve test. Dit kan gevraagd worden door de Nederlandse politie. Daarzonder
kan je niet de bus op! Zorg ook voor een mondkapje plus reserve !!!

Zaterdag 11 september 2021
Haachts Broek en Antitankgracht
Het Haachts Broek maakt (samen met het Schorisgat en het Schoonbroek) deel uit
van de Leibeekvallei en situeert zich ten zuiden van de Dijlevallei. De
Antitankgracht en het recent aangelegde Hoogstamboomgaard maken deel uit van
het Haachts Broek.
Het gebied is één groot lappendekken aan biotopen: graslanden, ruigtes, bossen,
akkers en moerassen.
Er resten nog enkele stukken populierbos geliefd bij de vele spechtsoorten: Grote
Bonte Specht, Groene Specht en Zwarte Specht, maar ook Kleine Bonte Specht en
Middelste Bonte Specht kan je er spotten. Ook de ander klassieke bosvogels als
mezen, vinken en lijsterachtigen komen hier voor. Wat betreft de roofvogels is het
Haachts Broek de thuisbasis van enkele Buizerds, Wespendief, Sperwer en Havik.
Rode Wouw en Zwarte Wouw werden hier eerder gespot.
Meer info over het gebied zal verschijnen in een nieuwsbrief.
Samenkomst om 8 u. op parking Sporthal Den Dijk, Dijkstraat 1, 3150 Wespelaar.

Inschrijven bij Heidi Coene, 0489 925 886 of heidicoene@yahoo.com.
Laarzen zijn nuttig in het natte seizoen of na een hevige bui.
Zondag 26 september 2021
Het Vinne te Zoutleeuw
O.l.v. Philippe Smets bezoeken we het Vinne te Zoutleeuw, korte tijd nadat het
meer opnieuw werd gevuld, maar ook nadat door de hevige onweders de
broedplaatsen onder water kwamen. Philippe vertelt er alles over tijdens deze
wandeling. Zorg voor laarzen of stevige wandelschoenen.
Samenkomst om 9 u. op de parking van Het Vinne, Ossenwegstraat te Zoutleeuw.
Einde omstreeks 11.45 u.
Info Marcel Jonckers 0497 447 233.

VERDERE LEDENWERKING
Ons Vogelblad nr. 129 is verzonden, 130 komt er aan. We blijven beroep doen
op medewerking aan onze leden. Ons Vogelblad is een ledenblad!
Voor de herfst en de komende winter 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!
Ook allerlei berichtjes kunnen welkom zijn in nieuwsbrief of tijdschrift.

ONS VOGELBLAD
LIDGELDEN worden normaal per kalenderjaar betaald.
Ze bedragen 20 euro te betalen op rekening van Vogelwerkgroep, p./a.
Waaibergstraat 26 bus 5 te 3300 Tienen – IBAN: BE24 3300 1135 7138- BIC:
BBRU BE BB.
Of doe een storting op de projectrekening
Vanaf 40 euro krijgt u een belastingvermindering van 40 %. Het bewijs hiervoor
wordt u toegestuurd vanuit onze moedervereniging Natuurput Studie. 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

Gilbert Rijmenans
Katelein Goderis
Philippe Smets
Eddy Sente

 0470 139 071
 0491 521 872
 0475 605 543
 0496 836 632

