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Vooreerst:
Dit weekend 18-19 december is het opnieuw WATERVOGELTELLINGEN

Ook dit weekend: zaterdag 18
december: open wandeling in Aronst
Hoek met watervogelteller Gerrit
Stockx. Zie lager.

En wat in januari? Hieronder ook al de eerste activiteiten van 2022.
Ons Vogelblad nr. 131 Is ondertussen bij de drukker. Het zal dus
hopelijk voor eind dit jaar bij u zijn.

LID ZIJN …. LID BLIJVEN
Natuurlijk willen we onze abonnees behouden. Ook in deze coronatijden hebben
we gezorgd dat ONS VOGELBLAD steeds op tijd bij u was met 68 of 72 blz.
Ook hebben we gepoogd activiteiten aan te bieden voor zover het toegelaten en
verantwoord was. Net als iedereen hopen we dat in 2022 nog wat meer mogelijk
wordt.
Ondertussen hopen we dat u het lidgeld / abonnement wilt hernieuwen. Onze
abonnementsvoorwaarden blijven gelijk … Zie lager!!!!!

Hier de info over de activiteiten
Zaterdag 18 december 2021:
▪ Watervogels in Aronst Hoek
Met Gerrit Stockx op zoek naar overwinterende watervogels in het uitgestrekte
natuurgebied van Aronst Hoek. Bij goed weer zullen zeker ook de roofvogels van
de partij zijn.
Bezoek gecombineerd met watervogeltelling in het kader van het INBO project /
Natuurpunt Studie. Laarzen voor deze wandeling worden sterk aangeraden.
Afspraak: om 9.30 u. aan de kerk van Geetbets. Einde omstreeks het middaguur.
Zondag 9 januari 2022: Keuze aan afspraken
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).
Afspraken op volgende plaatsen naar keuze. Let op: diverse aanvangsuren.
Voormiddag tot omstreeks 12 of 13 u. of namiddag tot omstreeks 16 u.
❑ Kerk van Testelt voor de Demerbroeken (uitzonderlijk om 8 u.) o.l.v. Kamiel
Aerts (tel. 016 63 38 73);
❑ Dorpsplein Neerlinter om 9 u. voor een fietszoektocht in de Getevallei o.l.v.
Ronny Huybrechts (tel. 011 783 047);
❑ Kerk van l’Ecluse (even voorbij Meldert) om 9.30 u. voor een wandeling langs
Rosdel en omgeving o.l.v. Rudy Van Baelen (tel. 0475 927 526);
❑ Kerk van Roosbeek om 10 u. voor een wandelzoektocht van 3 uur langs de
Grote Kouter, Breisem, de vijvers van Roosbeek o.l.v. Jos Cuppens (tel. 0475
935 028) en Katelein Goderis (tel. 0491 521 872);
❑ Kerk van Bunsbeek, Bunsbeekdorp om 10 u. voor een wandeling langs De
Paddepoel en omgeving o.l.v. Marcel Jonckers (tel. 0479 447 233);
❑ Kerk van Webbekom om 13 u. voor de omgeving van Diest o.l.v. Annie
Vandepoel en Jos Eyletten (tel. 0499 333 182);
❑ Kerk van Wijgmaal om 13.30 u. voor een wandeling in het Wijgmaalbroek
o.l.v. Eddy Sente (tel. 0496 836 632).

UREN en afspraken kunnen nog WIJZIGEN. Hou je mailbox in het oog.

Zaterdag 22 januari 2022:
Akkervogelwandeling te Outgaarden
(Hoegaarden)

O.l.v. Robin Guelinckx, een van de
begeesteraars van het akkervogelproject,
bezoeken we dit projectgebied voor
akkervogels. Er zijn een aantal
akkerpercelen in beheer bij Natuurpunt,
maar belangrijker hier zijn de percelen met
bijzondere beheersovereenkomst met medewerking van landbouwers en de VLM.
Dit is echt een pilootproject met grote impact op de aanwezige aantallen.
We gaan er op zoek naar overwinteraars op de plateaus bij de taalgrens,
grondgebied Outgaarden – Hoegaarden. We denken hierbij op de eerste plaats
aan Grauwe en Geelgors, Gele Kwikstaart, Kneu en Veldleeuwerik. Dit is ook een
projectgebied voor kiekendieven en geregeld is hier ook de Velduil aanwezig.
Afspraak: om 9 u. op de carpoolparking E40 van Hoegaarden. Einde omstreeks
het middaguur.
Contact: Robin Guelinckx of Marcel Jonckers tel. 0497 447 233.

Voorstellen en bijdragen voor Nieuwsbrief, activiteiten of tijdschrift
altijd 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

Leden Natuurpunt
Niet-leden
Natuurpunt
Overschrijven

Of vrije gift op

Minimum 20 euro
Minimum 22 euro
Op rekening van de Vogelwerkgroep, p./a.
Waaibergstraat 26 bus 5 te 3300 Tienen
IBAN: BE24 3300 1135 7138
BIC: BBRU BE BB
Natuurpunt Studie
IBAN: BE12 2300 5247 4592
BIC: GEBA BEBB met vermelding “Gift voor
project 2432 van VWG Oost-Brabant”. Vanaf
40 euro is dit fiscaal aftrekbaar. Bij storting
verwittig ons dan via mail.

