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In deze nieuwsbrief






Dit weekend 15-16 januari: opnieuw watervogeltellingen
Zaterdag 22 januari: akkervogelwandeling te Outgaarden
Vogeltellingweekend 29-30 januari
In de planning: korte cursus Vogels in onze omgeving te Bierbeek
We plannen twee meerdaagse reizen (als corona het ons toelaat), zie
lager.
 Resultaten van de roofvogeltellingen van afgelopen weekend

Beginnen we met het voorbije roofvogeltelweekend.
Dit zijn de (voorlopige) resultaten:
48 Buizerds
1 Sperwer
1 Blauwe Kiekendief
15 Torenvalken
5 Slechtvalken
en als extra: 7 Bosuilen
er waren niet minde dan 45 tellers in totaal op onze tellingen!!!!

Weekend 15-16 januari: onze traditionele Watervogeltelling
als onderdeel van de watervogeltellingen overal in de West-Paleartctic (in alle
landen van Europa, Noord-Afrika en Klein-Azië. Draag je ook je steentje bij? We
rekenen op onze vaste ploeg van tellers in onze vaste gebieden. Maar ‘nieuwe’
mensen kunnen ook hun waarnemingen van alle mogelijke watervogels
(eendachtigen, rallen, meeuwen, steltlopers, aalscholvers, …). Geef ons je
resultaten door!

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.
Zaterdag 29 en zondag 30 januari 2022

HET GROTE VOGELWEEKEND

Voeder je tuinvogels en tel ze! Bezorg de cijfers aan Natuurpunt én aan onze
werkgroep! Info hierover met het portret van tuinvogels, wat je kan voederen,
hoe tellen enz. via website: www.vogelweekend.be.
Tel gedurende een half uurtje de vogels in jouw tuin of op je terras. Zo doe je
mee aan het grootste vogelonderzoek in Vlaanderen. Via internet kan je deze
brochure gratis aanvragen.
Kijk nu al op www.vogelweekend.be en ontdek hoe je je tuin voorbereidt op extra
gekwetter!
Stuur voor een regionale verwerking ook een mailtje met je tuintelgegevens aan
marcel.jonckers2@telenet.be.
Meer info: www.vogelweekend.be

Meerdaagse reizen 2022
Als de coronatoestanden het toelaten plannen we 2 meerdaagse reizen
1) Een 10-daagse naar de Spaanse Pyreneeën of naar de Cevennen en dit in de
loop van de maand juni.
2) Een 4 of 5 daagse reis naar Noord-Nederland (Lauwersmeer, Waddenzee,
Schiermonnikoog …) half augustus. (wellicht 12-16 augustus?).
Jan Wellekens is al bezig aan de planning van deze twee tochten die hij wil leiden ,
dit alles onder voorbehoud dat we terug kunnen reizen binnen Europa met covid.

Korte vogelcursus

Vogels in onze omgeving

Een korte cursus georganiseerd in samenwerking met Kern Bierbeek, afdeling VelpeMene.
3 lesavonden in CC De Velpe, Velpestraat 47, 3360 Bierbeek en 3 voormiddag excursies
in de regio in vogelrijke gebieden.
De 3 lesavonden gaan door op maandagavonden telkens van 19.30 u. tot 22.30 u.:
❖ 28 februari: thema’s: “Hoe vogels kijken” (welk materiaal, verrekijker, telescoop,
determinatie gidsen,..) en 'Watervogels'
❖ 14 maart : ‘Zangvogels’
❖ 28 maart: ‘Roofvogels en uilen’
Tijdens de 3 excursies op zaterdagvoormiddagen worden volgende gebieden bezocht:
❖ 5 maart: Zoete Waters en Heverleebos te Oud-Heverlee
Afspraak Maurits Noëstraat, kruispunt bij Waversebaan
❖ 19 maart: Vijvers Noord- en Zuid te Oud-Heverlee
Afspraak bij het station van Oud-Heverlee in de Boomgaardenstraat
❖ 2 april: Vijvers van Abdij Van ‘t Park
Afspraak: binnenkoer van de abdij, ingang langs de Geldenaaksebaan.
Deze uitstappen verlopen telkens van 9 tot 12 u. Afspraak ter plaatse. Ze zijn enkel
voorbehouden aan de ingeschreven cursisten en de cursusbegeleiders.
We kozen voor natuurgebieden waarvan we zeker zijn dat we er een hele reeks
vogelsoorten zullen kunnen observeren. Stevige wandelschoenen of laarzen zijn
wenselijk. Een verrekijker (of eventueel telescoop) is zeker ook nuttig!
Wie al over een vogelgids beschikt brengt deze mee. Het is ook mogelijk een degelijke
gids aan te kopen aan kortingprijs tijdens de eerst lesavond.
Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 30.
De deelnameprijs, uitgebreide syllabus inbegrepen, bedraagt:
❖ 40 € voor Natuurpunt leden , lidmaatschap Vogelwerkgroep Oost-Brabant
inbegrepen.
❖ 60 € voor niet-leden Natuurpunt, lidmaatschap NP en Vogelwerkgroep OostBrabant inbegrepen.
Te betalen op rekening van Vogelwerkgroep Oost-Brabant, IBAN BE24 3300 1135 7138.
Info bij Philippe Smets, cursusleider en lesgever tel. 0475 605 543
of bij Esther Buysmans, tel. 016 462 336 of 0475 335 170.

LID ZIJN …. LID BLIJVEN
De hernieuwingen van de lidgelden lopen vlot...
Voor wie er nog niet aan dacht …
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.
Ons lidgeld blijft behouden op 20 euro te storten op rekening BE24 3300 1135
2138
Wat ook kan is een vrije gift op onze projectrekening BE12 2300 5247 4592 van
Natuurpunt Studie met vermelding voor Project 2432 van Vogelwerkgroep OostBrabant. Bij minimum 40 euro ontvangt u een fiscaal attest vanuit Natuurpunt
Studie. Als u dit doet ter vervanging van het gewone lidgeld, moet u onz wel
duidelijk verwittigen, bv. Via e-mail.

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.

