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In deze nieuwsbrief 3 belangrijke items!
 Excursie Heibos te Linter van zaterdag 26 februari
 Korte cursus bijna van start: “Vogels in onze omgeving” te Bierbeek
inschrijven kan nog net !!!!!!
 Gezocht vervangteller voor het ABV project, dit jaar in Opvelp
Remmelenveld en in Houtem Sint-Margriet
Zeker meedoen aan het grootste tel-evenement van het jaar ….

Zaterdag 26 februari 2022: Vroege voorjaarswandeling rond het Heibos
We rekenen op activiteit van typische bossoorten zoals spechten en Boomklevers.
De eerste Tjiftjaffen laten zich misschien ook al horen in deze periode. Mogelijk
kunnen we Glanskop en Matkop, Goudhaan, Boomkruiper en - klever
onderscheiden. In de omringende velden speuren we naar akkervogels en
rekenen daarbij op aanwezigheid van Kievit en Geelgors. Buizerd en Torenvalk
zijn er vaste klanten en met wat meer geluk kunnen we Sperwer aan het lijstje
toevoegen.
Afspraak: om 9 u. op het parkeerterrein van Sporting Heide Linter, in de
Bredestraat te Linter (gelegen op grens tussen Hoeleden en Linter).
Contact: Marcel Jonckers, tel. 0497 44 72 33.

Vervanger(s) gezocht voor ABV project
Het ABV project werkt op de opvolging van de algemene broedvogels. In een km
hok zijn 6 punten bepaald waar op elk punt 5 min moet geteld worden en dit drie
keer in een voorjaar (broedseizoen). Om de drie jaar wordt dit hernomen.

Zo’n hok van 1 km² moet drie keer per lente bezocht worden een eerste keer
tussen 1 maart en 15 april, een tweede keer tussen 16 april en 31 mei en een
derde keer tussen 1 juni en 15 juli. Tussen 2 bezoeken moeten minstens twee
weken liggen.
Dit jaar zijn het tellingen in Opvelp en Sint- Margriet-Houtem. In 2023 in
Bunsbeek en Oplinter. In 2024 in Linter Wommersom en Vissenalen Zijpveld.
Wegens verzwakte gezondheid hoop ik (Marcel) hier na 15 jaar vervangers voor
te vinden.
Zie ook het artikel in Ons Vogelblad 131 pag. 50 en verder.
Wie zich opgeeft als vrijwilliger(s) krijgt het kaartje toegestuurd met de 6 punten
voor het gekozen gebied (de gekozen gebieden). We hopen natuurlijk op een
verder zetten van dit project.
Je kan nog net inschrijven voor …….
Van start op 28 februari !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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. Zie hieronder.

In deze cursus gaan we vooral op zoek naar de courante vogels in onze streek. Hier
Torenvalk, foto François Exelmans.

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!

Geoorde Fuut, foto Karel Van Rompaey / Blauwborst, foto Louis Robijns
Wie al over een vogelgids beschikt brengt deze mee. Het is ook mogelijk een degelijke
gids aan te kopen aan kortingprijs tijdens de eerste lesavond.
Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 30.
❖ 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
Mocht je je lidgeld / abonnement nog niet vernieuwd hebben…
Hieronder de info...
Ons lidgeld blijft behouden op 20 euro te storten op rekening BE24 3300 1135
7138
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 ons 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.

