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In deze nieuwsbrief volgende belangrijke items!
Hieronder de activiteit van dit weekend en een volledig overzicht van alle
activiteiten voor het kwartaal april tot juni.
Ook nog dit… Op donderdag 31 maart houden we een nieuwe
bestuursvergadering o.a. voor het vastleggen van activiteiten voor de tweede
helft van het jaar en betreffende Ons Vogelblad, volgende nummers.
Ook niet-bestuursleden zijn welkom als ze hun steentje willen bijdrage !!!!
Waar? Natuurhuis De Gors, Metselstraat 75 te Vissenaken bij Tienen, aanvang
19.30 u.

Zaterdag 26 maart 2022: Vroege vogelwandeling te Averbode
Bij deze wandeling kijken we ook naar de versterking van de natuur in het
complex Averbodebos en –heide”. In dit gebied dat deels toebehoorde aan de abdij
en grotendeels aan de Prins de Merode wisselen loof- en naaldhout af met restanten
van heide en vennen. Enkele van die vennen werden recent heraangelegd en open
heidelandschap vervangt een aantal percelen minderwaardig naaldbos.
We zullen hier vooral bosvogels kunnen observeren. En dat loont zeker met
broedvogels als Havik (5 bp.), Buizerd, Sperwer, Zwarte, Middelste en Kleine
Bonte Specht, Appelvink. Op opener plaatsen hopen we op Roodborsttapuit,
Boomleeuwerik en Boompieper. Zwarte Mees, Kuifmees en Tjiftjaf zijn zeker ook
van de partij.
Afspraak: om 9 u. op de parking bij de abdij van Averbode, Abdijstraat 1. Einde
omstreeks het middaguur. Contact: Gerrit Stockx, tel. 0484 793 820.
Zaterdag 9 april 2022: Abdij van het Park
Vanuit de mooi gerestaureerde abdij maken we een wandeling rond de vijvers waar
we de watervogels observeren: Fuut, Dodaars, Slobeend, Tafeleend, Wintertaling,
Nijlgans, Aalscholver, Blauwe Reiger en IJsvogel zijn bijna zekerheden. We lopen
ook een stukje in de omliggende velden en akkers op zoek naar allerlei zangvogels.
Afspraak: om 9 u. op de grote binnenkoer van de abdij, ingang langs de

Geldenaaksebaan te Leuven. Einde: omstreeks 12 u.
Contact: Pol Uytterhoeven, tel. 0486 560 651.
Zaterdag 23 april 2022: Op zoek naar akkervogels in de Brakouter te Landen
Eliksem
Op stap met Robin Guelinckx, een van de grondleggers van de
akkervogelbescherming. Met hem bezoeken we de Brakouter, een van de
belangrijkste projectenzones. Hier werden door Natuurpunt, de Werkgroep
Grauwe Gors i.s.m. VLM en een aantal landbouwers diverse akkers ingericht in
functie van de ‘Stakkers van de akkers’ of noemen we ze beter ‘Helden van de
velden’? Ook heel wat bloemrijke akkerranden, niet minder dan 4 km, sieren hier
het landschap. Hier is de laatste populatie van de Grauwe Gors aanwezig. Ze
vertoeven hier in groepen die op dit moment nog net samen zijn voor de groepen
uiteenvallen. Ook de andere typische akkervogels kunnen hier worden
waargenomen: Veldleeuwerik, Geelgors, Gele Kwikstaart, Kneu… Zelfs kansen
op Patrijs en de iconische Blauwe Kiekendief.
Afspraak: om 9 u. op de parking van het station te Neerwinden (parking gratis) in
de Braakkouterstraat. Einde omstreeks het middaguur.
Contact: Robin Guelinckx 0476 530 537 of Marcel Jonckers tel. 0497 447 233.
Zondag 24 april 2022: Hagelands Bos te Houwaart
Middelste Bonte Specht, foto
Karel Van Rompaey

Natuurpunt Aarschot en Natuurpunt
Tielt-Winge slaan de handen in elkaar
om in 2022 opnieuw de Walk For
Nature te organiseren. In
samenwerking met de
Vogelwerkgroep wordt deze Walk For
Nature al om 7 u 's ochtends op gang
geschoten met een vroege
vogelwandeling en aansluitend een
ontbijt.
Via de flanken van de Houwaartseberg
gaan we langs typische Hagelandse
landschappen met wijngaarden en
kleine landschapselementen tot aan het Hagelands Bos. Via een prachtige holle
weg (een oude ‘driftweg’ van het vee), keren we terug richting het centrum van
Houwaart. Grasmus, Braamsluiper en Tjiftjaf zijn uit hun winterkwartier
teruggekeerd en gezien het gevarieerde landschap zullen we deze en/of andere
soorten zeker zien of horen.

In het programma staan die dag nog verder: Symposium ‘Het Hagelandse Bos’,
wandelingen met infostands (6 en 9 km), fietstochten, allerhande kinderanimatie.
Meer info en inschrijvingen voor ontbijt via info@walkfornature.be.
Afspraak: Zaal Sint-Denijs, Haldertstraat 11, 3390 Tielt-Winge Houwaart. Onze
vroege vogelwandeling wordt gegidst door Gilbert Rijmenans. Ze start om 7 u. en
duurt tot omstreeks 9 u. Aansluitend is een ontbijt mogelijk. Kostprijs wandeling
+ ontbijt: 7,5 euro voor leden, 10 euro voor niet-leden van Natuurpunt.
Contact: Gilbert Rijmenans tel. 0470 139 071.
Zondag 1 mei 2022: Webbekoms Broek, vroege vogelwandeling, met
mogelijkheid tot ontbijt
Het Bezoekerscentrum van het Webbekoms Broek, samen met de vogeltellers van
de Vogelwerkgroep en anderen organiseren een vroege vogelwandeling in het
Webbekoms Broek met ontbijt (spek en eieren) op 1 mei.
Hier heeft de plas/dras, ontwikkeld in het kader van het Wetland herstel (Delta Life
project), al veel aantrekking op vogel en mens. Op 1 mei zullen er daar nog veel
steltlopers aanwezig zijn. Daarna wordt er langs oude vijvers naar de
Ooievaarspaal gelopen. Reeds vanaf 19 februari 22 foerageren er dagelijks
Ooievaars. Op 1 mei zal het al duidelijk zijn of het succesvol broedgeval van vorig
jaar herhaald wordt. We passeren ook de broedlocaties van Grauwe Klauwier en
Geelgors, Roodborsttapuit, Spotvogel, Braamsluiper, Nachtegaal, Rietzanger,
Cetti's Zanger, Kleine Karekiet, Bosrietzanger enz. 1 mei is een geschikt moment
om de reeds aanwezige soorten vast te leggen.
Praktisch: samenkomst aan de kerk van Webbekom. De eerste groep vertrekt om
7.30 u. en ontbijt na de wandeling om 10 u. à 10.30 u.
De tweede groep ontbijt om 8.30 u. en wandelt daarna.
Ontbijt in Zaal De Ark achter de kerk, parking mogelijk ter plaatse.
Inschrijven: deelname bevestigen per mail aan:
webbekomsbroek@vlaamsbrabant.be of telefonisch tijdens de werkuren: 013 358
658 met vermelding van groep 1 of 2 en al of niet ontbijt. Inschrijven kan ook via
Jos Eyletten: 0499 333 182 of Luc Cieters: 0494 916 862.
Deelnameprijs: 10 euro per persoon, ontbijt met koffie of thee inbegrepen, ter
plaatse te betalen.

Webbekoms Broek

Weekend 7 en 8 mei 2022: Gaume-Weekend, topnatuur op het scharnierpunt
tussen België en Frankrijk
Tocht o.l.v. Herwig Blockx voor maximum 12 deelnemers (d.i. 3 auto’s). Vervoer
met privé-wagens. (In 2020 werd deze tocht afgelast wegens corona).
Een deel van deze uitstap gaat door op Frans grondgebied en, hout vasthouden,
hopelijk zijn er dan geen beperkende maatregelen meer. Het is de
verantwoordelijkheid van de deelnemers om in orde te zijn met eventuele vereisten
om de grens te passeren.
We vertrekken ’s zaterdags om 6.30 u. en mikken op terugkomst op zondag tussen
20 en 21 u. Picknick meenemen voor de zaterdag (met koffie of drank).
Samenkomst te Oud-Heverlee op parking Naamsesteenweg aan restaurant " Vers
Namur ".
Overnachting met ontbijt in Auberge de Marville. Zaterdagavond eten we in de
Auberge of in een ander restaurant (“Bel Air”) te Marville. Zondagavond zullen
we "iets" onderweg gaan eten t.h.v. Habay.
Er wordt vooral gekeken naar vogels, vlinders, libellen en de flora van de
kalkhellingen. Vele soorten orchideeën, Grauwe Klauwier, roofvogels, Grote
Karekiet, Boomkikker, Kraanvogel: er is echt véél mogelijk in deze streek!!!
Op het programma staat een keuze uit o.a. de volgende sites: Etang de l’Illé, le
Grand Cron de Buzenol / Le Cron de Lahage, La Ramonette te Velosnes, de vallei
van de Othain, la Cote d’Urbule te Epiez, (Cimétière Ste Hilaire), le Bois de
Mangiennes, het weilandencomplex te Billy-sous-Mangiennes en Etang d’Amel…
Dit WE is (op 1 na) voorlopig volzet. Mensen die toch interesse hebben, kunnen
Herwig contacteren en worden dan op een wachtlijst gezet. Zodra er een plaats
vrijkomt worden ze hiervan verwittigd. (Als je zou verwittigd worden dat je toch
mee kan, dien je 130 euro over te schrijven op het rek.nr. van VWG Oost-Brabant

BE72 3300 1162 6516 met vermelding “Gaume-WE deelname”.)
Vervoer en persoonlijke uitgaven zoals drank zijn niet inbegrepen in de prijs.
Contact: Herwig Blockx 0472 912 341 (stuur zeker een SMS als hij niet opneemt)
of een bericht naar dit e-mailadres: herwigblockx@yahoo.com.
Zaterdag 14 mei 2022: Dagtocht naar de moerassen van Marionville en
Harchies
Tijdens de voormiddag bezoeken we het kleine en rustige Réserve de Marionville:
45 ha groot, één der laatste overblijfsels van de vroegere uitgestrekte moerassen
langs de Waalse Schelde en Haine.
In de namiddag volgen we het uitgestippelde parcours langs de kijkhutten
doorheen de moerassen van Harchies-Pommeroeul, 310 ha groot. Door instorten
van mijngangen en grondverzakkingen ontstond een uniek mengsel van moerassen,
plassen, uitgestrekte rietkragen, moerasbos en afgevlakte puinterrils.
Dit is zonder meer het rijkste vogelgebied in Wallonië!
Afspraak: Leuven, Carpoolparking Herent E314 bij Mechelsesteenweg om 7 u.
Samenkomst kerk van Tertre om 8.15 u. (te vinden via uitrit 25 van E19). Einde
ter plaatse omstreeks 18 u.
Contact: Gilbert Rijmenans, tel. 0470 139 071 en Heidi Coene, tel. 0489 925 886.
Graag inschrijven bij Heidi zodat we lunchplek kunnen reserveren.

Zaterdag 21 mei 2022: Bustocht Zeeuws-Vlaanderen - Waterdunen bij
Breskens
In dit Vogelblad vind je een uitvoerig artikel over de Waterdunen.
Dit wordt de hoofdbestemming van deze daguitstap. Maar op weg
er naartoe passeren we ook langs een uniek vogelgebied, de
Sophiapolder bij Oostburg, een oude kreek met in het midden een
eiland, locatie voor nogal eens ongewone gasten. Er is een kijkhut
en mogelijkheid voor een interessante korte dijkwandeling
Rekening houdend met het getij, laag water in Breskens om 12.55 u., rijden we
daarna naar de Zeedijk met kijkhut, de ideale plaats om zo'n 2 uur voor het
laagwater naar de Hooge Platen te kijken, gekend voor de meestal aanwezige
Zeehonden.
Een belangrijke broedplaats op die Hooge Platen is de Bol, de enige plaats die
droog blijft bij springvloed en een gekende broedplaats voor Dwergstern, Visdief
en Grote Stern. Maar ook de Kokmeeuwen, Strandplevieren en Kluten broeden er
in grote getale.

Sophiapolder, foto Linda van
der Veken

Daarna rijden we verder
tot Breskens waar we de
tijd nemen om te
picknicken. Net voorbij
de veerpont naar
Vlissingen en vlakbij de
bij vogelaars heel gekende
Trektelpost bereiken we de
Waterdunen, het
uiteindelijke doel van onze
uitstap. Er is een mooie
wandeling mogelijk van zo'n 5 km met verschillende kijkhutten.
Gedurende de ganse dag zullen we naast talrijke vogelsoorten ook verschillende
brak – en zoutwaterplanten aantreffen.
Luc Cieters
Inschrijven door betalen van 28 euro op rekening BE72 3300 1162 6516 van
Vogelwerkgroep Oost-Brabant met vermelding “busreis Waterdunen”. Laarzen
zijn niet nodig.
Afspraak: Rotselaar, parking bij rondpunt Aarschotsesteenweg/Steenweg op
Holsbeek om 6.15 u. – Leuven, parking Carpool Herent E314 bij
Mechelsesteenweg om 6.30 u. Terug omstreeks 20.30 u.
Contact: Luc Cieters, tel. 0494 916 682.
Zaterdag 28 mei 2022: Vroege vogelwandeling in de Doode Bemde
Een achttal kilometer ten zuiden van Leuven, tussen Korbeek-Dijle, Oud-Heverlee,
Neerijse en St.-Joris-Weert, ligt het natuurgebied de Doode Bemde.
In 1980 hebben de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw en
Natuurpunt vzw de handen in elkaar geslagen. Sindsdien wordt hier een prachtig
natuurgebied uitgebouwd van zo’n 300 ha. Populierenakkers werden terug
omgezet naar bloemenrijke graslanden, dottergraslanden en ruigtes. Rivieroevers
en rietzones wisselen elkaar af. De Dijle bezit hier nog natuurlijke meanders en
mag geregeld buiten haar oevers treden. Daarnaast zorgen enkele visvijvers en de
hoogtegradiënt naar de zone buiten de vallei voor een veelvoud aan biotopen en
bijhorende biodiversiteit.
De Bever heeft er zijn rentree gemaakt, hervormt de oevers en bouwt mee aan een
verdere vernatuurlijking.
Eind mei kleuren de graslanden van de talloze Grote Ratelaars, de Koekoeks- en
Pinksterbloemen.
Hier broeden 87 soorten vogels waaronder Waterral, IJsvogel, Blauwborst en
Porseleinhoen. Een kijkhut geeft zicht op de vijvers met hun verschillende soorten
watervogels. Ook kansen op Sprinkhaanzanger en Snor.
Laarzen zijn aan te raden en zeker bij nat weer.

Afspraak: Om 7 u. op de parking aan het kasteel van Neerijse (Elsenstraat,
Neerijse). Einde omstreeks 11 u.
Contact: Toon Roels, tel. 0485 718 454.

Woensdag 1 tot zaterdag 11 juni 2022: 11-daagse reis naar de Spaanse
Pyreneeën en Los Monegros
Dit zomerbegin gaan we met de VWG naar de Spaanse Pyreneeën en het
steppegebied Los Monegros. Vanaf Barcelona trekken we het binnenland in
noordwestelijke richting, naar de steppe ten zuiden van Huesca. Nadien rijden we
van de steppe naar de Voor-Pyreneeën, namelijk de Sierra de Guara. Daarna
verplaatsen wij ons naar de feitelijke Pyreneeën, waar we o.a. het Nationaal park
Ordessa bezoeken en nadien verkennen we de Hecho- en Anso-vallei ten westen
van Jaca.
Op deze 11-daagse reis bezoeken we diverse habitats: de droge steppe met zijn
typische soorten zoals Kalander- en Kortteenleeuwerik, Westelijke Blonde Tapuit,
Griel en Zandhoenders.
Lammergier (foto
BirdingBreaks)

De Voor-Pyreneeën met
o.a. de Sierra de Guara,
hier vinden we
spectaculaire kloven en
hoge rotsen. Er broeden
gieren, arenden en
andere roofvogels. Het
is een van de ruigste
gebieden van Europa.
Vale Gier, Aasgier, Dwerg- en Slangenarend zullen niet ontbreken. Ook kansen
op Rode en Blauwe Rotslijster, Zwarte Tapuit, Rotsmus.
In het hooggebergte vinden we weer andere vogelsoorten zoals Steenarend,
Lammergier, Waterspreeuw, Citroenvink, Rotskruiper, Alpenkauw en maken we
kans op Gems en Alpenmarmot.
We reizen met 2 minibusjes, en verblijven in verschillende hotels.
Richtprijs in een 2-persoonskamer is 1.700 euro inclusief vervoer, vlucht,
maaltijden en niet-alcoholische dranken. Maximum 14 deelnemers. De
wandelingen zijn licht tot soms pittig, vooral in het hooggebergte. Maar we doen
het steeds op een rustige manier zodat iedereen mee kan.

Witbuikhoenders, foto
BirdingBreaks

Inschrijvingen voor 14 april 2022, door het storten van 800 euro op rekening van
de VWG BE72 3300 1162 6516 met vermelding “Voorschot VWG reis Spaanse
Pyreneeën”. Het saldo dient betaald te worden tegen 20 mei 2022.
Reis- en annulatieverzekering is ten zeerste aangeraden.
Voor inlichtingen en/of vragen kan je terecht bij Jan Wellekens, tel. 0479 799 367.
Zaterdag 4 juni 2022: Vroege vogelwandeling Mechels Broek
O.l.v. een lokale gids brengen we een bezoek aan het Mechels Broek. Dit gebied is
zo’n 90 ha groot en bezit een grote afwisseling aan natte biotopen: een grote
waterplas, ontstaan door zandwinning, vochtige weilanden en zeggenvelden met
sloten, poelen (ontstaan als bomgat), rietvelden … Het is een paradijs voor vogels
dat ook in de trektijd zeer druk bezocht wordt door zowel water- als roof- en
zangvogels.
Afspraak: Leuven, carpoolparking bij de Mechelsesteenweg (uitrit 18 van
A2/E314 Wilsele) om 7.30 u of ter plaatse om 8 u. aan het bezoekerscentrum van
het Mechels Broek in de Oude Muizenhoekstraat te Muizen. Probeer zoveel
mogelijk te carpoolen want de parkeerplaatsen zijn beperkt.
Contact: Heidi Coene (0489 925 886) en Christiaen Mous (0494 318 078).
Zaterdag 18 juni 2022: Vroege vogelwandeling Getevallei Neerlinter
Van aan het voormalige station in Neerlinter trekken we de Grote Getevallei in en
wandelen via de oevers van de Grote Vliet en de Grote Gete, dwars door het
natuurontwikkelingsproject Grote Getevallei. We keren terug via het Doysbroek.
Van de oorspronkelijke moerassen, met zelfs lokaal oude veenkernen, blijven
vandaag nog maar enkele relicten over. Een ingenieus systeem van leigrachten en
molens draineerde de vallei vanaf de 14de eeuw. Later in de geschiedenis
verschenen populieren waar de bodem alsnog te nat bleek. Op de drogere
oeverwallen werd een boccagelandschap ontwikkeld met brede haagkanten.
Natuurpunt en de provincie Vlaams-Brabant streven naar het herstel van een
drassige, ruigere vallei in de komgronden en soortenrijke hooiweides op de
valleiflanken. Zo kan de vallei overtollig water bufferen en tegelijkertijd kansen
bieden aan typische valleivogels.

Met meer dan 760 ha natuur van Hoegaarden over Tienen en Linter tot Geetbets en
Zoutleeuw krijgt de Getevallei zo opnieuw haar historisch karakter aangemeten.
De afwisseling van soortenrijke graslanden, structuurrijke ruigten, brede haagkanten, bosschages en vervallen populierenbossen maakt het een erg gevarieerd
gebied dat nog in volle ontwikkeling is. Opvallende broedvogels van dit stuk van
de Getevallei zijn Spotvogel, Wielewaal, Zomertortel, Grauwe Vliegenvanger,
Rietgors, Blauwborst, Grote Gele Kwikstaart, Roodborsttapuit, Braamsluiper,
Sprinkhaanzanger, Ransuil… en wie weet spotten we een van de ambassadeurs van
het gebied, de Grauwe Klauwier!
Afspraak: om 7 u. te Neerlinter, Getestraat, onder bij de kruising met de
fietsroute.
Contact: Gerrit Stockx 0484 79 38 20

Zaterdag 25 juni 2022: Busreis Marker Wadden
De Marker Wadden is een nieuw natuurgebied in ontwikkeling in het
Markermeer. Het is één van de grootste natuurherstelprojecten in
West-Europa.
Natuurmonumenten is samen met Rijkswaterstaat in 2016 gestart met
de aanleg van de Marker Wadden. Het Markermeer bestaat grotendeels uit troebel
water omwille van de 30 cm dikke sliblaag op de bodem die door de windwerking
de zichtbaarheid van het water sterk bemoeilijkt en daardoor weinig geschikt voor
vissen, vogels en waterplanten. In een eerste fase zijn vijf eilanden aangelegd,
door het opspuiten van 30 miljoen m³ klei, zand en veen afkomstig uit het
Markermeer. Dit materiaal werd gebruikt om op grote schaal paaiplaatsen,
eilanden en natuurlijke oevers te maken. Bedreigde dieren en planten profiteren
daarvan. In totaal verkreeg men zo 1000 ha nieuwe natuur boven en onderwater.
Door de aanleg van die eilanden hoopt men de waterkwaliteit van het Markermeer
te verbeteren. De Marker Wadden liggen 9 km varen ten noorden van Lelystad en
4 km ten westen van de Houtribdijk die Lelystad met Enkhuizen verbindt. Op
termijn is het de bedoeling van de Marker Wadden een grote archipel te maken van
zo’n 10.000 ha land en water. In april 2021 is gestart met de aanleg van eiland 6
en 7 en in 2023 zal de Marker Wadden 300 ha groter worden en spreken we over
een natuurgebied van 1300 ha.
Het haveneiland (250 ha natuur boven en onder water) is sinds september 2018
toegankelijk voor natuurliefhebbers en watersporters. Er zijn over 12 km knuppelen wandelpaden aangelegd en men bouwde 3 vogelkijkhutten en een 12 meter
hoge uitkijktoren. Dit alles gaan we op zaterdag 25 juni 2022 met de VWG voor
de eerste maal verkennen en bezoeken.
Vrij snel na de aanleg van het haveneiland, vestigde zich de eerste vogelsoorten:
vooral pionier vogels, vogels die op kale grond broeden, zoals Kluut, Visdief en
Dwergstern. In 2019 waren er o.a. 380 broedparen Kluut, 780 paar Visdief, 7 à 11
paar Dwergstern, 92 paar Kleine Plevier en 54 paar Bontbekplevieren. Daarnaast
het eerste broedgeval voor Nederland van een paartje IJseend (een eendensoort die
900 km noordelijker in Noorwegen broedt) met 4 pulli. In 2020 was er een koppel
Lachstern succesvol en ontstond er een nieuwe kolonie Zwartkopmeeuw met 32

paar, het aantal paar Visdief is ondertussen gestegen tot 1100 paar. Ook de
zangvogels hebben de Marker Wadden ontdekt o.a. 240 paar Oever- en
Boerenzwaluw, Witte en Gele Kwikstaart, Rietgors, Baardman en Kleine Karekiet.
In 2020 werd er ook een bescheiden bezoekerspaviljoen gebouwd, naast gebouwen
voor de vogelwachters, havenmeester en ook 4 huurhuisjes, die allen
landschappelijk ingepast, ecologisch en zelfvoorzienend zijn.
Drank en picknick zelf te voorzien en het afval dienen we zelf terug mee te nemen
naar het vaste land.
Afspraak: Rotselaar, parking bij rondpunt Aarschotsesteenweg/Steenweg op
Holsbeek om 6.15 u. – Leuven, parking Carpool Herent E314 bij
Mechelsesteenweg om 6.30 u. Terug omstreeks 20.30 u.
Inschrijven: VOOR 19 april, door betaling van 65 euro (bus + boot) op rekening
van de Vogelwerkgroep IBAN: BE72 3300 1162 6516 met vermelding "Marker
Wadden + gekozen opstapplaats". Plaatsen beperkt!
Contact: Jan Wellekens (+32 479 796 367).

Opgelet: door covid of door weersomstandigheden kunnen wijzigingen zich
opdringen. Houd daarom steeds je mailbox in het oog vóór een activiteit.

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.

