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Waarvoor vragen we je aandacht?
1. Wandeling 8 oktober in dat wondere Tiens Broek.
Frank voorspelt zonnig weer.
2. Watervogeltellingen weldra weer van start
3. Wandeltocht langs een telgebied ‘Gempevijver en
Troostembergbos op 15 oktober.
4. Ons Vogelblad in je brievenbus…

Meer INFO hieronder
Zaterdag 8 oktober2022:
Voormiddagwandeling Tiens Broek
BETER NIET TE MISSEN….
De Tiense Getevallei is gekend als een van de vogelrijkste gebieden van
Vlaanderen, zeker betreffende het voorkomen van zeldzame doortrekkers.
Ondertussen zijn een paar van de niet meer gebruikte bezinkingsputten door de
Tiense Suikerfabriek in beheer gegeven aan Natuurpunt en ook voor de nog in
gebruik zijnde bekkens werden akkoorden gesloten om met het gebruik rekening te
houden met de kansen voor de vogels en in het bijzonder de steltlopers. Ook
werden enkele buffers aangelegd naast de nieuwere bekkens met plasdras en
rietkragen. In het naastliggende reservaat werden aanpassingswerken uitgevoerd
om nog meer kansen te bieden aan zowel broeders als doortrekkers en
wintergasten. Op dit ogenblik van het jaar is de herfsttrek volop aan de gang. Elke
dag zitten of passeren hier verrassingen: watervogels, steltlopers, roofvogels,

zangvogels, vrijwel alles kan. Vorige jaren rond deze tijd verbleven hier Bonte
Strandlopers, Groenpootruiter, Witgat, Kleine Strandloper, Watersnip,
Bontbekplevier, maar ook Pijlstaart en Smient. Ook zijn er kansen op
doortrekkende roofvogels als Rode of Zwarte Wouw, maar ook zangvogeltjes als
Tapuit, Appelvink, Keep, Zwarte Mees, Graspieper, Sijs, Putter …kunnen in deze
peridode passeren. Philippe Smets gidst ons.
Afspraak: aan de waterzuivering van de Citrique Belge in de Ambachtenlaan,
Industriepark ‘Soldatenplein’ Z1 in Tienen om 9 u. Einde omstreeks 11.45 u.
Info: Philippe Smets, tel. 0475 605 543.

WATERVOGELTELLINGEN STARTEN VOLGENDE WEEK
Zie ook Ons Vogelblad …
We werken al decennia in onze regio mee aan dit project. In tientallen landen van
de West-Paleartctic worden de watervogelpopulaties nauw opgevolgd. Tellen is
weten… En dit jaar komt er iets bij: wat is de weerslag van de verschrikkelijke
vogelpestepidemie die door onze vogelwereld raast? In Ons Vogelblad hebben we
er ruime aandacht voor. Vooral de vogelkolonies worden gegeseld. Massa’s
vogels zijn al omgekomen en ’t is nog niet gedaan. De ziekte blijft uitbreiden.
Wat is de impact? Eenden zijn misschien minder getroffen want ze leven niet zo
sterk in ‘kolonies’. Ganzen leven buiten de broedtijd dan weer sterk in soms hele
grote groepen. Hoe groot is de schade?
Dit is zeker een extra-reden om de winterpopulaties nauw op te volgen.
We hebben al een aantal vaste tellers. Hopelijk kunnen ze deze 6 weekends (zie
hieronder) op stap, maar natuurlijk zijn nieuwe vrijwilligers altijd welkom.
Meer info: neem contact met Marcel Jonckers, 016 81 87 87 of
marcel.jonckers2@telenet.be
TELDATA WINTER 2022-2023
15-16 OKTOBER
12-13 NOVEMBER
17-18 DECEMBER

14-15 JANUARI
18-19 FEBRUARI
18-19 MAART

Zaterdag 15 oktober 2022: Gempevijvers en Troostembergbos

O.l.v. Johan Vandeplas en Martine Gerits maken we een voormiddagwandeling
aan de Gempe. Dit is een historisch waterrijk gebied, dat in de middeleeuwen
gefrequenteerd werd door nonnen, ploeterende veehandelaars en struikrovers. Hier
pikken we wat watervogels zoals Futen, Dodaars, Wilde Eenden en Krakeenden,
verder ook reigers en rallen. We trekken ook door het Troostembergbos, een bos
gekend omwille van de vele zwammensoorten maar waar wij een aantal
zangvogels en spechten hopen te ontmoeten. Misschien zijn de eerste herfstvogels
als Sijsjes, Kepen en Koperwieken al aanwezig.
Afspraak: om 9 u. aan de Gempestraat te Sint-Joris-Winge nabij de historische
Gempemolen. Einde omstreeks 11.30 u.
Info bij Johan Vandeplas 016 57 23 60.

ONS VOGELBLAD NR. 134 IS VERSTUURD NAAR 300
FAMILIES ….
Ons tijdschrift dat al meer dan 33 jaar netjes om de drie maanden verschijnt is weer
op de post gegaan en is misschien al bij jou of je hebt het te verwachten. Weer
eens 72 blz. Niet te missen en zeker uit te pluizen.
Veel leesplezier.

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

En we zijn al bezig aan Ons Vogelblad nr. 135
Voorstellen en bijdragen voor dit tijdschrift maar ook voor de
activiteitenkalender of de nieuwsbrief zijn altijd welkom! Wie stelt
zich kandidaat voor verslagen e.d.?
Ons Vogelblad is jouw ledenblad
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  0470 139 071
Katelein Goderis  0491 521 872
Philippe Smets
 0475 605 543
Rudy Van Baelen 0475 927 526

