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Waarvoor vragen we ditmaal je aandacht?
1. OPGEPAST Belangrijke wijziging afspraak
wandeling 5 november Schulens Meer.
2. Watervogeltellingen 12 en 13 november
3. Opnieuw een cursus Vogels tekenen en schilderen
na het succes van de vorige editie net voor de
coronacrisis.
4. Eerste contactdag te Leuven van de
Gierzwaluwenwerkgroep Vlaanderen

Meer INFO hieronder

1. OPGEPAST Belangrijke wijziging
bereikbaarheid van de afspraakplaats wandeling 5
november Schulens Meer.
Zaterdag 5 november 2022: Voormiddagwandeling Schulens
Meer
Het Schulensmeer is één der grootste meren van Vlaanderen. Het is omgeven door
een fraai broekgebied dat polderachtig aandoet. Steeds meer percelen worden
beheerd als reservaat, waardoor de natuurwaarden nog steeds stijgen. Het
wateroppervlak lokt talloze watervogels in diverse soorten. Naast diverse eenden
en ganzen zijn ook reigers, futen en meeuwen present in diverse soorten. De
recente inrichtingswerken hebben wat verschuivingen veroorzaakt. De
Aalscholvers verloren hun geliefde bomen op het eiland. De omgevende beemden,
akkers en broekbossen lokken allerlei zangertjes en vaak zweven roofvogels boven
het gebied. Ornithologisch succes verzekerd op deze wandeling! Momenteel zijn
er nog wel natuurinrichtingswerken die wellicht pas volgend jaar zullen renderen.
Heidi Coene en Luc leiden ons rond.
DOOR OMSTANDIGHEDEN hebben we de gids moeten veranderen.
Bijzondere dank aan Luc dat hij wil inspringen om een zieke Jos te vervangen.
Bij deze ook goed herstel gewenst aan Jos.
Afspraak: om 9 u. op de parking in de Beekstraat te Linkhout – Lummen
(zuidkant van het meer). Einde omstreeks 12 u.
Evenwel is de Beekstraat niet via de gewone weg bereikbaar. De toegangsweg
vanuit Halen, de Mosstraat tussen de N2 en het rondpunt is onderbroken door
werken (tenzij voor fietsers).
De Beekstraat is wel te bereiken/
Vanuit Zelem via de Dorps-Schans-Halense-Vinnehoek- en Linkstraat naar de
Beekstraat
Ofwel vanuit Lummen – Schalhoek – Linkhoutstraat en zo naar de Beekstraat.
Voorzie een kwartiertje extra !!!!
Contact: Luc Cieters, 0494 916 862.

2. Watervogeltellingen 12 en 13 november
Watervogeltellingen op de gewone plaatsen. Hopelijk kunnen we deze keer alle
trouwe gebieden bezoeken.

3. Opnieuw een cursus Vogels tekenen en schilderen
na het succes van de vorige editie net voor de
coronacrisis.
START maandag 20 januari. Nu inschrijven.
VWG OOST-BRABANT organiseert opnieuw een

CURSUS VOGELS TEKENEN
KIJK OP EEN ANDERE MANIER NAAR VOGELS: PROBEER ZE TE
TEKENEN … !!!
WAT ?
Als je bij het bladeren in een vogelboek je al eens afgevraagd hebt “Hoe doen die
mensen dat om zulke tekeningen te maken?” is dit dé gelegenheid om een
antwoord te krijgen op die vraag. Meer zelfs: je mag zélf aan de slag. Je gaat
kennis maken met verschillende technieken (potlood, inkt, aquarel, …) om je eigen
meesterwerk(en) in je eigen stijl na te streven. Voor deze lessenreeks is geen
voorkennis vereist. Het hélpt veel als je al eens een verrekijker of een telescoop
hebt gebruikt, maar een échte must is dat zeker niet. Het spreekt vanzelf dat je
graag tekent/getekend hebt of enige verborgen talenten wilt ontwikkelen. Enige
interesse in het gebruik van water- of gouacheverf is zeker een pluspunt. Je krijgt
ook tijdens één sessie de gelegenheid om buiten veldschetsen te maken van vogels.
Dat is een heel andere manier van vogels kijken dan een pure soortdeterminatie: na
een half uur proberen ga je precies weten hoe de kop van die reiger eruit ziet …
De cursus bestaat uit 4 binnenactiviteiten op vrijdagavond (19 u. tot 21.30 u.)
waarin de “Hoe zit zo’n vogel in elkaar” basis gelegd wordt om ook buiten aan de
slag te kunnen op 1 zaterdagnamiddag (14 tot 17 u.). De buitenactiviteit is strikt
“weather permitting” en gaat dus alleen door als de weergoden ons niet al te slecht
gezind zijn.
WANNEER ? 6 activiteiten, 6 data.
Binnenactiviteiten in Natuur.huis De Gors: Metselstraat 75, 3300 Tienen
telkens van 19 u. tot 21.30 u. dit op
 20 januari. 2023
 17 februari 2023

 24 februari 2023
 17 maart 2023.
 Buitenactiviteit op 25 maart 2023.
Buiten tekenen 14 tot 17 u. in de Dijlevallei ten zuiden van Leuven. Er zal
die dag vanuit een schuilhut gewerkt worden. De exacte locatie wordt
enkele dagen op voorhand meegedeeld en is afhankelijk waar er interessante
(d.w.z. tekenbare …) vogels aanwezig zijn. Bij té slecht/koud weer is er een
binnenactiviteit in “De Gors”.
 Afsluitende binnenactiviteit op 28 apr. ’20: Natuur.huis “De Gors” 19 u. tot
21u30.
De deelnemers van de eerste, door corona voortijdig afgebroken, tekencursus
kunnen aansluiten voor de 2 laatste sessies zonder deelnamekosten. Ze zullen
sowieso door mij persoonlijk gecontacteerd worden om dit verder te bespreken.
Aantal deelnemers: min. 6 en max. 10 deelnemers.
Prijs: 80 euro (Een deel van dit bedrag gaat naar natuurbehoudsprojecten).
Benodigd materiaal: wordt meegedeeld bij inschrijven. Afhankelijk van het aantal
deelnemers kan er eventueel gemeenschappelijk materiaal aangekocht worden
en/of van mij uitgeleend/gebruikt.
Inschrijven: Stuur een SMS naar Herwig Blockx op 0472 912 341 en/of stuur een
mail naar herwigblockx@yahoo.com voor 10 januari ’23.

4. Eerste contactdag te Leuven van de
Gierzwaluwenwerkgroep Vlaanderen.

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. Heb je het nog niet? Neem dan met ons contact. 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

