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CURSUS 2017-2018 

‘VOGELS HERKENNEN’ 
     met 13 theorielessen over 

vogelgedrag, kenmerken en levenswijze… 
   met 4 busuitstappen  
naar vogelrijke gebieden 

    en 9 andere praktijkuitstappen  
in het Waasland. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVER HET PROGRAMMA 
 

Al wie een brede interesse heeft voor vogels en de wereld 

van de vogels beter wil leren kennen, die is van harte 

welkom.  Het kan ook zijn dat je je wil vervolmaken in de 

kunst van het observeren van vogels, ook dan ben je hier 

van harte welkom. 

 

In de theorielessen op vrijdagavond gaan we een beetje 

thematisch te werk : in ruime groepen komen de 

verschillende vogels aan bod.  Watervogels, steltlopers, 

vogels van akkers en weilanden, roofvogels, kleine 

zangvogels,… : het ganse spectrum wordt grondig 

doorlopen. Deze lessen gaan door op 6+13 okt 2017, 10+24 

nov, 1+8 dec, 26 jan 2018,  2+23 feb, 9+23 mrt, 25 mei. 

Aan de uilentocht is ook een theorieles gekoppeld (2 maart). 
 

In deze lessen komen uiteraard gedrag, levenswijze, 

uiterlijke kenmerken, zang, … uitgebreid aan bod.  Maar ook 

het biotoop waarin ze leven en de ruimere samenhang o.a. 

tussen mensen en vogels worden niet uit het oog verloren. 

 

Elke theorieles wordt gekoppeld aan een praktische uitstap: 

vier dagtochten en negen halve dagtochten in  onze eigen 

streek. 

 

Wie inschrijft ontvangt een gedetailleerde kalender met 

daarop niet alleen alle data + bestemmingen, maar ook alle 

lesgevers en gidsen. Op de eerste lesdag word je een 

digitale syllabus bezorgd. 

 

Alvast hartelijk dank voor je (studie)inzet voor de 

natuur. 
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PRAKTISCH 

 
a. Theorielessen :   TELKENS OP VRIJDAGAVOND om 

19u30 

Deze lessen gaan door in zaal ONS HEEM, 

Watermolenstraat 22 te 9111 Belsele. 

 

Er is volop parkeergelegenheid in de 

buurt. 

 

Met het openbaar vervoer is de zaal 

makkelijk bereikbaar met de bus 

vanaf het station van Sint-Niklaas : 

lijn 2 richting Tuinlaan. 

 

Voor wie wil, zoeken we 

mogelijkheden om te carpoolen. 

 
b. Een blik op de praktijkactiviteiten: 
 Volledige dagreizen (bus), telkens op zondag: 

 17 december 2017 (Uitkerkse Polders + kust) 

 21 januari 2018 (Zeeland1) 

 18 maart 2018 (Zeeland 2) 

 3 juni 2018 (Achel + Neerpelt) 

Andere uitstappen, meestal op zondag : 

 Halve dagtochten: 19 nov (Wintam) – 14 jan  

(Prosperpolder) – 29 april (Melsele) – 27 mei 

(Prosperpolder) - 10 juni (Molsbroek)  

 Avondlijke uilenactiviteit : 2 maart 2018 

 vroegochtendwandelingen: zondag 6 en 20 mei 

2018 (Stropersbos en Kruibeke). 

 Afsluiten van de cursus op zaterdag 17 juni 2018 

(Panneweel – Meerdonk). 
 

 

DE LESGEVERS 
 
Voor deze cursus doen we beroep op een heleboel 

gidsen en lesgevers die elk op hun terrein tot de beste 
van Vlaanderen behoren. Onder hen bekende namen 

als : Koen Leysen, Marc Aerts, Wouter Faveyts, Lyndon 
Kearsly, Jan Rodts, Wim Jans, Kelle Moreau, e.a.  Wie 
inschrijft krijgt een gedetailleerde lijst van de lessen en 

de uitstappen en de daarbij horende lesgever/gids. 
 

INSCHRIJVEN 
 

De plaatsen voor deze cursus zijn beperkt (40p)! 
Inschrijven? 

 Gebruik dit digitaal formulier : klik hier. 
 Of neem contact op met Marc Smet : 

o 03/778 16 18 

o marc.smet.natuurpuntzw@gmail.com 
Van zodra je bevestiging hebt gekregen, stort je €175 
(lid van Natuurpunt of van JNM) of €210 (niet-leden).  

Deelnemers uit hetzelfde gezin krijgen telkens €20 
korting. Houders van een kansenpas krijgen 20% 

korting (€140) Stort dit bedrag op het 
rekeningnummer van Natuurpunt Waasland Zuid : 

 BE03 7350 4628 8384 

 Let op : dit is een NIEUW rekeningnummer! 
Meer info nodig? 

 Johan Vercauteren :  03/777 89 26 
 johan.vercauteren.npzw@gmail.com  
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