
Nieuwsbrief Opvangcentrum voor Vogels en  
Wilde Dieren Oostende – februari 2006  

Nacht van de Duisternis—4 maart 2006 
 
Op zaterdag 4 maart gaat voor de vierde keer de Gezins-uilentocht door in het Bosje van Oostende. 
Het succes van de vorige jaren toont aan dat deze activiteit een echte aanrader is!  De troeven - 
verduisterd Bosje, heerlijke glühwein onderweg, lekker soepje nadien - worden natuurlijk behouden. 
 
Programma met vrije start tussen 19u en 21u: 
• nachtelijke wandeling in het verduisterd Bosje 
• ludieke nachtweetjes aan verschillende infostanden over uilen, vleermuizen, nachtvlinders en 

andere nachtactievelingen 
• Een tiental telescopen op zoek naar je sterrenbeeld 
• Onderweg heerlijke glühwein en verrassende hapjes; voor de kinderen is er chocolademelk 
• Stevige erwtensoep bij aankomst 
• Gezellige praatcafé tot in de late uurtjes 
 
Met je zaklamp en stevig schoeisel volg je individueel of in kleine groepjes de uitgestippelde route.  
Deze brengt je via weinig gekende hoekjes langs de diverse infostands. 
 
Inschrijven vóór 2 maart telefonisch op 059/80.67.66 
Prijzen: 
Bij inschrijving: 4 EUR volwassenen, 3 EUR kind tot 14 jaar 
Aan deur: 5 EUR volwassenen, 3,5 EUR kind tot 14 jaar 
 

Een organisatie van het Vogelopvangcentrum Oostende in samenwerking met Quasar (jeugdvereniging voor 
sterrenkunde), de Zoogdierenwerkgroep, de Vleermuizenwerkgroep, de Kerkuilenwerkgroep.  



Lidgeld al betaald? 
 
Om de jaarlijks bijna 2000 vogels en wilde zoogdieren op te vangen is een pak 
geld nodig.  Voor de uitbouw van het nieuw professioneel opvangcentrum nog 
veel meer.  Uw steun is dus van essentieel belang!  Als je vandaag lid wordt, ont-
vang je ons tijdschrift Zandkorrels tot en met het eerste nummer van 2007! 
 
Lid worden kan door minimum EUR 7,5  te storten op rekeningnummer 380-
0095253-70. Je ontvangt dan ons driemaandelijks tijdschrift ‘Zandkorrels’. 
 
Je kan ook EUR 20 overmaken met vermelding ‘Combi-lid’. Dan ben je lid van 
ons én van Vogelbescherming Vlaanderen.  Naast onze ‘Zandkorrels’ zal je ook 
‘Mens en Vogel’ ontvangen. 
 
Hartelijk bedankt voor uw bijdrage! 

------------------------------------------------------------------- 
Samenstelling: Claude Velter, Sophie Vanroose 
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Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren Oostende 
Zinnialaan 8 
8400 Oostende 
voc.oostende@vogelbescherming.be 
059/80.67.66 

Eerste geslaagde revalidatie van een met olie besmeurde 
roodkeelduiker, die via VOC Merelbeke bij ons terecht geko-
men is. 


