
 

Nieuwsbrief Opvangcentrum voor Vogels en  
Wilde Dieren Oostende – september 2006  

Opendeurdag op 1 oktober 
 
Eén keer per jaar bieden we de mensen de mo-
gelijkheid om ons Opvangcentrum achter de 
schermen te verkennen. De vraag is groot om 
niet alleen de verschillende vogels te kunnen 
zien, maar ook mee te maken hoe er gewerkt 
wordt.  
 
Wat krijgen de roofvogels om te eten?  
Hoe wassen we een olievogel?  
Hoe zien de zwembaden er uit?  
Waar zitten de egels?  
Hoe kunnen we steunen?  
 
Met tientallen vragen komen de mensen binnen, 
en hopelijk gaan ze buiten met evenveel ant-
woorden. 
 
Wil je zelf onze werking eens van dicht bekijken?  
Wil je een vrijlating van gerevalideerde vogels 
van dichtbij meemaken?  
Willen de kinderen uitleg krijgen over nestkastjes 
en er zelf eentje in elkaar timmeren? 
 
Kom dan zondag 1 oktober (Open Bedrij-
vendag) vanaf 13.30u naar de Opendeur-
dag. 
 
Adres: Zinnialaan 8, 8400 Oostende 



 

Bruine kiekendief terug vrij 
 
Op woensdag 23 augustus vond een landbou-
wer in Ramskapelle (Nieuwpoort) tijdens het 
dorsen van het graan een vrouwtje bruine 
kiekendief bijna roerloos op de grond. Ze ver-
toonde alle tekenen van vergiftiging.  
 
De attente landbouwer bracht de kiekendief 
naar z’n buurman Jan Smekens, tevens lid 
van De Kerkuil.  
 
Die verwittigde op z’n beurt medewerker Jan 
Hauweele. De kiekendief was er slecht aan 
toe en Jan vreesde het ergste. Via Walter 
Wackenier belandde de kiekendief uiteindelijk 
in het VOC van Oostende.   
 
Dankzij dit snelle optreden en natuurlijk, de 
goede zorgen van het VOC Oostende, kon de 
bruine kiekendief reeds op woensdag 6 sep-
tember de vrijheid krijgen. 
 
Kris Degraeve 
 
Natuurwerkgroep De Kerkuil 
http://users.skynet.be/Natuurwerkgroep.DeKerkuil 
 

VOC Oostende in ‘Dieren in Nesten’ 
 
De ploeg van het populaire 
één programma ‘Dieren in 
Nesten’ komt sinds vorige 
winter geregeld op bezoek bij 
ons.  
 
In de loop van het nieuwe 

seizoen dat start op 4 oktober, komen we ver-
schillende keer aan bod met dieren die in ons 
Opvangcentrum verzorgd werden.  
 
Op 16 oktober zie je het relaas van een jan-
van-gent die helemaal onder de olie zat, van 
wasbeurt tot en met de vrijlating. Mag je ze-
ker niet missen!!! 



 

Dierentransporteurs gezocht! 
 
Ben je niet bang om de handen uit de mouwen 
te steken?  Ben je een echte dierenvriend(in)?  
Ontdek de wondere wereld van onze wilde die-
ren en wordt één van onze trouwe vrijwilligers!  
 
Over heel de kust worden vogels en wilde dieren het 
slachtoffer van verkeer, zijn ze ziek, verweesd of be-
smeurd met olie.  Wij zoeken mensen die deze dieren 
gratis met eigen vervoer kunnen brengen naar het 
Vogelopvangcentrum in Oostende.   
 
Je bepaalt zelf welke regio je op jou wil nemen en je beslist ook zelf of het moge-
lijk is om het dier te brengen of niet.  Hoe meer transporteurs per regio, hoe meer 
de oproepen kunnen verdeeld worden. 
Op die manier kunnen de medewerkers in het centrum zich volledig concentreren 
op de verzorging van de vele dieren in het centrum.  Jaarlijks krijgt het Vogelop-
vangcentrum Oostende bijna 2000 dieren binnen.  Ongeveer 60% van de dieren 
kan terug gelost worden. 
 
Is dit iets voor jou? Kom je toch dagelijks voor je werk richting Oostende?  
Of wens je meer informatie? Neem gerust contact op met ons!  
(contactgegevens: zie onderaan deze nieuwsbrief) 

 
Om de jaarlijks bijna 2000 vogels en wilde zoog-
dieren op te vangen is een pak geld nodig.  We 
kunnen dit enkel volhouden indien ons ledenaantal 
evenredig stijgt met het aantal binnen gebrachte 
dieren.  Jouw steun is dus van essentieel belang!   
 
Lid worden kan door minimum EUR 7,5  te stor-
ten 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 Vogel-
bescherming Vlaanderen.  Naast onze 
‘Zandkorrels’ zal je ook ‘Mens en Vogel’ ontvan-
gen. 
 
Hartelijk bedankt voor je bijdrage! 

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

Gerevalideerde botulisme-eendjes te-
rug vrij... 

Lidgeld al betaald? 


