
 

Late egels zijn extra laat dit jaar 
 
Het is bijna het dagelijks onderwerp van vele gesprek-

ken: het wordt maar geen winter.  Insecten, wor-

men en andere ongewervelden, het hoofdvoedsel van 

egels, wriemelen nog steeds rond.  Gelukkig voor de 

jonge egels die laat geboren zijn dit jaar. Velen hebben 

nog op tijd hun buikje rond kunnen eten en een vol-

doende dikke vetlaag opgebouwd om de lange winter-

slaap te overleven. 

 

De zwaksten onder hen echter, lopen nu nog steeds 

rond op zoek naar voedsel. Maar elke nacht kan het 

kouder worden en op een paar dagen tijd kan al hun 

voedsel verdwenen zijn. Bovendien blijken ze volop be-

smet te zijn met vlooien, teken en inwendige para-

sieten, wat hun kans om de winter te overleven nog 

veel kleiner maakt. 

 

Zie je nu nog een egel rondlopen, neem het dier dan 

op en breng het naar het Opvangcentrum.  Enkel 

een egel die meer dan zeshonderd gram weegt, ’s 

nachts rondloopt en niet vol zit met teken, mag je ge-

rust laten lopen, die trekt zijn plan wel. 

 

De andere verzwakte dieren hou je best niet bij je 

thuis.  Egels zijn beschermd, en de parasieten kunnen 

naar je eigen huisdier overspringen. Stop de egel in 

een hoge doos, geef het zeker geen melk en neem 

contact op met het Opvangcentrum voor Vogels en Wil-

de Dieren.  

 

Ondertussen krijgen we bijna dagelijks egels binnen. 

Elke winter worden een paar tientallen egels ont-

wormd, verzorgd en gevoed tot in april. Pas dan kun-

nen ze terug de vrije natuur in.  
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Nieuwe lichting ‘olievogel- vrijwilligers’ klaargestoomd  

voor de winter 
 

Wie lid is van het Opvangcentrum voor Vogels 

en Wilde Dieren had het nieuws al eerder ge-

kregen: elk najaar geven we een cursus olie-

vogels verzorgen.  Op deze manier proberen 

we goed voorbereid te zijn voor de winter, 

die jammer genoeg elk jaar opnieuw het olie-

vogelseizoen is.  De cursus bestond uit 1 

dag theorie en 1 dag praktijk en bleek een 

uitdaging te zijn.  Kwamen aan bod: soorten 

olie en de effecten ervan op de dieren, ge-

zondheid en veiligheid bij vrijwilligers, hoe 

vang ik een vogel, verzorgingsprotocol, 

voedingsschema’s, vogels sonderen, vogels wassen en zwembadmanagement.    

 

Aan de reacties te horen van onze vrijwilligers vond iedereen de cursus heel interessant. Bij de 

nieuwelingen was er verbazing over het professionalisme van de protocollen.  De ervaren rot-

ten hebben nog extra details bijgeleerd.  We hopen dat het enthousiasme niet dooft als er weeral 

een pak olievogels binnenkomen tijdens het kerst- of oudejaarsdinner!  

Eindejaarsgeschenken in de Groene Winkel 
 

Met het oog op de aankomende ‘cadeautjesperiode’ hebben 

we de Groene Winkel extra aangevuld. Wie lid is, leest er 

alles over in het ledenblad Zandkorrels. Maar, maar we 

willen u onze splinternieuwe nestkasten niet onthouden! Dit 

nieuwe type nestkast voor mezen met smaak voor goede 

wi jn  is  vo l led ig  gemaakt  u i t  FSC-hout .  

De medewerkers van het project Buitengoed hebben spe-

ciaal voor ons deze nestkasten gemaakt. Over een nuttig 

eindejaarsgeschenk gesproken! Niet alleen steun je ons Op-

vangcentrum maar ook een sociaal tewerkstellingsproject, 

duurzaam bosbeheer en Oxfam Fair Trade.  Je kan ze bij 

ons afhalen vanaf 20 december, maar reserveren is de 

boodschap. Voor 15 Euro maak je er iemand gelukkig mee. 

 

En, wie geen zo’n wijn-fan is kan nog altijd de rest van ons 

aanbod bekijken in onze winkel. Je vind er de nieuwe jaar-

kalender, de vogelmokken, boeken, pluche dieren, sleutel-

hangers, nestkasten, voedersilo’s, granen, …  

 

Onze Groene Winkel is elke dag open (zon– en feestdagen inbegrepen) van 9-12 en 13.30-

17.30. 
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Een spetterend vogeljaar 
 

De nieuwe vogelkalender van Vogelbescher-

ming Vlaanderen 'Een spetterend vogel-

jaar' kan je hier kopen voor slechts 8 Euro.  

 

De getalenteerde natuurfotografen Yves 

Adams  (tevens onze huisfotograaf) en Rol-

lin Verlinde van het fotoagentschap Vilda 

zijn de auteurs van de 13 prachtige panora-

mische foto's. Beide auteurs leveren 90% 

van het fotomateriaal ter illustratie van 

'Mens & Vogel' en andere uitgaven van Vo-

gelbescherming Vlaanderen. In 2007 laten 

wij je genieten van volgende vogelsoorten: Grote Stern (cover), Koolmees, Grauwe 

Gans, Knobbelzwaan, Ruigpootuil, Kuifduiker, Bergeend, Griel, Purperreiger, Tu-

reluur, Parelduiker, Zilvermeeuw en Wilde Zwaan. 

 

Met behulp van een korte tekst per vogel verneem je meer over deze soorten, waaronder 

het wettelijke statuut in Vlaanderen, populatiegrootte, gedrag, herkomst van de naam, 

enz. Foto's, teksten en data zijn van elkaar gescheiden, zodat je de foto's nadien voor an-

dere doeleinden kunt gebruiken. De kalender meet 30 x 42 cm (open). 

Vernieuw NU reeds je lidmaatschap! 
 

Om 2006 af te sluiten, komt heel binnenkort het laatste nummer voor dit jaar van het 

tijdschrift Zandkorrels uit. 

Toch kan je nu al je lidgeld voor 2007 betalen. Ook wie voor het eerst stort, blijft lid tot 

eind 2007. 

 

We danken je voor het vertrouwen, we zijn blij te zien dat ons ledenaantal elk jaar toe-

neemt en met uw steun kunnen wij het verschil maken voor onze vogels!!! 

 

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’ 


