
 

2006 afgesloten met 1907  

                      binnengebrachte dieren 
 

De laatste drie jaar schommelt het aantal dieren per jaar rond de tweedui-

zend. In vergelijking met 2005 waren er wat minder egels en olievogels, 

veel minder goudhaantjes, maar dan weer meer houtsnippen en jonge zil-

vermeeuwen. Dit zijn schommelingen die vooral weersafhankelijk zijn.  

Opmerkelijk was de grotere variatie in soorten; niet minder dan 142 ver-

schillende soorten met elk hun verschillende voedings- en verzorgingsge-

woontes, aangepaste accommodatie enz eisten van ons geregeld kunst- 

en vliegwerk om alles in goed banen te leiden. 

Een overzicht per soortengroepen vind je in het volgend nummer van 

‘Zandkorrels’ en het totaaloverzicht zal binnenkort op onze website 

www.vogelopvangcentrum.be onder ‘patiënten’ staan. Ga zeker eens kij-

ken! 

 

 
Nieuwsbrief Opvangcentrum voor  
Vogels en Wilde Dieren Oostende 
- 9 maart 2007 - 

Beste sympathisanten, leden, vrienden, 
 

De positieve reacties die we geregeld krijgen, overtuigen ons dat we 

op de goede weg zitten.  Maar die weg kunnen we niet zelf timmeren, 

hiervoor hebben we uw hulp nodig. 

 

We hopen ook dit jaar op uw broodnodige steun te kunnen reke-

nen via het minimale lidgeld van amper 7,5€. Hiervoor krijgt u het 

tijdschrift ‘Zandkorrels’ tot begin 2008 met onze overzichten van 

de binnengebrachte vogels en meer info over onze andere activi-

teiten. 

Het eerste nummer van dit jaar ligt nu bij de drukker. Indien u 

snel stort, kunnen we u dit nummer direct toesturen. 

Alvast van harte bedankt!  

 

Rekening: 380-0095253-70 

Week van de vrijwilliger: 
10.000 vrijwilligersuren in 2006.   

Dit verdient een bloemetje! 



 

Opnieuw olieslachtoffers  
binnengebracht 
 

De eerste zware voorjaarsstorm werd opnieuw mis-

bruikt om illegaal olie te lozen voor onze kust. Ver-

schillende besmeurde vogels werden in de voorbije 

dagen binnen gebracht. 

 

In de loop van eind vorige week kregen we berichten 

binnen dat er olie op een aantal stranden was aange-

spoeld. Kort daarna kwamen ook de eerste olievogels 

binnen. 

Gelukkig zitten de meeste zeevogels al in de buurt 

van hun broedkolonies in Frankrijk, Groot-Brittannië 

of andere rotskusten. Toch zijn 8 zeekoeten en een 

alk levend maar besmeurd op onze stranden -

voornamelijk de oostkust- aangespoeld en overge-

bracht naar ons Opvangcentrum. Alle dieren zijn on-

dertussen reeds gewassen en maken het goed op 

onze zwembaden! 

Nieuwbouw professioneel opvangcentrum gaat volgende maand 

van start!  
 

Na zes jaar van hopen, dromen en 

plannen zijn alle beslissingen, ver-

gunningen en fondsen rond. Half 

maart wordt de werf afgezet en 

half april starten de werken! De 

werf — en later het opvangcentr-

tum — kan je zien verschijnen 

langs de Nieuwpoorstesteenweg 

ter hoogte van het Domein Raver-

sijde, op de rechterkant net voor 

de rotonde.  

 

De volledige bouw zal een goed 

jaar duren en we zullen ervoor zorgen dat je geregeld nieuws krijgt via de site en ons tijdschrift 

‘Zandkorrels’! 

 

Heel binnenkort kunnen we via het Provinciaal Streekfonds ook een eigen projectrekening openen. 

Mensen of bedrijven die daarop een gift doen van 30€ of meer zullen dan een fiscaal attest krijgen. 

We houden je op de hoogte!  
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Jongerenwerking VOC-Oostende 
Om als vrijwilliger mee te helpen, verwachten we dat je minstens 

16 jaar bent. Meer en meer krijgen we echter de vraag van jonge-

ren of zij ook “iets” mogen doen. Voor al deze enthousiastelingen 

hebben we goed nieuws: we starten met een jongerenwerking! 

 

We richten ons in eerste instantie tot jongeren tussen 12 en 16 

jaar. Maandelijks voorzien we een activiteit binnen of buiten het 

VOC.  

 

Deelname aan de activiteiten voor 12- tot 16-jarigen kost 15,00 

euro voor 10 activiteiten (verplaatsingen buiten het VOC niet inbe-

grepen). Hierin zit ook het lidgeld voor het VOC. We voorzien om 

rond de paasvakantie met de eerste activiteit te starten.  

Heb je interesse in de jongerenwerking van het VOC? Telefoneer 

ons of stuur een mailtje.  Voor meer info, zie de nieuwe Zandkorrels 

en onze website.   

Inzameling inktpatronen printers 
Lege patronen belanden in het beste geval in de milieubox waarbij de giftige inktresten nog enigszins 

kunnen verwijderd worden. 

Wij zamelen deze inktpatronen zelf in en bij grote aantallen gaan deze naar een gespecialiseerde firma 

die ze hervult.  Dit is de beste vorm van hergebruik! 

 

Op die manier belanden er heel wat minder giftige inktresten in het milieu, en u geeft ons een financi-

eel duwtje in de rug.  Alle merken mogen ingeleverd worden.  Enkel de inktpatronen van gewone foto-

kopiemachines zamelen we niet in. 

 

Waar kunt u ze inleveren? 

- Bij ons: Zinnialaan 8, Oostende 

- Delhaize bij het station, Oostende 

- Media Markt Northlaan-Sea’rena, Oostende 

- St.-Jozefinstituut, A. Pieterslaan 21, Oostende 

- GB, St.-Andries, Brugge 

- Misschien jouw school of bedrijf? 


