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Eerste steen legging 
Een maand of wat geleden werd ik opgebeld met de vraag 
of wij interesse hadden in de steen met inscriptie “ Eerste 
steen gelegd door broeder Marceus 19 maart 1962 “ van 
de volière die jaren lang gestaan heeft op het Julianaplein 
te Noordwijkerhout. Op 30 juni van het zelfde jaar werden 
de eerste vogels losgelaten in deze stadsvolière, zoals 
deze werd genoemd in het Bondsblad “Onze Vogels” in 
het bijzijn van loco burgermeester Han Voet van 

Noordwijkerhout. De verzorging van de vogels kwam op de welwillende 
schouders van de leden van De Kolibri. 
Op 18 september 1975 werd er een extra bestuursvergadering gehouden over 
de volière. De gemeente wilde het plein namelijk renoveren en de volière stond 
in de weg. Wat wilde de vereniging nog doen, de opknapbeurt koste 850,- 
gulden en de laatste jaren had hij al een slordige 1000, - gulden gekost aan 
vernielingen en spoorloos verdwijnen van vogels. Met algemene stemmen 
werd toen besloten om de boel af te breken. Waar de steen toen naar toe is 
gegaan is een raadsel. Het laatst werd hij waargenomen in het museum van de 
Bavo. Meer over de volière kunt u vinden in ons jubileum boek van v.v. De 
Kolibri. Nu was er iemand die de steen in zijn bezit had en ik die steen ophalen. 
Hij is door een ieder te bewonderen op de aanstaande jaarvergadering. Een 
foto van de steen vindt u verder in dit blad. 
 
Weet u nog hoe verbluffend actief onze agenda er vorig jaar uitzag. De 
activiteiten logen er niet om, maar hoe zit het met de kosten. Hebben we nog 
wat overgehouden of zij we in de min beland.  
U kunt het zelf allemaal waarnemen op 13 maart aanstaande op onze 
jaarvergadering van de vereniging. De belangrijkste vergadering van het jaar. 
Wat krijgen we te horen. 

 Hoe staan wij er financieel voor, de penningmeester leest uit eigenwerk 
voor. 

 Wat heeft de advertentie campagne opgebracht in deze moeilijke tijd. 

 Hoe gaat het met het leden aantal, u hoort het van de secretaris. 

 Hoe staat ons materiaal er voor, hebben we nog genoeg kooien, nu de 
aantallen van de tentoonstelling zo drastische omhoog gaan, de 
materiaalcommissaris verteld het u. 

 Hoeveel ringen hebben we ook dit jaar weer besteld, de 
ringencommissaris doet verslag. 
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 Hoe treden wij naar buiten, wat dacht u van BO omroep van de 
Bollenstreek en Unity en de Website. Wij zijn zichtbaar in de hele streek, 
zelfs de zieken worden niet vergeten.  

 Hoe is het met de vogelmarkt, wilt u het weten, komt het horen. 
 
Het bestuur wil graag verantwoording af wil leggen voor zijn daden en wil u 
daarvoor graag uitnodigen  
Bent u nog tevreden over het bestuur, de voorzitter is aftredend en herkiesbaar 
Geeft u zich minimaal 24 uur voor de vergadering op bij de secretaris als u de 
nieuwe voorzitter wilt worden. De keus is aan u. 
Ik eindig natuurlijk dit voorwoord graag om iedereen uit te nodigen voor de 
jaarvergadering.  Komt allen in GROTE GETALE. 
Graag tot volgende keer,   

B. Zwetsloot  vzr.  

Agenda 2014  V.V. De Kolibri 

13 maart   Jaarvergadering (leden)  

 Opening 

 Mededelingen 

 Vorig verslag (zie maandblad maart 2013) 

 Ingekomen stukken 

 Verslag Secretaris 

 Verslag Ringencommissaris 

 Verslag Materiaalcommissaris 

 Verslag Webmaster 

 Verslag Vogelmarkt 

 Verslag Vogelbestand 

 Huldiging jubilarissen:  

 Pauze 

 Verslag Penningmeester 

 Kascontrole over 2013:   
  J. Elstgeest, K. vd valk en reserve R. Schoonderwoerd 

 Verkiezing kascontrole; Graag willen wij nieuwe reserve. 

 Vaststellen contributie voor 2015 

 Bestuursverkiezing  
o 2014 Aftredend/herkiesbaar Ben Zwetsloot, Voorzitter 
o 2015 Arno Ooms, Secretaris 
o 2016 Oege Rinzema, Penningmeester 
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o Kandidaten kunnen het formulier downloaden vanaf de website 
     bij HR2013, of dit aanvragen bij de secretaris. 

 Rondvraag 

 Sluiting 
    

20 maart  Bingoavond 
   3 ronden Bingo, grote loterij, 3 ronden bingo. Iedereen gaat met 
   een prijs de deur uit. Neem familie, vrienden en kennissen mee. 
   20:00 uur Locatie ’t Victorhuis.  
   Sporkenhout, maandagsewetering te Noordwijkerhout 
 

29 maart  Vogelmarkt 
                   12:00 tot 16:00 uur 
                   Locatie ’t Victorhuis.  
                   Sporkenhout, maandagsewetering te Noordwijkerhout 
 

10 april   Ben & Toos Zwetsloot. Reis naar Ethiopië 
19 april   Vogelmarkt 
08 mei   TT-vergadering 
10 mei   Uitgaansdag Dierenpark en Groentenveiling 
31 mei   Vogelmarkt 
05 juli   Fietsdag  + Barbecue bij Piet Lommerse 
26 juli   Braderie Noordwijkerhout 
30 augustus  Vogelmarkt 
04 september  Openingsavond / Sprekersavond  
13 september  Braderie Voorhout 
27 september  Vogelmarkt 
09 oktober  Open Podium 
16 oktober  Bingoavond 
25 oktober  Vogelmarkt 
29/10   Inbrengen vogels (leden) 17.00 – 20.00 uur 
30/10   TT Keuring (organisatie) 
31/10   TT-opening    20.00 – 22.00 uur 
01/11   Tentoonstelling    10.00 – 18.00 uur 
02/11   Tentoonstelling    10.00 – 17.00 uur 
02/11   Uitkooien     17.00 uur  
13 november  Sprekersavond 
29 november  Vogelmarkt 
11 december  Uitreiking prijzen TT 
27 december  Vogelmarkt 
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v.v.” De Kolibri ” 
 

Unity 
Teletekst pagina 341 

 
 

Gaaien gajes 
Zijn gaaien schorriemorrie? Gajes? Ze worden vaak 
uitgescholden voor hun nestplunderingen in het 
voorjaar. Maar in najaar en winter zijn ze 
vreedzame vegetariërs. Momenteel verstoppen ze 
honderdduizenden eikeltjes in tuinen, parken en 
bossen. 

 
Van heinde en verre komen gaaien in de herfst naar eikenbossen om voorraad 
in te slaan. Als ze echt ver moeten vliegen tussen leefgebied en eikenbos, 
kunnen ze wel negen eikels tegelijk in hun bek en keel transporteren. Of vijftien 
beukennootjes of tien hazelnoten; maar één tot drie is gangbaarder. 
 
Verstop en vind 
De vogels verstoppen hun eikels in holletjes onder bladeren, mos of wortels, 
goed aangeklopt met de snavel om ze onzichtbaar te maken. Meestal 
onthouden ze aan de hand van oriëntatiepunten in het landschap waar ze al die 
eikeltjes laten. Ze vinden ze zelfs onder een dik pak sneeuw feilloos terug. Maar 
ze missen of ‘vergeten’ er ook heel wat. Zo planten ze jaarlijks aanzienlijke 
hoeveelheden eikenbomen en profiteren ook opportunistische muizen en 
eekhoorns van de voorraden. 
 
Vleermuis op menu 
Gaaien eten echter van alles, net als de meeste kraaiachtigen. In het voorjaar, 
naast insecten, ook eitjes en jongen van andere vogels. Vandaar hun ‘slechte 
naam’. Maar er zijn ooit gekkere dingen gezien. Wat te denken van een muis, 
vis, kikker of vleermuis? 
 

http://www.vogelbescherming.nl/gaai
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Helblauw-zwart gestreept veertje 
Wel eens een mooi helblauw-zwart gestreept klein veertje gevonden? Vrijwel 
zeker van een gaai. Niet alle veren zijn zo makkelijk te herleiden naar de 
voormalige eigenaar. Een handig hulpje is het boekje ‘Vogelveren; 
determineren van veren van inheemse vogels’, Einhard Bezzel, ISBN 978 90 
5956 366 7 (verkrijgbaar in onze winkel en binnenkort in onze webwinkel). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Wie zijn er jarig in deze maand? 
Allen van Harte Gefeliciteerd !! 

M.J. Geerlings   Noordwijkerhout    04 maart 
L. Bette    Sassenheim     05 maart 
F.C.J. Hoogervorst  Sassenheim     14 maart 
L.T. Steenvoorden  Noordwijk     15 maart 
J. Passchier   Noordwijkerhout    16 maart 
G.M.J.M. Wilson  Noordwijkerhout    18 maart 
R. Hoogervorst   Voorhout      21 maart 
A.J. vd Slot   Noordwijkerhout    23 maart 
J.J. Duivenvoorden  Noordwijkerhout    26 maart 
J. van der Luyt   Voorhout      26 maart 
M. vd Plas   Voorhout      27 maart 
M.E.R. Opstal   Noordwijkerhout    28 maart 

http://www.vogelbescherming.nl/winkel
http://www.vogelbescherming.nl/webwinkel
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Tuinvogeltelling: zacht weer houdt vogels uit de tuinen 
Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op dinsdag 21 januari 
2014 

Afgelopen weekend hebben bijna 56.000 mensen in ruim 38.000 tuinen 
vogels geteld voor de Nationale Tuinvogeltelling. Dit grootste citizen 
science evenement van Nederland wordt jaarlijks georganiseerd door 
Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland. In totaal 
zijn er zo’n 730.000 vogels geteld. Wat opvalt is dat er door het zachte 
winterweer minder vogels in de tuinen te zien waren. De huismus staat, net 
als in voorgaande jaren, op één. 

Opnieuw staat de huismus op nummer één in de Nationale Tuinvogeltelling. 
Dat betekent niet dat deze vogel ook in de meeste tuinen is gezien: hij werd in 
minder dan de helft van de tuinen geteld. De reden dat deze vogel op één staat 
is omdat de huismus in grote groepen leeft. 

 
Huismussen op voedersilo 
(foto: Ruud van Beusekom) 

 

 

 

 

 

De top-10 van 2014 ziet er als volgt uit  
1.Huismus   6.Kauw 
2.Koolmees   7.Turkse tortel 
3.Merel   8.Houtduif 
4.Pimpelmees 9.Ekster  
5.Vink   10.Spreeuw 

Het zachte weer heeft duidelijk invloed op de telling. Er werden dit jaar 
beduidend minder vogels in de tuinen gezien dan in voorgaande jaren. In het 
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buitengebied is door het milde weer nog veel voedsel beschikbaar, waardoor 
vogels niet genoodzaakt zijn voor hun voedsel naar de tuinen te trekken. 

Het duidelijkst zien we dat bij de vink. Werd er vorig jaar gemiddeld 2,7 vink 
per tuin gezien, dit jaar bleef het aantal steken op 1,5. Bij de koolmees en 
pimpelmees zien we hetzelfde beeld. 

Nog niet eerder zijn er zo weinig spreeuwen gezien, gemiddeld 0,7 spreeuw per 
tuin. Ook hier speelt het weer een rol: de spreeuwen zoeken hun voedsel nu in 
het buitengebied. Tegelijkertijd zien we het aantal spreeuwen door de jaren 
heen in de Tuinvogeltelling afnemen, een beeld dat overeenkomt met andere 
tellingen. Het toont aan dat het aantal spreeuwen in ons land aan het afnemen 
is. Hoe dat komt is niet helemaal duidelijk. Reden voor Vogelbescherming 
en Sovon Vogelonderzoek Nederland om dit jaar uit te roepen tot Jaar van de 
Spreeuw en door middel van onderzoek te achterhalen wat de oorzaken zijn. 

De Nationale Tuinvogeltelling wordt een steeds groter evenement. Vroege 
Vogels radio zond live uit vanuit het pand van Vogelbescherming. Gedurende 
het weekend was de telling regelmatig trending topic op Twitter, op Facebook 
stroomden de foto’s binnen en bij Vogelbescherming kwamen veel telefoontjes 
binnen van mensen die hun ervaringen wilden delen. De Tuinvogelapp, ook te 
gebruiken na de Tuinvogeltelling, is inmiddels ruim 12.500 keer gedownload. 

De cijfers betreffen een voorlopige uitslag. Mensen konden hun telling nog 
doorgeven tot maandag 20 januari 12.00 uur. De cijfers worden vervolgens 
gecontroleerd door Sovon, onder andere op onwaarschijnlijke aantallen en 
meldingen. Op www.tuinvogeltelling.nl is de actuele stand van zaken te zien. 
Hier is ook de top-10 per provincie te bekijken. 

Tekst Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland 
Foto: Ruud van Beusekom, Vogelbescherming Nederland 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledenmutaties 2014. 
Nieuwe leden (soort J=jeugd/N=normaal lid/G=gastlid) 
Naam   Woonplaats   lid per   soort 
 
Opzegging lidmaatschap   per 1-1-2014 
   

http://www.sovon.nl/
http://www.tuinvogeltelling.nl/
http://www.vogelbescherming.nl/
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Sint Eustatius 

 

Oppervlakte Ca. 21 km2 (half zo groot als Schiermonnikoog) 

Aantal inwoners      3300 

Natuurreservaat  Quill - Boven National Park en Statia National Marine Park 

Beheerder St. Eustatius National Parks Foundation (STENAPA) 

St. Eustatius heeft 2 IBA’s die met inbegrip van de aangrenzende delen van de 
zee bijna 15 km2 beslaan.De IBA ‘Boven’ (AN007) is aangewezen vanwege haar 
internationale betekenis voor kustbroedvogels, met name 
roodsnavelkeerkringvogels. ‘The Quill’ is aangewezen als IBA  (AN008) vanwege 
het voorkomen van (bos)vogelsoorten met een beperkt verspreidingsgebied. 
Op St. Eustatius zijn dit onder andere de grote kwartelduif, groenkeelkolibrie 
en witoogspotlijster. 
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Quill - Boven National Park 
Het Quill - Boven National Park is opgericht in 1997. Het is ruim 5 km2 groot en 
bestaat uit twee delen: de slapende vulkaan de Quill, begroeid met tropisch 
bos en nevelwoud op de top en in de krater en Boven, een heuvelachtig gebied 
met een meer savanneachtig landschap. Samen beslaan de gebieden zo’n 26% 
van de omvang van het eiland en bijna alle 482 wilde planten van Sint Eustatius 
komen hier voor. Beide gebieden zijn door BirdLife aangemerkt als IBA 
(belangrijk vogelgebied). 
 

St Eustatius National Marine Park 
Het Statia National Marine Park bestrijkt het hele kustgebied. Sinds er een 
visserijverbod geldt, is het aantal vissoorten vertienvoudigd. Het 
onderwaterpark is deels bedekt met koraal en het krioelt er van de 
zeepaardjes, roggen, haaien en zeeschildpadden. Sint Eustatius bevindt zich op 
de trekroute van bultrugwalvissen en het strand ‘Zeelandia’ is een beschermd 
nestelgebied voor zeeschildpadden. 
 

Kenmerkende vogelsoorten 
Grote kwartelduif, groenkeelkolibrie, roodsnavelkeerkringvogel, witbuikelenia. 
 

Bedreigingen 
Zoals op vrijwel alle eilanden van de Dutch Caribbean ontbreekt het op ‘Statia’, 
zoals de eilanders hun eiland noemen, aan ruimtelijke ordening en 
natuurwetgeving. Zelfs de bestaande natuurreservaten zijn hierdoor niet echt 
veilig gesteld. Het eilandbestuur overweegt bijvoorbeeld op dit moment om 
Venus Bay Gut, een deel van IBA ‘Boven’, door een projectontwikkelaar te laten 
ontwikkelen als golfbaan. Het gebied is aangemerkt als Nationaal Park maar die 
status is bij gebrek aan goede wetgeving dus onvoldoende zeker. 
 

Beschermingsactiviteiten 
Medewerkers van STENAPA, de natuurbeheersorganisatie op Statia, monitoren 
sinds enkele jaren de vogels op het eiland.  Met het eilandbestuur wordt 
regelmatig gesproken over de ruimtelijke ontwikkelingen op het eiland en de 
noodzaak van natuurbeschermingswetgeving, maar het blijkt veel tijd en 
energie te kosten om de bestuurders er van te overtuigen de natuur werkelijk 
serieus te beschermen. 
 

 

 

 

 

   

13 maart 2014 Jaarvergadering 
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Bo is een afkorting voor Bollenstreek Omroep. Wij zijn de omroep voor 

Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen, Lisse en Hillegom. 

 

Bo brengt dagelijks: 

- Een tv-krant (kanaal 43 van Ziggo digitaal) 

- Radio (105.3 FM in de ether en 88.1 op Ziggo kabel) 

- Een website: www.bollenstreekomroep.nl 

- Twitter 

- Een app (naam app is DLO en vervolgens kiezen voor Bo) 

- TV-programma’s (elke dinsdagavond vanaf 19.00 uur) 

- Bollenstreekomroep Teletekst blz 741. 

 

 

 

 

 

 

20 maart Bingoavond  
 

Schrijf ook 

eens wat 

http://www.bollenstreekomroep.nl/
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Ekster als Hollandse Ossenpikker 
Bericht uitgegeven door FREE Nature op maandag 17 februari 2014 

Tijdens het najaar en de winter zie je regelmatig eksters op de rug van een 
Schotse Hooglander of Galloway rund zitten. Iets waar beide dieren maar wat 
blij mee zijn. De ekster vervult dan namelijk de rol van ossenpikker en 
verwijdert zo vervelende teken uit de vacht van grote grazers. 

Eksters scharrelen het liefst op zoek naar insecten en larven. Dierlijk voedsel 
staat dan ook bovenaan zijn menu. In het voorjaar en tijdens de zomer vindt hij 
volop dierlijk voedsel, maar juist nu is deze voedselbron zeldzaam geworden. ’s 
Winters schakelt hij deels over op plantaardig voedsel, maar als het even kan 
heeft hij liever wat dierlijke vetten op zijn menu. Een dikke teek uit de vacht 
van een grote grazer zal hij nu zeker niet overslaan. 

 
Eksters op de 
rug van een 
Schotse 
Hooglander 
stier (foto: 
FREE Nature) 

 

 

 

 

De vacht van grote grazers als Schotse Hooglander is goed geïsoleerd. Ze leggen 
een dikke wintervacht aan die hen ook bij temperaturen ver onder het 
vriespunt beschermt. Voor teken is dit een ideale plek om de winter door te 
brengen. De Schotse Hooglander vindt het gekriebel van een ekster in zijn 
oksels of op zijn rug dan ook helemaal niet erg. De ekster verlost hem immers 
van die irritante kleine bloedzuigers. 
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Vanuit Afrika kennen we wel de ossenpikker. Om precies te zijn de roodsnavel- 
en de geelsnavelossenpikker. Deze verlossen Afrikaanse buffels, giraffen, 
neushoorns of andere grazers van teken en parasieten. In Nederland hebben 
we hierop onze eigen variant, de ekster. In het voorjaar of de zomer jaagt hij op 
insecten, plundert hij nesten van andere broedvogels, het gehele jaar door eet 
hij van dode dieren, ’s winters vult hij zijn dieet aan met zaad, noten of soms 

zelfs vetbollen, 
maar deze 
alleskunner 
neemt ook de rol 
van ossenpikker 
erg serieus!  

(tekst en foto’s 
Roeland 
Vermeulen) 

 

 

Nu ideaal moment om nestkast op te hangen 
Met het broedseizoen voor de deur is februari de ideale maand om een 
nestkastje op te hangen. Veel vogels zijn al op zoek naar een geschikte 
nestgelegenheid en nu al een kastje ophangen voorkomt verstoring. Het 
ophangen van een nestkast is een makkelijke manier om vogels te helpen; voor 
veel vogels is goede huisvesting namelijk steeds moeilijker te vinden. 
Koolmees bij nestkast (foto: Vogelbescherming) 
 
Voor de negende keer organiseren 
Vogelbescherming Nederland en CJ WildBirdfoods 
de Week van de Nestkast, dit jaar van 17 tot en 
met 23 februari. In de Week van de Nestkast 
wordt aan deelnemers gevraagd de broedende 
vogels dit voorjaar goed in de gaten te houden, 
uiteraard zonder ze te verstoren. De 
broedgegevens kunnen via de 
websitewww.weekvandenestkast.nl worden gemeld. 
 

http://www.weekvandenestkast.nl/
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Nestkast kopen of zelf maken? 
Een goede nestkast is gemaakt van stevig, dik hout en heeft een degelijke 
constructie. De kast heeft weinig kieren en is goed schoon te maken. Voor de 
bevestiging van een nestkast aan een boomstam kunnen het beste aluminium 
spijkers gebruikt worden. Die roesten niet en zijn er weer makkelijk uit te 
halen. De grootte van de invliegopening bepaalt welke vogel wel en welke 
vogel niet in een nestkast kan. 

 
25 tot 28 mm:  pimpelmees, zwarte mees, glanskop, matkop 
30 tot 32 mm:  koolmees, kuifmees, boomklever, bonte 

vliegenvanger, zwarte mees, pimpelmees 
34 tot 35 mm:  huismus, koolmees, boomklever, bonte 

vliegenvanger 
40 mm:   ringmus 
45 mm:   spreeuw 
30 x 50 mm:  gekraagde roodstaart 

 
Een nestkast kan eenvoudig zelf worden gemaakt. Voor de Week van de 
Nestkast heeft CJ WildBirdfoods drie speciale nestkasten ontwikkeld voor de 
koolmees, pimpelmees en huismus. De kasten zijn verkrijgbaar 
bij www.vogelbescherming.nl enwww.vivara.nl. 
Tekst: Nadja Jansma, Vogelbescherming Nederland 
Foto: Vogelbescherming Nederland 
 

Steenuil veilig onder dak 
Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op dinsdag 28 januari 
2014 
Steenuilen hebben steeds vaker last van predatie door steenmarters, die het 
gemunt hebben op eieren en jonge steenuilen. Daarom heeft STONE een 
nestkast ontwikkeld waar steenmarters niet in kunnen. Vogelbescherming en 
STONE hebben met een crowdfundingproject geld ingezameld, waarmee maar 
liefst 80 marterproof nestkasten kunnen worden opgehangen. 
De steenmarter was lang een bedreigde soort maar neemt de laatste decennia 
sterk toe. Steenuilbeschermers merken dat duidelijk aan de toegenomen 
predatie van eieren en jongen van steenuilen door steenmarters, vooral in het 
noorden en oosten van het land. In één enkel studiegebied bleken van zestien 
steenuilnestkasten van maar liefst negen de jongen opgepeuzeld. Afgezien van 
het feit dat dit geen geringe cijfers zijn, hebben veel mensen met een 

http://www.vogelbescherming.nl/
http://www.vivara.nl/
http://www.vogelbescherming.nl/
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steenuilkast op hun erf daar veel moete mee. Dáár hebben ze geen nestkast 
voor opgehangen. 

Steenuil (foto: Birdphoto) 
 
STONE (Steenuilenoverleg 
Nederland) heeft met 
vrijwilliger en uitvinder Bert 
Kwakkel een kast ontwikkeld 
waar steenuilen wél, maar 
steenmarters niét in kunnen. Dit 
lukte door bij de ingang een 
extra dwarsschot tussen de 
voorkant en het tussenschot 

van de nestkast te maken. Het prototype werd getest met tamme 
steenmarters: die konden er niet in. Steenuilen wél. 

Marterproof nestkast voor 
steenuilen (foto: STONE) 
 
Een door Vogelbescherming 
Nederland en STONE 
georganiseerd 
crowdfundingproject bracht een 
bedrag van ruim 10.000 euro 
op. Hiervan kunnen 80 
marterproof steenuilkasten 
worden gekocht. Inmiddels zijn 
de eerste geplaatst en hebben 
diverse steenuilpaartjes deze al 
in gebruik genomen. 

De steenuil staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. Sinds de jaren 
zestig zijn de aantallen broedparen met maar liefst 50 tot 75 
procent afgenomen. STONE trekt zich het lot van de steenuil aan en houdt zich 
bezig met bescherming van en onderzoek naar de steenuil. De marterproof 
steenuilkasten kunnen worden gekocht bij de webshop van 
Vogelbescherming. Doe-het-zelvers kunnen aan de slag met de 
bouwtekeningen op www.steenuil.nl. 
 
Tekst: Vogelbescherming Nederland 
Foto's: Birdphoto; STONE 

http://steenuil.nl/
http://www.steenuil.nl/
http://www.vogelbescherming.nl/
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Vogelbeurzen in de regio 

Vogelvereniging Haarlemmermeer te Zwanenburg 
Iedere 2e zaterdag vd maand september t/m mei van 9:00 tot 13:00 uur 
Marialaan 86, Zwanenburg 
Inlichtingen: W. Lemmers 023-5390023 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Vogelvereniging Zang en Kleur Boskoop 
Iedere 1e zaterdag vd maand september t/m april van 09:00 tot 13:00 uur 
Het Plantariumgebouw, Italielaan 4, Hazerswoudedorp  
Inlichtingen: www.vogelmarkt.nl 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Vogelvereniging De Diamantvink te Oude Wetering  
Iedere 2e zaterdag vd maand september t/m mei van 12:00 tot 16:00 uur 
Clubgebouw de Diamantvink te Oude Wetering 
Inlichtingen: Hans van Egmond 071-3315023 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Vogelvereniging De Rijsenvogel te Rijsenhout 
Iedere 2e zondag vd maand september t/m mei van 9:00 tot 13:30 uur 
Clubgebouw SCW konnetlaantje, Rijssenhout 
Inlichtingen A. de Waal 0297-329176 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Vogelvereniging De Kolibri Noordwijkerhout 
Iedere laatste zaterdag vd maand augustus t/m mei van 12:00 tot 16:00 uur 
’t Victorhuis, Maandagsewetering te Noordwijkerhout 
Inlichtingen Piet vd Berg 06-24877001 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Vogelvereniging van Vogelvrienden voor Aalsmeer e.o. 
Iedere 4e zondag vd maand augustus t/m mei van 10:00 tot 13:30 uur 
Wellant college MBO, Linnaeuslaan 2, 1431 JV  Aalsmeer 
Inlichtingen 06-10666878 (secretaris) 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Kent u nog een beurs in de buurt die het vermelden waard is, geef dan dat 
door aan de redactie via secretaris@dekolibri.com 
 
 
 
 

 

Artikelen of andere zaken voor het maandblad 

inleveren voor 22 maart 2014. 

mailto:secretaris@dekolibri.com
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Vogeltip: Leg eierschalen in je tuin 

Warme croissantjes, jus d’orange en een gekookt eitje. Denk na afloop van je 
zondagochtendontbijt ook aan de vogels. De broodkruimels mogen natuurlijk 
naar de tuin om de mussen te plezieren, maar doe daar dan ook de eierschalen 
bij; gooi did niet in de GFT-bak. Vogels zijn u dan dankbaar. Een vrouwtje vogel 
heeft veel kalk nodig om voldoende dikke eierschalen te kunnen produceren. 
Elk beetje extra kalk is mooi meegenomen. 

Kijktip: Lepelaarplassen, het kleine broertje van..  

Het wordt vaak ‘het kleine broertje van …’ 
genoemd, maar de Lepelaarplassen doen 
qua soortenrijkdom niet onder voor de 
Oostvaardersplassen. Een prachtig 
moerasgebied met plassen, wilgenbossen, 
rietlanden en vochtige graslanden. In het 
broedseizoen zijn hier – zo goed als – alle 
rietvogels te horen en te zien, zoals rietgors, 

kleine karekiet, rietzanger, snor, sprinkhaanzanger, blauwborst en baardman. 
Maar ook bruine kiekendief, weidevogels en steltlopers. 

Vanuit de hut 
De observatiehut aan de Lepelaarplas geeft goed zicht op een 
aalscholverkolonie. Hier zijn vaak ook eenden te zien, zoals wintertaling, 
slobeend, kuifeend en tafeleend. Dodaarzen – de kleinste futensoort – broeden 
en baltsen onder handbereik. Grote witte verschijningen kunnen zowel lepelaar 
als grote zilverreiger zijn of toch een knobbelzwaan. 
 
Bereikbaarheid 
De Lepelaarplassen liggen ten zuiden van de Oostvaardersplassen aan de 
Oostvaardersdijk (N701) in Flevoland. Volg vanaf het bezoekerscentrum De 
Trekvogel van Het Flevo-Landschap (Oostvaardersdijk ter hoogte van gemaal 
Blocq van Kuffeler) het fietspad naar de vogelkijkhut. Ongeveer twintig 
minuten lopen, maar vaak doe je er veel langer over omdat er onderweg van 
alles te zien en te horen is. 

 

 

Heeft u ook een tip, wij plaatsen die graag !! 

http://vogelkijkhut.nl/search/?query=Lepelaarplas&province=0
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VOGEL- EN DIERVOEDERS 
TEGEN SCHERPE PRIJZEN  

    
25 kgr Kanariezaad  €   26,50  
25 kgr Tropenzaad  €   22,75  
25 kgr Parkietenzaad  €   21,00  
25 kgr Gr. Parkietenzaad  €   22,50  
25 kgr Volierezaad  €   22,50  
25 kgr Wildzangzaad  €   32,00  
25 kgr Postuurzaad  €   30,00  
25 kgr Agapornidezaad  €   22,50  
25 kgr Neophemazaad  €   22,50  
 

25 kgr Schelpenzand  €    8.00  
25 kgr Beukensnips  €    7,50  
25 kgr Witte snips  €    9,75  
 
5 kgr Cede kan. of Parkiet  €   18,50  
5 kgr Wittemolen eivoer  €   14,50  
2 kgr Trosgierst Chinee  €    8,00  

15 kgr Trosgierst Chinee doos  €   35,00  
25 kgr Wittemolen eivoer  €   60,00  
    
  Ook Himbergen en Witte molen voerders  
    
  Alle broed en nest materialen  
    

  Cor van Schaik  

  Eikenlaan 2  

  Harmelen  

  Tel.  0348 - 441920  

 
Standhouder op Vogelmarkt V.V. De Kolibri te Noordwijkerhout. 

 

 

 
 

 

Schrijf ook eens een stukje over uw vogels. 
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Beuk (in haag-vorm) 
De beuk in boomvorm kan wel 45 meter 
hoog worden. Hij is dus niet geschikt voor 
een kleine tuin. Toch kun je beuken in je tuin 
zetten, maar alleen in de vorm van een haag. 
De beuk wordt namelijk zeer veel gebruikt 
als (erf)afscheiding.  
 
 

Beukenhaag of haagbeuken? 
Een beuk in een beukenhaag is niet hetzelfde als een haagbeuk. Die laatste is 
een berkensoort die erg op beuk lijkt. De wetenschappelijke naam voor 
haagbeuk is Carpinus betulus en voor beuk luidt die Fagus sylvaticus. Voor een 
haag op kleigrond kun je beter een haagbeuk gebruiken. 
 
Mooi en makkelijk 
Een beukenhaag kan in een tuin prima dienen als afscheiding. Hij is makkelijk te 
snoeien en daardoor goed in de hand te houden. De beukenhaag is op zijn 
mooist in de herfst. De bladeren kleuren dan namelijk prachtig goudgeel, 
oranje, groen en rood. 
 
Voor welke vogels 
In beukenhagen vinden vogels als merel, vink, roodborst, heggenmus en 
winterkoning veiligheid en nestgelegenheid. Door de dichte takkenstructuur en 
het vele blad kunnen de vogels hier goed in wegduiken of in nestelen. Ook in 
de winter; dan blijft het verdorde blad nog grotendeels aan de haag zitten. 
 
 
 

 

SUDOKU 

nummer 2. 
 

 

 

 

5 4    7    

         

2  9 4   8   

3     5  1  

    2  5   

  1 6    7  

7 6     4 8  

 8 4    2   

   7    6  

http://www.vogelbescherming.nl/merel
http://www.vogelbescherming.nl/vink
http://www.vogelbescherming.nl/roodborst
http://www.vogelbescherming.nl/heggenmus
http://www.vogelbescherming.nl/winterkoning
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Vogelbestand 
Papegaaien Albifrons Nana Th.Hogervorst 0252-374472 

Papegaaien Ara Nobilis Th.Hogervorst 0252-374472 

Papegaaien 
Dubbele geelkop 
Amazone Th.Hogervorst 0252-374472 

Papegaaien Blauwgele Ara Th.Hogervorst 0252-374472 

Papegaaien 
Blauwvoorhoofd 
geelschouder Amazone Th.Hogervorst 0252-374472 

Papegaaien Forpussen M.G.v.Gent 0252-212616 

Papegaaien Forpussen C.G.A.v.d.Ven 0252-374150 

Papegaaien Geelnek Amazone Th.Hogervorst 0252-374472 

Papegaaien Geelvleugel Ara Th.Hogervorst 0252-374472 

Papegaaien Geelwang Amazone Th.Hogervorst 0252-374472 

Papegaaien Grijze roodstaart Th.Hogervorst 0252-374472 

Papegaaien Grijze roodstaart  C.v.d.Valk 0252-372545 

Papegaaien Groenvleugel Ara Th.Hogervorst 0252-374472 

Papegaaien Jardine papegaai A.A.Ooms 06-44048090 

Papegaaien Meijer papegaai H.J.Haasnoot 06-22634328 

Papegaaien Meijer papegaai P.N.M.v.Hage 0252-375118 

Papegaaien Meijer papegaai Th.Hogervorst 0252-374472 

Papegaaien Meijer papegaai A.A.Ooms 06-44048090 

Papegaaien Meijer papegaai J.Passchier 06-23121791 

Papegaaien Nw Guinea Edel  P.N.M.v.Hage 0252-375118 

Papegaaien Nw Guinea Edel Th.Hogervorst 0252-374472 

Papegaaien Nw Guinea Edel  A.A.Ooms 06-44048090 

Papegaaien Salomon Edel A.A.Ooms 06-44048090 

Papegaaien Rosé kakatoe N.A.C.Duindam 0252-375227 

Papegaaien Rosé kakatoe P.N.M.v.Hage 0252-375118 

Papegaaien Rosé kakatoe Th.Hogervorst 0252-374472 

Papegaaien Bonte boer Th.Hogervorst 0252-374472 

Papegaaien Bonte boer A.A.Ooms 06-44048090 

Papegaaien Bonte boer R.Westgeest 071-5765565 

Papegaaien Triton kaketoe P.N.M.v.Hage 0252-375118 

Papegaaien Venuzuela Amazone Th.Hogervorst 0252-374472 

Papegaaien Zwartkop Caique R.Westgeest 071-5765565 
 

 

 

 

 

Geef uw vogels op bij coördinator Vogelbestand 
Henk Haasnoot 

Kijk ook eens of uw bestand is veranderd  
en geef ook de wijzigingen door. 
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