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E. Hulsebosch en J. Luijten.  

In geval van overgenomen 
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aansprakelijk. Alle ingezonden 
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Piet vd Berg                O / M

Gerrit Wesseling         O
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Martien van Gent         O / M

Willem Anthonissen    O 
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Let op !      Aan- en afmelden leden en andere ledenmutaties graag via 
ledenadministratie@dekolibri.com  Niet via andere bestuursleden. 

Uitzondering is een aanmeldformulier wat u inlevert op bijvoorbeeld de vogelmarkt. 
Wij zorgen dan dat dit bij genoemd adres terecht komt. 

 

mailto:ledenadministratie@dekolibri.com
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NIEUW SEIZOEN, LAATSTE ACTIVITEITEN 60 JARIG BESTAAN. 

 

Afgelopen maandagavond hebben we weer onze eerste 

bestuursvergadering gehad. Wat is er zoal aan de orde geweest. 

De komende vogelmarkt was zo’n punt. Wij willen naar een 

vriendelijkere markt. Wat houdt dat in voor ons: vogels gezond en wel, 

kooien die gezien mogen worden, schoon van binnen en buiten. Een lust 

voor het oog voor iedereen, koper en verkoper. De brieven die naar de 

handelaren gestuurd zijn vindt u ook in het maandblad. De regels zijn ook 

van toepassing op de leden en andere bezoekers. Laten we er allemaal aan werken. 

 

De onderlinge en rayontentoonstelling is ook een punt van onderwerp. Hoe is het met de 

reglementen. Wie gaat er mee naar de rayonvergadering om de spullen aan de man te brengen. 

Hebben we prijzen voor de loterij ter plaatse. Alle werkzaamheden zijn onderling verdeeld en ik 

denk dat we er wel uitkomen. Maar het moet wel allemaal geregeld worden. Ons kooien 

bestand, hoe is het daar mee? Moeten we gaan lenen bij de buren, of hebben we zelf genoeg 

kooien. Stellingen, gelukkig hebben we die van Vogellust over kunnen nemen dus dat is geen 

probleem meer voor ons. Wat een geluk. De broedresultaten zijn verschillend. De één heeft 

meer dan verwacht de ander iets minder. Dus de uitkomst zou goed moeten zijn. Laat ze maar 

zien op de tentoonstelling wij verwelkomen ze graag. 

 

Evaluatie barbecue en fietstocht. Ook dat kwam aan de orde. 

De barbecue was weer een toppertje. Goed georganiseerd en de opkomst een kleine 50 personen 

klonk als een klok. Voor € 15,- per persoon voor eten en drinken, waar maak je dat nog mee. 

Gezelligheid was troef, en het spel wat gespeeld werd was weer even verbluffend. Het bracht 

nog meer leven in de brouwerij. Later op de avond was er het kringgesprek om de kachel en 

was er geen houden meer aan. Tot volgend jaar. 

 

De fietstocht door 12 man volbracht. Een tocht door mooi Zuid-Holland langs de groene weide. 

Ook onze hoffotograaf was steeds weer ter plekke. De leden die we aandeden waren enthousiast 

en zeer gastvrij. Waar vindt je dat nog? Een uitvoerig verslag van de fietstocht volgt nog. 

 

Via de NBvV site kunnen we ook dit jaar weer kijken waar en op welk tijdstip de diverse 

tentoonstellingen gehouden worden. Per provincie kan men scrollen waar wat te beleven valt. 

Een goede aanrader voor eenieder. 

 

Op donderdag 14 september is er weer een eerst ledenavond. Ik hoop u allen daar weer te 

begroeten    

 

Graag tot volgende keer,    

B. Zwetsloot  vzr.  
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Agenda 2017  V.V. De Kolibri          

14 september  Sprekersavond Cèlina Polane, Natuurfotografie 
    Kom allen naar deze inspirerende jongedame kijken en luisteren. 
 
16 september  Braderie Voorhout (met Kolibri-stand) 
30 september  Vogelmarkt 
 
12 oktober  TT- vergadering 
19 oktober  Bingoavond 
28 oktober  Vogelmarkt 
 
01 november  Inbrengen vogels (leden)  17.00 – 20.00 uur 
02 november  TT- keuring (organisatie) 
03 november  TT- opening    20.00 – 22.00 uur 
04 november  Tentoonstelling    10.00 – 18.00 uur 
05 november  Tentoonstelling    10.00 – 17.00 uur 
05 november  Uitkooien     17.00 uur  
09 november  Sprekersavond Sjoerd Zwart, voeding 
25 november  Vogelmarkt 
 
14 december  Uitreiking prijzen TT 
30 december  Vogelmarkt 
 

 
=============================================== 
Geen nieuws, goed nieuws 
=============================================== 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ziekenboeg 

Artikelen of andere zaken voor het maandblad inleveren 

voor 20 september 2017. 

Spreuk van de maand: 

De opvoeding van jongeren is nooit af. Van oudere ook niet. 
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Zwart P. v.d. Noordwijkerhout 07-sep 

Duijn A. van Voorhout 08-sep 

Noort L. Noordwijkerhout 11-sep 

Berkel J.H.M. Noordwijkerhout 20-sep 

Houtman R.R. Sassenheim 24-sep 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 

 

Sprekersavond Cèlina Polanen natuurfotografe 

 14 september 2017. 
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Vogelvereniging ,,De Kolibri’’  

Noordwijkerhout en Omstreken. 

Opgericht 8 mei 1957        

 Voorhout, augustus 2017 

Geachte vogelhandelaren,  
Gaarne nodigen wij u weer uit als standhouder/handelaar op onze 
komende vogelmarkten 
Piet van de Berg en zijn medewerkers zijn het aanspreekpunt wat betreft 
de markt. 
Dit nieuwe seizoen kijken we extra of de vogels en de behuizing klopt 
zoals wij dat graag zien, namelijk gezond van lijf en leven en in voldoende 
ruimte gehuisvest. De kooien dienen er schoon en keurig uit te zien, ook 
aan de buitenzijde. Ook dienen zij te zijn voorzien van water en voer.  Wij 
moeten zorgen dat derden ons niet in een kwaad daglicht kunnen stellen.      

 
Belangrijke mededelingen: 

• De officiële openingstijd is 12.00 uur, sluiting 15.30 uur 

• We blijven erop hameren dat we geen in- en verkoop buiten het 
gebouw willen. Ook al is het voor ons moeilijk om hier tegenop te 
treden. 

• Het is ook bekend dat De Kolibri zich sterk wil maken voor een goede 
vogelmarkt. Bij ons mag u meerdere vogels t.o.z. van de Bond 
showen in de kooien. Maar dan willen wel schone kooien en vooral 
gezonde vogels zien.  

• Dit is het visitekaartje voor onze vereniging, maar ook voor onze 
vogels. Het is voor u als handelaar/liefhebber en zeker voor de vogels 
een goede zaak. 

• Verder hoop ik dat het weer een gezellig markt mag zijn waar het 
voor iedereen fijn vertoeven is en dat er maar veel goede zaken 
gedaan mogen worden. 

• De onderstaande punten blijven ook dit jaar weer van kracht. 
                                                                                 

1. De maximale tafellengte voor de handelaren blijft maximaal 5 
strekkende m1, wat niet inhoud dat u daar per definitie recht op 
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heeft. Bij drukte schikken we allemaal in. Behoudens Cor van Schaik, 
deze huurt tafels. Voor hem gelden andere regels. 

2. Uw plaats wordt bepaald door de vogelmarktgroep. Zij wijzen aan. 
3. De tafels dienen aan twee kanten gebruikt te worden. 
4. De kooien dienen schoon en met het juiste aantal vogels getoond te 

worden. 
5. Roken is uit den boze en doen wij buiten. Het is niet goed voor U en 

voor de vogels. 
6. Het reglement hangt in de zaal. Kijk er naar en volg de regels op. 
7. Wij gaan ‘s morgens en ‘s middags controles houden.  

Vogels die niet door de beugel kunnen, dienen direct op de eerste 
aanwijzing zonder pardon verwijderd te worden.  
 

Wij blijven als bestuur hameren op bovengenoemde op de komende 
vogelmarkten. Blijf scherp op uw vogels en kooien letten. Gezond en 
schoon verkoopt altijd nog beter. Bijgesloten is er de agenda en het 
reglement van de vogelmarkt. 
 
Met vriendelijke groet namens het bestuur. 
Hoogachtend,  Ben Zwetsloot  vrz  vv De Kolibri  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mobiel: 06 54 28 56 95 
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VOGELMARKTREGLEMENT 2017/2018 
1. Om 11.00 uur wordt de zaal door ons in gereedheid gebracht, en kunt u vanaf die tijd ook 

uw stand in orde maken. Volgens afspraak met de verhuurder gaat de bar niet eerder open 
dan 11.30 uur. Deze afspraak hebben we gemaakt met het Victorhuis, want op deze manier 
is het voor hen mogelijk om voor voldoende vrijwilligers te zorgen.  

2. Voor het publiek is de vogelmarkt open van  12.00 tot 15.30 uur. Daarna wordt de zaal 
opgeruimd zodat deze om 17.00 uur schoon opgeleverd kan worden aan het Victorhuis. 

3. Mocht er onverwacht iemand overlijden in de Victorparochie dan zal in verband hiermee 
van het Victorhuis geen gebruik worden gemaakt. Wij moeten deze als vereniging “ De 
Kolibri’’ dan afstaan. Wij zorgen ten aller tijde voor vervangende ruimte.   

4. Men verplicht zich niet teveel vogels in een kooi te hebben, maatstaf geldt: 
 

Kleine universeelkooi 6   klein tropische vogels 
4   kanaries of gelijkwaardig 
4   agaporniden of gelijkwaardig 

 
Grote parkietenkooi  8   klein tropische vogels 

4   neophema’s of gelijkwaardig 
2   roodruggen of gelijkwaardig 

1   pennant rosella of gelijkwaardig 
 

Voor loopkooien is geen plaats meer. Deze mogen alleen voor vervoer van de vogels 
gebruikt worden. 

5. Vogels moeten in deugdelijke schone kooien gehuisvest zijn. 
Het is geen reclame voor de vogelsport, laat staan dat het voor u reclame is 

6. Vogels die visuele gebreken vertonen, dan wel ziek zijn, moeten op eerste aanwijzing 
verwijderd worden. Het welzijn van de vogels gaan ons zeer ter harte.  

7. Het is niet toegestaan om ongeringde Europese Cultuurvogels op de vogelmarkt te 
verhandelen. Voor alle vogels, die te koop worden aangeboden, gelden de Sites regels. 

8. Geen sier- en postduiven, voor hoenderachtige geldt een inentingsbewijs 
9. Straathandel (buiten de zaal van ‘t Victorhuis) niet is toegestaan. Vogels en benodigdheden 

worden alleen in de zaal verkocht. 
10. De toegang tot de vogelmarkt en standhuur zijn GRATIS. Er kunnen geen rechten op 

plaatsen worden opgeëist. 
11. Door aanwezigheid onderwerpt men zich aan de bepalingen van dit reglement. Men staat 

hier voor eigen verantwoording. De Kolibri aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor 
eventuele schade, als ook voor ondeugdelijke aan-  en of verkoop.  

12. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie. 
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Fitis verlaat nu al het land, op weg naar Afrika 

De fitis is een van de vroegst wegtrekkende zomervogels. Het gros van onze broedvogels heeft 
Nederland nu zelfs al verlaten. Vanaf half augustus trekken vooral Scandinavische vogels door, 
op weg naar tropisch Afrika. Erg veel merk je er niet van. De fitis verdwijnt als een dief in de 
nacht. 

De gierzwaluw staat bekend als een heel vroege wegtrekker. Het valt veel mensen op hoe stil 

het nu is boven steden en dorpen waar tot voor kort nog gierzwaluwen krijsten. Maar er zijn 

meer vogelsoorten die erg vroeg wegtrekken. Een daarvan is de fitis. Die verdwijnt gewoon 

stilletjes, in de nachtelijke uren; de fitis is een uitgesproken nachttrekker. 

Mooi zachtgeel 

De verwante tjiftjaf broedt tweemaal in een seizoen. Maar de fitis slechts éénmaal en al in juli 

kunnen fitissen opduiken op plaatsen waar ze niet broeden. Het zijn onopvallende groengele, 

insectenetende zangvogels, die af en toe een zacht, vloeiend tweelettergrepig 'dju-wíe' laten 

horen en daardoor hun aanwezigheid verraden. Vaak zijn het jonge vogels en het loont zeker 

de moeite om er één goed te bekijken, want het zijn beauty’s. Een jonge fitis is mooi zachtgeel 

van de onderzijde en heeft een opvallend getekend koppatroon met een gele 

wenkbrauwstreep en een duidelijke oogstreep. In vergelijking met de  tjiftjaf heeft hij duidelijk 

langere vleugels. 

 

https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/?vogel=43
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/?vogel=223


V.V. De Kolibri 2017                             11                           Noordwijkerhout 

 

Jonge fitis (Bron: Jankees Schwiebbe) 

Langeafstandstrekker met lange vleugels 

Die lange vleugels van de fitis zijn een aanpassing voor de trek, kenmerkend voor 

langeafstandstrekkers. Alle fitissen uit het immense verspreidingsgebied – van Noordwest-

Europa, tot Noord-Scandinavië en Noordoost-Siberië – overwinteren ten zuiden van de Sahara, 

in tropisch Afrika. Dat is veel zuidelijker dan de tjiftjaf, die kortere vleugels heeft. Die trekt 

maar deels ten zuiden van de Sahara; veel tjiffen blijven in Noord-Afrika en in Zuidwest-

Europa. De tjiftjaf overwintert zelfs in kleine aantallen in ons land, in tegenstelling tot de fitis. 

Die wordt al in oktober nog maar zelden gezien. 

Tweede trekpiek van Scandinavische vogels 

Eind juli is de trek in volle gang en in augustus hebben onze broedvogels Nederland nagenoeg 

verlaten. Vanaf half augustus nemen de aantallen fitissen, vooral in Noordoost-Nederland, 

weer wat toe, tot er eind augustus, begin september een kleine, tweede trekpiek is. Dit zijn 

Scandinavische broedvogels die op trek naar het zuidwesten en zuiden Nederland aandoen. 

Hoewel die populatie tientallen miljoenen vogels betreft, worden er bij ons maar zelden grote 

aantallen gezien of gevangen op ringbanen. Uitschieters waren 22, 23 en 24 augustus 2007 

toen er tijdens ringonderzoek respectievelijk 127, 219 en 159 fitissen werden gevangen op 

Schiermonnikoog. In zo’n situatie spreekt men van een 'fall', die voorkomt als vogels massaal 

wegtrekken en onderweg bij slecht weer (regen bijvoorbeeld) boven zee de trek moeten 
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afbreken en zo snel mogelijk aan land gaan. Trekdrang bij de fitis is hormonaal bepaald, onder 

invloed van het afnemen van de daglengte. 

Tekst Ruud van Beusekom, Vogelbescherming Nederland 

Foto: Jankees Schwiebbe, BirdPhoto 

Verslag van de jaarlijkse barbecue op zaterdag 8 juli. 
Altijd kijk ik er weer naar uit, en het belooft natuurlijk weer een gezellige avond te worden. 
Eerst thuis naar de tour zitten kijken. Een mooie rit met Gesink in de voorste gelederen. 
Einduitslag Gesink 2e, een mooi resultaat, voor de wielerliefhebbers. 
Een paar minuten voor 5 reed ik richting Piet Lommerse, ingehaald door Jan Duivenvoorde. 
Waar ga jij naar toe? Naar de barbecue van de kolibrie. 

Ook toevallig! Daar 
aangekomen was er 
al een gezellige 
drukte. De tuin zat 
al half vol. Iedereen 
de hand geschud en 
een plaatsje 
gezocht. 
De zon scheen niet, 
maar met een 
temperatuur van 20 
Gr. Was het perfect. 
Iets na 5 uur deed 
de voorzitter het 
openingswoord! Hij 
bedankt alle 
vrijwilligers voor het 

week dat gedaan is die dag. Daarna werd er geproost op weer een gezellige avond. 
Om 6 uur komt er nog iemand aangefietst. Wat is hier aan de hand? 
Het begint toch om 6 uur volgens het clubblad? Je kan het hem niet kwalijk nemen, Want hij 
komt uit Voorhout!! 
De laatste is binnen en de salade wordt op tafel gezet, gemaakt door de dames. Jullie weet wie 
ik bedoel. Dank je wel, het was heerlijk. 
En toen de warme hap. Oma en Opa de Zwart achter het fornuis! Keus was er genoeg, worst, 
hamburgers, saté, speklapjes en zalm. 
De stemming zat er goed in, muziek uit de oude doos, volop bier, wijn, Jenever, malt en fris. 

http://www.vogelbescherming.nl/
http://www.vogelbescherming.nl/
http://www.birdphoto.nl/
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En ja hoor, je gelooft het niet, maar daar komt 
Mart van Gent uit Voorhout, met zijn fototoestel 
in de hand om alles vast te leggen voor de avond 
in oktober. Zoals je weet is Mart ziek, gelukkig is 
hij wel positief. Na 45 minuten heeft hij het 
gezien, en na een heleboel foto's gemaakt te 
hebben, Gaat hij weer naar huis. 
Daarna neemt onze Bep het woord, en geeft 
uitleg voor het spelen van een gezellig spel. 
Iedereen krijgt een briefje met de opdracht er 
iets leuks van te maken. We zijn er even mee 
bezig.  
 

O.a. Het maken van een boot, mijter van sinterklaas en een trap. Veel gein en gekkenpraat 
ondertussen. 
 
Maar het ging wel om een prijs. Er was dus ook een gekozen jury. 
Prijzen waren er tekort, maar het ging om de lol!  
Rond half 10 hield ik het voor gezien. Het was weer een geweldige avond geweest! 
 
Met een groet voor ieder die er nog was, en Henk volgend jaar weer? 
Pakte ik mijn fiets en ging huiswaarts. 
 
Willem Anthonissen 
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Voor al  
uw 

vogelbenodigdheden en  

diervoeders 
 

JET 
 

Assortiment vogelbenodigdheden: 

 Vele soorten nestmateriaal 
 Div. broedblokken 

 Kweekkooien 
 Voorfronten (div. maten) 

 Div. soorten bodembedekking 
 T.T. materialen 

 T.T. hoezen / tassen 
 Div. soorten T.T. kooien 

 2K verf wit / zwart 
 Koudijs producten 

 Tevens volièrebouw  
  
 

Diverse merken vogel-, eivoer: Beyers, Teurlings, v. Himbergen, Witte Molen, Versele Laga, 
Slaats, Jan Koenings, Metazoa, eigen mengsel Duivenvoer: Matador en Backs producten, Orlux – 
Cede – Sluis – K.F.F.- Geldof producten 
 

Voer voor: Honden, Katten, Paarden, Knaagdieren, Vissen, Alpaca, Kangoeroe etc. 
 

 

Eerste zaterdag van de maand  : Vogelmarkt Vollenhove 
Laatste zaterdag van de maand  : Vogelmarkt 

Noordwijkerhout 
Vogelmarkt     : Zwolle 
Vogelmarkt     : Assen 

Diverse landelijke shows (na te vragen bij Jet) 
 

 
Jet van de Kamp 

06–30338192 (tussen 13.00 – 21.00 uur bereikbaar ) 
Woensdagavond bezorgavond, op afspraak is afhalen 
mogelijk 
 

 
www.jetvogelvoer.nl   Harderwijk 
 
ALLE DIEREN HEBBEN PRET MET VOER VAN JET 

ACTIE 
Wit nestmateriaal  
1 zak van € 4,25 voor 
€ 3,75. 
 

Cocos inlegnest voor 
kanarie van € 0,95 
voor €  0,75.   
 
 

Op is op !!!    

http://www.jetvogelvoer.nl/
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   VOGELVERENIGING 

  ,,DE KOLIBRI “ 
    NOORDWIJKERHOUT  E.O. 

 

     Organiseert wegens 60 jarig bestaan  

     de Rayon- en de Onderlinge  

               tentoonstelling                     

IN HET GEBOUW VAN   

          DE DUINKLIEVERS 
          Wagenmakerswerf  3 
      2211 HR NOORDWIJKERHOUT 

 

OPENINGSTIJDEN 
 Vrijdag    3 nov.    20.00 uur tot 22.00 uur 

 Zaterdag 4 nov.   10.00 uur tot 18.00 uur 

 Zondag   5 nov.   10.00 uur tot 17.00 uur 

 

GRATIS    TOEGANG 
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Wie kweekt wat? 
Ben Zwetsloot

06-17101376

Kweker van Roodvleugel-

parkieten en 

pruimekoppen

Henk Haasnoot

0252-377097

Kweker van Neophema 

mutaties

Martien van Gent

0252-212616

Kweker van 

Gouldamadines

Arno Ooms

06-44048090

Kweker van Poicephalus 

soorten

Rein Schoonderwoerd

0252-519992

Kweker van Brilvogels en 

Buulbuuls

Oege Rinzema

0252-220646

Kweker van Zebravinken

Peter Honsbeek

06-53410173

Kweker van Valk-,  Gras- 

en Koningsparkieten

Wilt u een 

persoonlijke 

advertentie?

Voor 7,50 per jaar 

staat u ook hier  
Hoe?       Foto met gegevens naar Secretaris, 7,50 naar Penningmeester o.v.v. naam 
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Vogelbeurzen in de regio 

Vogelvereniging De Kanarievogel Katwijk 
Iedere 3e zaterdag in de maanden september t/m april van 12:00 tot 15:00 uur 
Toegang en inbreng gratis 
Gebouw Stichting Kleindierensport Katwijk 
Oude ’s Gravendijckseweg 2a, 2221DB Katwijk aan zee 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Vogelvereniging Zang en Kleur Boskoop 
Iedere 1e zaterdag vd maand september t/m mei 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 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 11:30 tot 15:30 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 12:30 uur 
In de Baccara, Baccarastraat 1, 1431 RN  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 
 
 

           Waar zijn die vogelmarkten?? 
 

mailto:secretaris@dekolibri.com
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Verslag Fietstocht van de Kolibri 2017. 
Om 9.30 vertrokken we vanaf het Victorhuis. 
De dag begon met wat regen, dus eerst maar de regenkleding aangetrokken. 
En de leden staan te trappelen om te beginnen. 
Ploegleider Henk telt de mensen die er zijn, Jos, Mies, Sjaak, Jan, Piet en Wim. 
Het wachten is op Jan Pols, zeker zijn mail vergeten te lezen.  
 
Dus vertrekken we richting Voorhout voor een bezoek aan de slatuin van Ben en Toos.  
Met daarin trosgierst voor de vogels. Een lust voor het oog om dat te zien. 
Vragen genoeg over hoe ze dat voor elkaar krijgen. Dat gaan we volgend jaar ook zo doen. 
Na 15 min. Alles gezien en blijven we even schuilen voor een bui.  
De groep wordt steeds groter, met Jos, Ben en Toos erbij.  
Henk maakt zich zorgen over Ed Pronk die er nog steeds niet is.  
 
We vertrekken richting Noordwijk, even langs het huis van Ed. Daar aangebeld, krijgen we te 
horen, dat hij al weg was. Klein misverstand! 
Door Voorhout heen naar de nieuwe fietstunnel. Wat een prachtig stuk werk. Onderweg nog 
een regenbui op onze kop. Aangekomen bij René en Annelies Verweij, en Karel, de vader van. 
Welkom Kolibri vrienden. En niet te vergeten onze Mart, hij staat al met zijn fototoestel in de 
aanslag om ons op de plaat vast te leggen. Met onze natte koppies naar binnen, schoenen uit, 
want we willen niet dat het binnen ook nat wordt. En ja hoor, een lekker bakkie hete koffie 
met een verse koek en dan kan het feest gaan beginnen. Het gesprek gaat natuurlijk over 
vogels. We hoeven dat kleine mannetje niet te vertellen hoe het moet. Met vader Karel heeft 
hij een mooi hok neergezet. Met mooie vogels O.a. Kapoetsijsen en de dikbek Ciny. Na nog 
een lekker bakkie, gaan we richting Katwijk. 
En ja hoor, even een telefoontje naar Jan om te vragen waar hij zit? Zat hij thuis, hij kwam net 
uit Noordwijkerhout, er was niemand op het parkeerplein. Ging zeker niet door vanwege de 
regen. Dus voor dat we verder trekken, even wachten op Jan.  
 
Dan gaat de zon schijnen en gaan we verder. Nu naar Peter en Haziena Honsbeek. 
Allemaal hartelijk welkom en in de tuin was er ruimte genoeg, om van de zon en de vogels te 
genieten. O.a. Parkieten, papegaaien en een stel frankolein kwartels. En dan worden we ook 
nog verwend met een kop, lekkere gevulde soep. 
Even later komt onze ploegleider met broodjes haring en kibbeling voor ??? 
De fotograaf maakt heel wat foto's voor de Kolibri avond in oktober. Kom kijken het is zeker de 
moeite waard. Dan nog even een lekker sapje, onder het genot van een praatje over vogels. 
Rond 13.30 werden we uitgezwaaid door de fam. Honsbeek, richting Sassenheim. 
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Bij Cor en Alie aangekomen moesten we eerst even bijkomen van hetgeen we onderweg 
hadden meegemaakt.  
Ter hoogte van voetbalveld ter Leede, zat een aalscholver op de weg. De ploegleider stapt af, 
neemt het beest onder zijn arm, en brengt het naar de dichtstbijzijnde sloot. Als dank voor de 
redding wordt hij gebeten, geen paniek, Jos heeft pleisters bij zich! 
 
Cor had de stoelen al klaargezet, en wat wenst u te drinken? Bier of fris? Proost en we gaan 
weer verder met praten over vogels. Cor heeft een tuinhuis met kanaries, sijsen en Putters. Je 
kon zien dat ze goed gebroed hadden. En wij kennis opgedaan over het groen dat langs de 
slootkanten groeit.  
Om 4 uur vertrekken we allemaal weer richting huis. Het was een gezellige dag, met eerst 

regen en daarna de zon. 🌞 
Half 5 einde van de fietsdag. Iedereen bedankt voor de gezelligheid!! 
 
P.s. De 3 leden worden bedankt voor hun gastvrijheid en goede zorg voor de deelnemers. En 
kregen als dank een heerlijke fles wijn. 
En wat de meeste deelnemers opviel, was het goed schoon zijn en onderhouden van de vogel 
verblijf plaatsen!! 
 
Willem Anthonissen 
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VOGEL- EN DIERVOEDERS 
TEGEN SCHERPE PRIJZEN  

    
20 kg Kanariezaad € 22,00 
20 kg Tropenzaad € 18,50 
20 kg Parkietenzaad € 15,50 
20 kg Gr. Parkietenzaad € 18,50 
20 kg Volierezaad € 18,50 
20 kg Wildzangzaad € 25,50 
20 kg Postuurzaad € 24,00 
20 kg Agapornidezaad € 18,50 
20 kg Neophemazaad € 18,00 
20 kg Onkruidzaad € 21,00 
20 kg Schelpenzand € 6,00 
15 kg Beukensnips € 8,50 
5 kg Cede kan. of Parkiet € 20,50 
5 kg Wittemolen eivoer € 14,50 

10 kg Wittemolen eivoer € 25,00 
2 kg Trosgierst Chinees € 8,00 
1 Doos Trosgierst Chinees      € 35,00 
    

    

 
Ook Himbergen en Witte molen 
voeders en Europese cultuur 
vogelzaden van Jan Koenings,  
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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Vogelbestand 
Tropen Gouldamadine  G.P.M.Ruigrok 0252-517013 

Tropen Gouldamadine  J.Witteman 0252-518983 
Tropen Japanse meeuwen P.Brand 06-37194149 

Tropen Japanse meeuwen M.van Duin 06-12678579 

Tropen Japanse meeuwen G.P.M.Ruigrok 0252-517013 
Tropen Japanse nachtegaal L.Noort 06-51334231 

Tropen Koningsglansspreeuw L.Noort 06-51334231 
Tropen Loodbekje O.Rinzema 0252-220646 

Tropen Maskeramadine O.Rinzema 0252-220646 

Tropen Mexicaanse roodmus W.P.Anthonissen 0252-375668 

Tropen Mexicaanse roodmus J.P.C.M.Nederpel 06-51612036 

Tropen Rijstvogels S.Alsemgeest 071-3619025 
Tropen Rijstvogels H.Hogervorst 06-53487490 

Tropen Rijstvogels A.H.v.d.Meer 0252-376624 
Tropen Rijstvogels Chris Verdegaal 0252-373531 

Tropen Rode Kardinaal J.P.C.M.Nederpel 06-51612036 

Tropen Rode Kardinaal J.G.M.v.d.Veek 06-12777197 
Tropen Roodkop papegaaiamadine W.P.Anthonissen 0252-375668 

Tropen Roodmus J.P.C.M.Nederpel 06-51612036 
Tropen Roodwang buul buul J.P.C.M.Nederpel 06-51612036 

Tropen Roodsnavel Spitsstaartamadine W.P.Anthonissen 0252-375668 

Tropen Roodsnavel Spitsstaartamadine M.G.v.Gent 0252-212616 
Tropen Roodsnavel Spitsstaartamadine O.Rinzema 0252-220646 

Tropen Roodsnavel Spitsstaartamadine Chris Verdegaal 0252-373531 
Tropen Roodsnavel Spitsstaartamadine J.Witteman 0252-518983 

Tropen Schamalijster R.Tjoelker 06-26931710 
Tropen Spitsstaart Bronzeman O.Rinzema 0252-220646 

Tropen St.Helena fazantje O.Rinzema 0252-220646 

Tropen Timor Zebravink W.P.Anthonissen 0252-375668 
Tropen Timor Zebravink M.van Duin 06-12678579 

 
 
 
 
 

Geef uw vogels op bij coördinator Vogelbestand Henk 
Haasnoot 

Ook als u andere vogels heeft of niet meer heeft. 
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