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Een geweldige avond.
Voor diegene die de avond de uilenman gemist hebben,
hier een verslag van deze geweldige avond. Om half 8
waren wij in´t Victorhuis. Er was nog niets te beleven,
alleen werden de uilen vanuit hun kooi op hun plek op de
boomstam gezet. Een plaatje om te zien. Omstreeks 10
voor 8 begon de zaal vol te lopen en niet zomaar maar!
Om 8.00 uur was de gehele zaal gevuld. Ik zit nog niet zo
lang bij de vereniging maar dit had ik nog nooit mee
gemaakt. Verschillende andere leden glimlachten van oor tot oor.
Valkenier Gerrit Boom had een mooie en leerzame lezing voor ons. Zowel over
de uil zelf als zijn vrienden en vijanden. Op zijn tijd maakte hij een grapje wat
het alleen maar leuker maakte. De gehele avond was men een en al oor. Zowel
met de pauze als op het einde moest ik hem de mond snoeren anders had hij er
nu nog gestaan. Als klap op de vuurpijl waren er diverse mensen die de uil op
hun arm of schouders mochten nemen. Een topper van een avond met een
opkomst van een kleine 100 man / vrouw. Geweldig !!!
Afgelopen donderdag was ik met Jos Elstgeest naar de Bondskampioenschappen in Apeldoorn. Het was weer een drukte van belang. 12500
ingezonden vogels van 1445 inzenders en 2300 vogels in de verkoop klasse.
Als ik het vertel tegen niet-vogelliefhebbers staan ze met hun oren te
klapperen. Wat een sport en tel daar de niet-inzenders en niet-leden van de
vogelverenigingen bij, dan kun je toch wel stellen dat er zeer veel mensen bij
gebaat zijn om deze mooie hobby in stand te houden.
Ook de Kolibri liet weer van zich horen, een viertal leden waaronder twee
jeugdleden stalen de show met 3 kampioenen, 6 x goud, 3x zilver en 4 x brons.
Oege Rinzema, Mark Geerlings en de jeugdleden Tara en Dex Geerlings waren
de gelukkigen. Gefeliciteerd.
Het tweede maandblad van het nieuwe jaar 2014, betekent dat we u nog een
keer graag willen herinneren aan de contributie voor de vereniging. Als u geen
automatische afschrijving heeft, neem dan zelf actie en betaal uw contributie
aan de vereniging, het nummer staat aan de binnenkant van het maandblad.
Alvast bedankt.
De fam van Dam komt 13 februari ons weer verblijden met een film ´Balij in de
winter´. Ik hoop jullie daar allen te mogen begroeten.
Graag tot volgende keer,

B. Zwetsloot vzr.
V.V. De Kolibri 2014
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Agenda 2014

V.V. De Kolibri

13 februari

JanChris & Ria van Dam, Balij in de winter. Deze fanatieke
filmers hebben een film gemaakt over het natuurgebied,
gevestigd op het voormalige Floriadeterrein bij
Zoetermeer. Komt dat zien. 20:00 uur in ´t Victorhuis

22 februari

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

13 maart
20 maart
29 maart
10 april
19 april
08 mei
10 mei
31 mei
05 juli
26 juli
09 augustus
30 augustus
04 september
13 september
27 september
09 oktober
16 oktober
25 oktober
29/10
30/10
31/10
01/11
02/11
02/11
13 november
29 november
11 december
27 december

Jaarvergadering leden
Bingoavond
Vogelmarkt
Ben & Toos Zwetsloot. Reis naar Etheopië
Vogelmarkt
TT-vergadering
Uitgaansdag Dierenpark en Groentenveiling (maart info)
Vogelmarkt
Barbecue bij Piet Lommerse
Braderie Noordwijkerhout
Fietsdag De Kolibri
Vogelmarkt
Openingsavond / Sprekersavond
Braderie Voorhout
Vogelmarkt
Open Podium / Arno Ooms, De basis van Genealogie
Bingoavond
Vogelmarkt
Inbrengen vogels (leden) 17.00 – 20.00 uur
TT Keuring (organisatie)
TT-opening
20.00 – 22.00 uur
Tentoonstelling
10.00 – 18.00 uur
Tentoonstelling
10.00 – 17.00 uur
Uitkooien
17.00 uur
Sprekersavond
Vogelmarkt
Uitreiking prijzen TT
Vogelmarkt
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Oefenterrein Marnewaard belangrijk habitat voor boerenlandvogels
Bericht uitgegeven door Werkgroep Grauwe Kiekendief op woensdag 4
december 2013
Extensief gebruikte grasvlakten zijn in Nederland schaars nu onze moderne,
technisch ingerichte agro-landschappen zijn verworden tot troosteloze Engels
raaigrasvlakten. De oefenterreinen van Defensie daarentegen vervullen voor
veel soorten essentiële functies als broed- en foerageerhabitat. Zo blijkt de
Marnewaard in Noord-Groningen een belangrijk leefgebied voor de
Veldleeuwerik en de Grauwe kiekendief.
De Marnewaard is in 1987 als militair oefenterrein in gebruik genomen. Het
gebied met een oppervlakte van 1.625 hectare aan de oostzijde van het
Lauwersmeergebied is geschikt gemaakt voor infanterie en pantsereenheden.
De kern van dit gebied wordt gevormd door een grasvlakte van 880 hectare en
juist deze extensief gebruikte grasvlakte zorgt ervoor dat de Marnewaard
vogelsoorten herbergt die in het landelijke gebied moeite hebben om stand te
houden. In 2013 bracht een paar Grauwe kiekendieven met succes drie jongen
groot in het zuidelijke deel van de Marnerwaard.

Dichtheden
van de
Veldleeuwerik
in 2013 (foto:
Popko
Wiersma)
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Niet voor niets broeden juist op de extensieve grasvlakten van de Marnewaard
de hoogste en meest stabiele aantallen Veldleeuweriken van Friesland en
Groningen, geteld volgens de methode Meetnet Agrarische Soorten. Ook op
veel andere terreinen van Defensie komt de Veldleeuwerik in groten getale
voor, zeker vergeleken met de nog steeds dalende populaties in grote delen
van onze agrarische gebieden.
Iedere beginnende kiekendiefonderzoeker leert dat de aanwezigheid van veel
leeuweriken ook automatisch gunstig uitpakt voor zowel Grauwe als Blauwe
kiekendief. De neergang van de Blauwe kiekendief op onze Waddeneilanden
heeft ondermeer te maken met de decimering van de
Veldleeuwerikenpopulatie in duin en kwelder. Dankzij uitputtend
dieetonderzoek van de Werkgroep Grauwe Kiekendief (sinds 1992 zijn
inmiddels meer dan 25.000 prooiresten onderzocht) weten we hoe belangrijk
deze relatief forse zangvogel is tijdens de broedcyclus van de Grauwe
kiekendief.
Vrouwtje
Grauwe
kiekendief valt
in met prooi op
haar nest in de
Lauwersmeer
(foto: Theo van
Kooten)

In 2006 vonden we voor het eerst sinds 1992 een broedende Grauwe
kiekendief in de grootschalige akkers in het Noord-Groningse Hogeland. Met
name in de aangrenzende Westpolder en rond Pieterburen en Eenrum broeden
jaarlijks drie tot vijf paartjes Grauwe kiekendieven in het graan. Uit
veldobservaties blijkt dat de meeste jagende mannetjes via de kwelders van de
noordkust richting het westen vliegen en vaak de Marnewaard afstropen op
zoek naar Veldmuis of Veldleeuwerik. Na de Marnewaard en de kwelders zijn
net gemaaide luzernevelden en graslanden, en mogelijk ook brede
faunaranden, van betekenis voor jagende Grauwe kiekendieven. O, wat zouden
we graag een UvA-GPS-logger op één à twee mannetjes willen hebben om dit
habitatgebruik te onderzoeken!
Wie in de winter graag een Ruigpootbuizerd wil zien klapwieken boven een
weidse grasvlakte kan jaarlijks in de Marnewaard terecht. Verder zijn er
onderbouwde vermoedens dat de laatste jaren de broedpopulatie Velduilen
van Schiermonnikoog mede dankzij de Marnewaard stabiel is te noemen.
V.V. De Kolibri 2014
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Ligging Marnewaard
tussen Lauwersmeer
en akkerbouwgebied
Noord-Groningen
(foto: Google Earth)

Begin november zag het mooie boek “Missie Natuur” van Defensie-ecoloog
Niels Gilissen het licht. Een informatieve uitgave voor degenen die
belangstelling hebben in natuurbehoud in Nederland, maar ook een eyeopener
voor degenen die buiten platgewalste wegen willen denken. Zo broeden er
misschien wel meer Veldleeuweriken in de Marnewaard alleen dan in de
agrarische gebieden tussen de Westpolder van Sicco Mansholt en de
Eemshaven.
Tekst: Ben Koks & Oike Vlaanderen, Werkgroep Grauwe Kiekendief
Foto's: Popko Wiersma; Theo van Kooten; Google Earth

v.v.” De Kolibri ”

Unity
Teletekst pagina 341
Wie zijn er jarig in deze maand?
Allen van Harte Gefeliciteerd !!
L.J.F. Fielemon
F.J. Groenewoud
K. vd Niet
W. Veerman
V.V. De Kolibri 2014
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Tuintip: meer rood in de tuin
Wil je meer kleur in je winter tuin? Neem dan
een rode kornoelje. Met deze struik breng je
meer kleur in je tuin. Veel vogels profiteren er
in de winter overigens niet van. De struik
heeft dan voornamelijk een sierwaarde door
zijn opvallend rode takken. Maar als hij blad
gaat vormen, als de bloemen bloeien en als de
bessen rijp zijn, dan vinden vogels er volop
voedsel en dekking in.
Rode kornoelje
De rode kornoelje is een inheemse plant van kalkrijke grond. De struik kan tot
vier meter hoog worden, is bladverliezend en vormt een dicht takkengestel. Hij
zit goed in het blad en wordt om die eigenschap veel in houtwallen en
‘windkeringen’ gebruikt. Kornoelje verspreidt zich zowel door uitlopers als door
zaad, dat door vogels via hun uitwerpselen ver van de moederstruik terecht
komt.
Gebruik
De rode kornoelje kan prima in combinatie met andere struiken in een haag
geplant worden. De ronde, bittere, blauwzwarte bessen groeien in trossen en
V.V. De Kolibri 2014
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zijn in augustus– september rijp. De bessen wordt niet gebruikt voor menselijke
consumptie, maar vogels zijn er dol op. De bloedrode takken zorgen ervoor dat
de struik er ook in de winter mooi bijstaat.
Voor welke vogels
De bloementuilen van de rode kornoelje, die zich in juni tonen, vallen niet erg
op, behalve misschien door hun muffe geur. Maar er komen wel zweefvliegen,
honingbijen, wilde bijen, hommels en vlinders op af! Die vormen weer voedsel
voor verschillende vogels. De bessen zijn aantrekkelijk als voedsel voor merel,
zanglijster en houtduif. Het dichte takkengestel biedt aan onder andere merel,
roodborst en winterkoning schuilgelegenheid. Ze kunnen er ook een luw plekje
vinden.

Contributie 2014 al betaald?
Ledenmutaties 2014.
Nieuwe leden (soort J=jeugd/N=normaal lid/G=gastlid)
Naam
Woonplaats
lid per
soort
Opzegging lidmaatschap

V.V. De Kolibri 2014
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Ligusterhaag, een thuis voor huismussen
Als u (meer) huismussen naar uw tuin wilt lokken, dan
mag de liguster niet ontbreken. Door geregeld te
snoeien, ontstaat er een dichte takkenstructuur. Hier
kunnen mussen veilig in wegvluchten of rustig met de
hele familie bijkletsen.

Smulhaag
De liguster is een ijzersterke struik die, door te snoeien, in tuinen een mooie
haag kan vormen; hij is ook als struik prima te gebruiken in een stuk met
gemengde struikbeplanting. Want als je niet snoeit en de struik juist de ruimte
geeft, groeit hij uit met een vrij open takkenstructuur. Dan is hij goed te
gebruiken in een ‘smulhaag’ van verschillende besdragende struiken.
Nauwelijks snoeien levert ook veel bloemen op en in het najaar veel bessen.
Kleur aan de tuin
De gesnoeide liguster met dichte takkenstructuur kan prima dienen als
erfafscheiding. Hij heeft in de winter nog lang bladeren en dus een groene
aanblik.
Voor welke vogels?
In juli bloeit de struik met witte
trosvormige bloemen die een zware
geur verspreiden en dat trekt veel
insecten, waaronder veel
dagvlinders. Die zorgen er op hun
beurt weer voor dat vogels de tuin
komen bezoeken. De bloemen
veranderen in mooie trossen
zwarte, glanzende bessen. Die
kunnen in de herfst en de winter nog aan de struik hangen. Merel, zanglijster,
koperwiek en ook de zeldzame pestvogel eten er dan graag van.
De haag is verder een goede schuilplaats voor kleine vogels. Vooral huismussen
maken daar gebruik van. De liguster is ook geschikt om in de tuin wat luwe
plekjes te creëren. Merel, winterkoning en roodborst maken er hun nest.
Onder de haag kan een egel zich goed verbergen.
V.V. De Kolibri 2014
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Schrijf ook

eens wat

SUDOKU
nummer 1.

2
5 8

4 7
6
1
6
7
5
8
7
6
2
3 1
4 5
3
8
7 2
5 6
9
4
8 3
3 9 4
1

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)

Staat de gezellige Bingoavond van
20 maart al in uw agenda?
V.V. De Kolibri 2014
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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 16 februari 2014.
V.V. De Kolibri 2014
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Waar blijven de vogels?
Je bent volop aan het voeren, maar
er komen weinig vogels op af. Hoe
kan dat?
Zacht winterweer
Als het zacht winterweer is, vinden
vogels nog volop natuurlijk voedsel,
zoals insecten, spinnetjes, kleine
bodemdiertjes. Ook in bossen en in
het buitengebied is nog volop voedsel te vinden. Pas bij vorst en sneeuwval zie
je vogels naar de stad trekken, in de hoop daar makkelijker voedsel te vinden.
En dat is meestal geen probleem. Onze tuinen hangen vaak vol met vetbollen,
pindaslingers en er staan voedertafels vol met voedsel. Voor vogels een
welkome aanvulling in een periode dat ze extra voedsel goed kunnen
gebruiken.
Beschutting
Als er weinig vogels op je vetbol afkomen, kan dat te maken hebben met de
inrichting van de tuin. Het is niet van zelfsprekend dat je vogels aantrekt met
vetbollen en een gevulde voedertafel. Vogels hebben ook beschutting nodig,
zodat ze snel ongezien naar de voerderplek kunnen komen, en weer even snel
retour kunnen gaan om op een veilige plek het voedsel op te eten. Een kale
tuin met weinig begroeiing kan een belemmering zijn voor vogels om er open
en bloot hun voedsel te gaan zoeken. Zorg dus voor voldoende beschutting in
de tuin, door het aanplanten van struiken en, als er plek is, een boom.
Hulp nodig?
Vogelbescherming heeft een hele reeks producten en diensten. Op de website
www.vogelsinmijntuin.nl vind je veel informatie. Daar kun je ook een gratis
brochure aanvragen met een aantal basistips. Kom je er niet uit, schakel dan
voor een vriendelijk prijsje een van onze speciale tuinvogelconsulenten in.

13 februari 2014
Film Balij in de Winter
In ´t Victorhuis
V.V. De Kolibri 2014
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VOGEL- EN DIERVOEDERS
TEGEN SCHERPE PRIJZEN
Kanariezaad
Tropenzaad
Parkietenzaad
Gr. Parkietenzaad
Volierezaad
Wildzangzaad
Postuurzaad
Agapornidezaad
Neophemazaad

€
€
€
€
€
€
€
€
€

26,50
22,75
21,00
22,50
22,50
32,00
30,00
22,50
22,50

25 kgr
25 kgr
25 kgr

Schelpenzand
Beukensnips
Witte snips

€
€
€

8.00
7,50
9,75

5
5
2
15
25

Cede kan. of Parkiet
Wittemolen eivoer
Trosgierst Chinee
Trosgierst Chinee doos
Wittemolen eivoer

€
€
€
€
€

18,50
14,50
8,00
35,00
60,00

25
25
25
25
25
25
25
25
25

kgr
kgr
kgr
kgr
kgr
kgr
kgr
kgr
kgr

kgr
kgr
kgr
kgr
kgr

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.
V.V. De Kolibri 2014
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Aangeboden:
Aymara pop dna gesekst.
Rein Schoonderwoerd 06-10 62 90 49
Gevraagd:
Arno Ooms

Prijs 25 euro

NG Edelpapegaai man
06 44 04 80 90

13 februari 2014
Balij in de winter
5 3
3
4
2 8
5
6
9
5

SUDOKU
nummer 2.
Maak je eigen
pindakaaszaadbol

5 3
8

7

7 8
9
2 9 7
1
5 7
6 4
2
6

Grote bonte specht, boomklever, pimpelmees, koolmees maar
ook de huismus zijn gek op pindakaas. Je kunt tegenwoordig
heel makkelijk een pot pindakaas in je tuin ophangen, maar het
is veel leuker om je eigen pinndakaaszaadbol te maken. Wat heb
je nodig:
* Dennenappels (liefst van grove den) * Ongezoute pindakaas (te bestellen op
www.vogelbeschermingshop.nl) * Vogelzaad * Spijkers * Touw
Smeer de dennenappels in met pindakaas. Rol daarna de dennenappels door het
vogelzaad. De pindakaaszaadbol is nu klaar. Alleen nog ophangen. Sla aan de
onderkant van de dennenappel een spijker. Maak hier het touw aan vast. Hang je
pindakaaszaadbol op in de tuin. En nu wachten op de eerste bezoeker.
V.V. De Kolibri 2014
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Vogelbestand
Kanaries
Kanaries
Kanaries
Kanaries
Kanaries
Kanaries
Kanaries
Kanaries
Kanaries
Kanaries
Kanaries
Kanaries
Kanaries

gloster carona gekuifd
gloster carona gekuifd
gloster carona gekuifd
gloster carona gekuifd
gloster carona gekuifd
gloster carona gekuifd
gloster consort gladkop
gloster consort gladkop
gloster consort gladkop
gloster consort gladkop
lizard
munchener
norwich

Kanaries
Kanaries
Kanaries
Kwartels
Kwartels
Kwartels
Kwartels
Kwartels
Kwartels
Kwartels
Kwartels
Kwartels
Lori´s
Lori´s
Lori´s
Lori´s
Lori´s

raza
satinet geel intensief
satinet wit dominant
Bergkuif kwartel
Chinese dwerg kwartels
Chinese dwerg kwartels
Chinese dwerg kwartels
Chinese dwerg kwartels
Japanse kwartel
Jungle Bush kwartel
Roelroel
Witbuik Zandhoen
Geelkop
Geelkop
van de Blauwe bergen
van de Blauwe bergen
Rode

P.Brand
J.C.Elstgeest
L.J.F.Fielemon
M.E.R.v.Opstal
E.M.Pronk
A.A.M.Weijers
J.C.Elstgeest
M.E.R.v.Opstal
E.M.Pronk
A.A.M.Weijers
J.C.Elstgeest
E.M.v.Noord
E.M.Pronk
A. Lommerse
v.d. Hulst
M.E.R.v.Opstal
M.E.R.v.Opstal
C.v.d.Valk
Th.Hogervorst
R.Rotteveel
C.v.d.Valk
C.A.van Winsen
B.J.Zwetsloot
C.v.d.Valk
Th.Hogervorst
Th.Hogervorst
Th.Hogervorst
C.v.d.Valk
Th.Hogervorst
C.v.d.Valk
A.A.Ooms

06-37194149
023-5848543
0252-221363
0252-373206
06-28167792
0252-375057
023-5848543
0252-373206
06-28167792
0252-375057
023-5848543
071-3011118
06-28167792
0252-372337
0252-373206
0252-373206
0252-372545
0252-374472
06-14965884
0252-372545
06-51886696
0252-216636
0252-372545
0252-374472
0252-374472
0252-374472
0252-372545
0252-374472
0252-372545
06-44048090

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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Vogelverwennerij in de winter
Denk groot: er is zoveel meer dan
vogelvoer om je tuinvogels te plezieren.
Betrek je huishouden en alle aspecten
van je tuin in het helpen van de vogels.
Kleine moeite, groot plezier!

1. Gratis voer
Voer bruikbare etensresten; het hoeft niets te kosten om de vogels te helpen.
Denk aan: Klokhuizen van appels en peren, stukken overrijpe banaan: zo groot
mogelijke stukken om pikken in het bevroren fruit makkelijker te maken.
Ongezouten restjes van gekookte aardappels of rijst. Niet te veel, zodat het niet
bederft. Kruimeltjes brood of muesli van het tafellaken. Die bevatten wel zout,
dus geef geen grote hoeveelheden, want dat is ongezond voor vogels.
Spekzwoerd, met een ijzerdraadje aan een boomstam bevestigd.
Twijfel je over wat je wel of niet mag geven? Bel of mail dan met ons
Servicecentrum: 030 693 77 00.
2. Dode planten en bladeren in de border
Laat planten in de tuin afsterven en veeg dode bladeren in de border. Vogels
kunnen de insecten die eronder zitten eten. Bovendien beschermt het dode
materiaal de planten tegen uitdrogen tijdens een vorstperiode. In de loop van
de winter verteert het grootste deel vanzelf; dat betekent minder werk én u
hebt geen kunstmest meer nodig.
3. Schuur of nestkast als slaapplek
Maak nestkasten leeg, schoon en droog. Veel vogels gebruiken de kast graag
als slaapplaats. Leg er geen hooi, stro of ander materiaal in. Dit trekt alleen
maar ongedierte aan. Soms komen vogels ook gewoon onder het golfplaten
dakje of door een gebroken ruitje de schuur in om er te overnachten.
4. Geen zout, maar zand
Strooi op het glibberig bevroren tuinpaadje geen strooizout maar zand, want
zout is slecht voor de tuinplanten. Scherp zand (metselzand) werkt net zo goed
en is niet schadelijk. Veeg het zand in het voorjaar op een droog en zonnig
plekje bijeen en maak zo een warm stofbad voor huismussen!
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