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Uitgifte maandblad februari 2017 medio  
20 februari 2017 

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. 

 

BESTUURSPAGINA V.V. DE KOLIBRI
ERELID: Piet vd Berg

LEDEN VAN VERDIENSTE

Henk Haasnoot

Ben Zwetsloot

Con van der Ven

Lidmaatschap

Volwassenen      33euro

AOW                   28 euro

Jeugd tot 17 j      17 euro

Gastlid/jeugd    21/16 euro

KvK nummer; V 40445820 

Verenigingscode NbvV; N16

Bankrek met IBAN nr 

NL34 RABO 034.69.04.811

Oplage maandblad 150 stuks

Voorzitter

B.J. Zwetsloot (Ben)

Boekhorstlaan 42

2215 BD Voorhout

0252-216636

benzwetsloot@live.nl
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A.A. Ooms (Arno)

Spoorlaan 17

2215 KN Voorhout

06-44048090

secretaris@dekolibri.com

Penningmeester

O. Rinzema (Oege)

Componistenlaan 45

2215  SN Voorhout

0252-220646

rinze002@planet.nl
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W. Anthonissen (Willem)

Andellaan 20

2211 JV Noordwijkerhout

0252-375668

geen E-mail

Ledenadministratie

H. Nederpel (Hennie)

Leidsevaart 192

2211  WE Noordwijkerhout

0252-340860

ledenadministratie@dekolibri.com

Ringencommissaris

C.G.A. vd Ven (Con)

Kievitshorn 10

2211 LJ Noordwijkerhout

0252-374150

ringencommissaris@dekolibri.com

Materiaalcommissaris / PR

Coördinator Vogelbestand

H.J. Haasnoot (Henk)

Guldemondvaart 23

2211 JA Noordwijkerhout

0252-377097

h.haasnoot@kpnplanet.nl

Prijzencommissie

T. Zwetsloot (Toos) / 

M. Elstgeest (Mies)

van Gendtlaan 37

2121 WW Bennebroek

023-5848543

mies.elstgeest@online.nl

Coördinator Vogelmarkt

P. vd Berg (Piet)

Helmstraat 16

2211 PG Noordwijkerhout

06 24877001

geen E-mail

Maandbladbezorgers; 

H. Haasnoot, A. Weijers, 

C. de Mooij, J. Floris, 

E. Hulsebosch en J. Luijten.  

In geval van overgenomen 

artikelen is de vereniging niet 

aansprakelijk. Alle ingezonden 

kopy blijft voor verantwoording 

van de auteurs.

Vogelmarktwerkgroep

Piet vd Berg                O / M

Gerrit Wesseling         O

Theo Hogervorst          O

Martien van Gent         O / M

Willem Anthonissen    O 

J. Floris                      M  

E Hulsebosch             M

S. Alsemgeest            O / M

www.dekolibri.com
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Minder goed einde, maar wel goed begin 
 

Om met het eerste te beginnen. Op de nieuwjaarsreceptie bij de 

Diamantvink werden foto’s getoond van de tentoonstellingszaal. 

Alleen de vogels waren er nog niet.  Maar die kwamen er ook niet.  

De vogelpest zorgde daarvoor. Een ramp voor de vereniging. Gelukkig 

ging Apeldoorn wel door. Oege en Sibrand Rinzema en Nol de Keizer 

waren de grote kampioenen. Geen kwartels en duiven ongeveer 4 a 

5000 minder inschrijvingen, beter dit dan geen tentoonstelling. 

 

Het tweede was de eerste ledenavond, 36 leden telde ik Ondank het mindere weer toch weer 

een grote opkomst. Alois van Mingeroet de spreker belde me of er leden hadden afgezegd 

deze avond. Mijn antwoord was dat doen onze leden niet.  Dus kwam hij deze avond wel 

wegens het slechte weer en liet de mooie plaatjes zijn werk doen. Jammer van het geluid, 

daar moet op korte termijn wat aan gedaan worden. 

 

Ons jubileum jaar staat voor de boeg. In het bestuur hebben we nagedacht hoe we het een en 

ander kunnen vieren.  Op 11 mei aanstaande willen we een receptie houden van wege het 60-

jarig bestaan. Zaterdag 13 mei gaan we een dagje uit. Dit gaan we doen met een touringcar. 

Die brengt ons naar de Orchideeënhoeve en ‘s middags naar Urk voor een rondleiding 

aldaar, met een gids.  Natuurlijk als afsluiting een etentje. U begrijpt dit is een hele 

onderneming voor ons. We willen graag weten wie er met ons meegaat. Zeker gezien de bus 

die we gaan vastleggen. Een 50-tal mensen moeten ons gaan vergezellen willen we het voor 

de vereniging netjes doen. De kosten voor deze dag, de bus, eten en beperkt drinken is 50 

euro per persoon. Het lijkt misschien een heel bedrag maar je bent wel ‘s morgens van 8.00 

uur tot ‘s avonds 21.00 uur onder de pannen. Dat geeft misschien een heel ander beeld. Ik 

hoop en ga ervan uit dat we de bus vol krijgen, met enthousiaste leden. Zorg dat u Henk weet 

te vinden. Een uitgebreidere uitnodiging vindt u verder in het blad. 

 

Ook de Rayon en onderlinge tentoonstelling heeft onze aandacht, maar daar later meer over. 

 

Voor de mensen die geen automatisch betaling hebben afgegeven, zullen dit dan zelf over 

moeten maken. Er komt geen girobiljet. Het nummer staat aan de binnenzijde van de kaft. 

Alvast bedankt. 

 

Ik hoop u allen te ontmoeten op 9 februari op de ledenavond met Piet Rozendaal.  

 

Graag tot volgende keer,    

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

09 februari  Sprekersavond Piet Rozendaal, Costa Rica 
25 februari  Vogelmarkt 
09 maart   Jaarvergadering leden     
16 maart   Bingoavond 
25 maart   Vogelmarkt  
13 april   Sprekersavond Dhr J. Steinz, erfelijkheidsleer 
29 april   Vogelmarkt 
11 mei   Receptie 60 jaar De Kolibri / TT-vergadering 
13 mei                        Kolibri-uitgaansdag  
27 mei   Vogelmarkt 
10 juni   Wandeling Panbos met gids dhr. van Os.  
16 juni   Medewerkersavond (alleen medewerkers op uitnodiging) 
08 juli   Kolibri-barbecue 
Xx juli         Braderie Noordwijkerhout 
19 augustus  Kolibri-fietstocht  
26 augustus  Vogelmarkt 
14 september  Sprekersavond Cèlina Polane, Natuurfotografie 
16 september  Braderie Voorhout 
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 is goed nieuws 
======================================== 
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L. vd Zon   Voorhout   03 februari 
K. vd Niet   Noordwijk   08 februari 
W. Veerman  Voorhout   10 februari 
P.J. Barnhoorn  Noordwijk   13 februari 
J. Pols   Noordwijk   14 februari 
C. Koch   Noordwijkerhout  21 februari 
J.W.M. Does  Noordwijk   23 februari 
L.J.F. Fielemon  Voorhout   27 februari 

 

       

 

 

   SUDOKU 

       nummer 1. 
 

 

 

 

 

 

 

VOGELAKKERS VOOR BLAUWE KIEKENDIEF 
Het voortbestaan van de blauwe kiekendief hangt aan een zijden draad. Met de aanleg van 
speciale vogelakkers boordevol muizen bieden we de blauwe kiekendief een toekomst. Op 
die plekken vinden ze voedsel. Voor een paar tientjes kunnen wij honderden vierkante 
meters inzaaien. (doneren via vogelbescherming.nl) 
 
 
 
 

   4     1 
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5         

  4 8 6     
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Artikelen of andere zaken voor het maandblad inleveren 

voor 20 februari 2017. 

Spreuk van de maand: 
Keurbriefjes: je moet in feite gewoon niet te diep nadenken  

en dan klopt alles 
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Mobiel: 06 54 28 56 95 
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Kweekverslag met de kikuyu brilvogel. (Zosterops poliogastrus kikuyuensis) 
 
Beschrijving: 

Brilvogels danken hun naam aan 
de opvallende ring van witte 
veertjes rond hun oog. Ze 
hebben een niet al te grote, iets 
omlaag gebogen, spitse snavel en 
een tong met een borstelige punt 
en kleine, afgeronde vleugels. 
Het verenkleed, dat bij beide 
geslachten gelijk is, is geelgroen. 
De lichaamslengte varieert van 
10 tot 13 cm. 
 

Naamgeving: 
De Kikuyu brilvogel dankt zijn naam Kikuyu aan een nomadische 
bevolkingsgroep in Oost-Afrika(Kenia). De Kikuyu wonen 
voornamelijk in de vruchtbare centrale hooglanden van het land, 
soms informeel Kikuyuland genoemd. Dit gebied maakt deel uit 
van de Grote Slenk. De 
Grote Slenk is een 
enorme vallei dat loopt 
van Syrië tot aan 
Mozambique, met een 
lengte van over de 6000 
km. De slenk varieert in 

breedte van 30 km tot wel 100 km. De diepte en 
hoogte variëren van honderden tot duizenden 
meters. U moet dan denken aan grote bergen van 
Mount Kenya met een hoogte van 5199 meter. Of 
bijvoorbeeld het Malawi meer meet een diepte 
van 700 meter.  U begrijpt dat dit een enorm 
aantrekkelijk gebied is voor allerlei diersoorten en 
heel veel vogels. 
 
Soorten: 
Familie Zosteropidae 
De vogels komen uit Afrika, Azië en Australië en hebben een enorm verspreidingsgebied. Er 
worden 125 soorten beschreven wat een enorm aantal is. Vogels die aangeboden worden 
zijn de Kikuyu en de Senegal brilvogel. Andere soorten heb ik niet gezien op de bekende 
vogelmarktplaats. Zelden roodflankbrilvogels. Als ik op internet zoek zie ik hier en daar een 
oud kweekverslag van een soort. Vorig jaar zijn er Kikuyu en Senegal brilvogeltjes 
ingevoerd. 
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In de avicultuur: 
Brilvogels hebben altijd een aantrekkingskracht op mij gehad, maar ik was altijd in de 
veronderstelling dat deze beweeglijke vogeltjes niet in onder de 15 graden gehouden 
konden worden. Brilvogels kunnen lagere temperaturen zeker verdragen maar mijn vraag is 
voor hoe lang?  Ik heb gelezen dat zij zelfs een paar graden vorst kunnen hebben.  
Deze ervaring deel ik niet en ik ben ook niet van plan hiermee te gaan experimenteren.  
Ik heb ze afgelopen winter buiten gehad in een verwarmd nachthok waar de temperatuur ‘s 
nachts niet beneden de 12 graden is geweest. 
Op een dag was de stroom uitgevallen en daalde de temperatuur overdag naar 7 graden. Ik 
kon toch echt zien dat zij zich hier niet prettig bij voelden.  Ik heb zelf 5 buiten volières 
maten 150 x 75 x 200cm. Hier zit een nachthok aan met de maten 75 x 75 x 120cm. Niet 
echt geschikt voor grotere soorten. Via het forum werd ik geattendeerd op brilvogels. Bij 
een handelaar in Rotterdam heb ik 2 popjes en een man gekocht in het voorjaar van 2015. 
De handelaar verzekerde mij dat de man (niet gesekst) echt een man is.  Weken gingen 
voorbij zonder dat de man ook maar een keertje zong. Ik begon mijn twijfels te krijgen en 
deed toch een DNA test. Gendika kwam een paar dagen later met de uitslag en ja het is een 
man. Om het nog grappiger te maken binnen een week vertoonde de man zang activiteiten. 
Hij had mij mooi in de maling genomen . 
De zomer van 2015 ging voorbij zonder dat er enige activiteit of interesse in uitbreiding van 
het nageslacht werd getoond. In het najaar kon ik via een handelaar in Sassenheim twee 
mannen en nog een popje kopen. Voorjaar 2016 een zware onweersbui ‘s nachts met 
enorme klappen. Een mannetje moet denk ik in paniek zijn geraakt en is gaan vliegen? 
Helaas vond ik hem dood onder een struik. Zomer 2016, geen activiteiten tot de maand juli. 
Een voorgevormd kokos nestje werd verder aangekleed.  Helaas vond ik een kapot ei een 
paar dagen later op de grond. Het popje zat toch op het nest en weer een paar dagen later 
kon ik tot mijn vreugde zien dat er een mooi wit eitje lag. Het popje broedde trouw en ik 
durfde het niet aan om het eruit te halen, en te kijken of het bevrucht was. Gelukkig was 
het bevrucht want nog 2 weken later lag er een jong in het nestje. Het jong werd uitstekend 
gevoerd met levende buffalo wormen 
die bepoederd zijn met een 
vitaminepoeder van Avian. Daarnaast 
hadden de ouders fruitvliegen tot hun 
beschikking. Hiervoor had ik een recept 
gekregen van iemand van de Speciaal 
Club voor Afrikaanse Prachtvinken. Ik 
had meerdere boterbakjes met een 
kweekbodem voor fruitvliegen in het 
nachthok staan. Leuk om te zien is het 
hoe deze door beide ouders gevangen 
worden. Fruitvliegen gaan o.a. tegen het 
plafond zitten maar de brilvogeltjes 
duiken in omgekeerde richting er 
bovenop. De eerste augustus heb ik het jong geringd met 2.5 mm, wat bijzonder moeizaam 
ging. Het zweet brak mij maar uiteindelijk lukte het. Bij het terug zetten merkte ik dat er 
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een druppel bloed op de tissue zat, maar dit had verder geen gevolgen want beide ouders 
gingen keurig verder met het voeren van hun jong. Iets meer dan een week later vloog het 
uit, en ik moet zeggen zonder al te veel gestuntel. Overdag zat hij zij altijd in het nachthok, 
te kijken hoe zijn ouders buffalo wormen, insectenpaté, klein stukje peer en uni komplet 
van Versele-Laga naar binnen werkten.  ‘s Nachts zat hij zij tussen zijn ouders buiten. Toch 
gingen er 2 weken overheen voor het jong zelf ging eten. 
Peer is favoriet. Het jong kwam het bijna uit mijn hand halen. Op een avond zag ik dat 
moeder weer op het nest zat.  
Er lagen twee eitjes en nu kon ik wel zien dat deze bevrucht waren.  Deze kwamen uit maar 
na 5 dagen ging het mis. ‘s ochtends zag ik al dat het popje niet op het nest zat. ‘s avonds 
was een jong dood en het andere jong kneep er een paar uur later ook tussen uit. Ouders 
hadden geen interesse meer lieten het in de steek of wat dan ook. Contact opgenomen met 
Hedwig van der Horst. Zij vroeg om ontlasting op te sturen van de ouders. Een paar dagen 
later uitslag: streptokokken in grote hoeveelheden.  Advies behandelen met Bactrimel 
gedurende 14 dagen want misschien werden zij ook nog geplaagd door de gevreesde 
atoxoplasmose.  Alles bij elkaar een jong op stok waar ik toch blij mee ben. Nu hopen dat 
het een man is. Brilvogels worden niet met regelmaat op stok gebracht, dat blijkt wel uit de 
summiere kweekverslagen. Geringde vogels zijn toch sterk in de minderheid. Graag zou ik 
contact komen met kwekers van deze leuke, beweeglijke en vriendelijke vogeltjes.   
 
Geraadpleegde literatuur. 
Internet 
Speciaal club voor insectenetende en vruchtenetende vogels. 
Dit artikel is geplaatst in het decembernummer 2016 van de Speciaal club insectenetende 
en vruchtenetende vogels. 

 

Winnaars NBvV Tentoonstelling Apeldoorn . 
 S Rinzema VOORHOUT 5009 Wit 94 K 
O Rinzema VOORHOUT 6030 Borneobronzeman wildkleur 93 B 
O Rinzema VOORHOUT 7009 Loodbek wildkleur 183 Z 
O Rinzema VOORHOUT 7010 Loodbek bruin 185 K 
O Rinzema VOORHOUT 7013 Loodbek bruin grijs 91 K 
O Rinzema VOORHOUT 12001 Glans ekstertje wildkleur 95 K 
O Rinzema VOORHOUT 12003 Goudbuikje 373 K 
O Rinzema VOORHOUT 12007 Vuurvink 91 B 
 

Hagenaars KATWIJK AAN ZEE 3682 Isabelkobalt geel intensief 94 K 
P C Hagenaars KATWIJK AAN ZEE 3682 Isabelkobalt geel intensief 92 Z 
P C Hagenaars KATWIJK AAN ZEE 3682 Isabelkobalt geel intensief 91 B 
  
N de Keizer LISSERBROEK 4262 Münchener lipochroom schimmel 185 Z 
N de Keizer LISSERBROEK 4262 Münchener lipochroom schimmel 93 K 
N de Keizer LISSERBROEK 4266 Münchener lichtbont schimmel 93 Z 
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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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Wie kweekt wat? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wilt u een persoonlijke advertentie? Voor 7,50 per jaar staat u ook hier. 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 

   SUDOKU 

       nummer 2. 
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Zo komt de grote bonte specht naar uw tuin 

Geplaatst op 17 januari 2017 

Hoe kouder het wordt, hoe meer verschillende soorten vogels de tuinen op zoeken. 
Daaronder ook: de grote bonte specht! En dus kan het zo maar zijn dat je op een koude 
dinsdagmorgen verrast wordt door deze zwarte-witte vogel, met rode broek en rood petje. 
Hoe kouder het is, hoe meer spechten er in de tuinen zitten. Het is één van de feitjes die we 
weten door de deelname van duizenden mensen aan de Nationale Tuinvogeltelling. Al 14 
jaar lang tellen we in Nederland in de winter de tuinvogels. Als we ieder jaar op dezelfde 
manier tellen weten we beter met welke vogels het goed gaat en met welke slechter. En we 
weten hoe de vogels zich gedragen bij verschillende weertypes. Zoals: als de temperaturen 
laag zijn, zijn er meer grote bonte spechten te zien in de tuinen. 
 

Geef elke vogel een boom 
Trekvogels zoals de wielewaal en gekraagde roodstaart hebben onze hulp nodig. Deze 
lichtgewichten maken ieder jaar een ongelooflijke reis. Door weer en wind vliegen ze naar 
het zuiden. Ze trotseren illegale jagers rond de Middellandse Zee en bedwingen de 
zinderende Sahara. 
In acacia’s en zeepbesbomen in de Sahel vinden ze rust en voedsel. Veel van die bomen 
verdwijnen. Ze leveren brandhout of moeten plaatsmaken voor landbouw. Met rampzalige 
gevolgen voor trekvogels. 
Dat laten we niet verder gebeuren! Samen met de lokale bevolking gaan we in Lac de Mâl in 
Mauretanië en Vallée du Sourou in Burkina Faso het landschap vergroenen voor vogels. 
Help mee en doneer voor vogelbomen. (via vogelbescherming.nl) 

 

 

https://www.tuinvogeltelling.nl/
https://www.vogelbescherming.nl/grotebontespecht
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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 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 
 
 

 
 
 
 
 
 

9 februari 2017 
Piet Rozendaal met zijn lezing: De reis naar Costa Rica. 

Komt allen naar deze interessante en boeiende avond 

20:00 uur in ’t Victorhuis 
 

mailto:secretaris@dekolibri.com
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VOGEL- EN DIERVOEDERS 
TEGEN SCHERPE PRIJZEN  

    
25 kg Kanariezaad € 27,50 
25 kg Tropenzaad € 23,75 
25 kg Parkietenzaad € 21,00 
25 kg Gr. Parkietenzaad € 23,00 
25 kg Volierezaad € 23,50 
25 kg Wildzangzaad € 32,00 
25 kg Postuurzaad € 30,00 
25 kg Agapornidezaad € 23,50 
25 kg Neophemazaad € 22,50 
25 kg Tortelduivenvoer € 18,50 
20 kg Onkruidzaad € 19,50 
20 kg Schelpenzand € 6,50 
25 kg Beukensnips € 8,50 
25 kg Witte snips € 9,75 
5 kg Cede kan. of Parkiet € 20,50 
5 kg Wittemolen eivoer € 14,50 

10 kg Wittemolen eivoer € 25,00 
2 kg Trosgierst Chinee € 8,00 
    

  

 
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 
Eur cultuur Putter W.P.Anthonissen 0252-375668 

Eur cultuur Putter S.v.Duijn 0228-541542 

Eur cultuur Putter Dex Geerlings 0252-372609 

Eur cultuur Putter J.v.d.Luijt 0252-215633 

Eur cultuur Putter C.de Mooij 0252-216823 

Eur cultuur Putter R.J.J.van der Poll 06-25438233 

Eur cultuur Putter E.M.Pronk 06-28167792 

Eur cultuur Putter C.G.A.v.d.Ven 0252-374150 

Eur cultuur Putter C.A.van Winsen 06-51886696 

Eur cultuur Staartmees R.Tjoelker 06-26931710 

Eur cultuur Sijs M.van Duin 06-12678579 

Eur cultuur Sijs R.R.Houtman 0252-215737 

Eur cultuur Sijs C.de Mooij 0252-216823 

Eur cultuur Sijs J.P.C.M.Nederpel 06-51612036 

Eur cultuur Sijs L.Noort 06-51334231 

Eur cultuur Sijs R.J.J.van der Poll 06-25438233 

Eur cultuur Sijs E.M.Pronk 06-28167792 

Eur cultuur Sijs C.G.A.v.d.Ven 0252-374150 

Eur cultuur Spotvogel M.J.Geerlings 0252-372609 

Fazant Lady Amherst J.P.C.M.Nederpel 06-51612036 

Fazant Lady Amherst L.Noort 06-51334231 

Forpus Blauwvleugel C.G.A.v.d.Ven 0252-374150 

Forpus Oogring M.G.v.Gent 0252-212616 

Forpus Oogring C.G.A.v.d.Ven 0252-374150 

Kanarie Algemeen J.M.W.Does 071-3615884 

Kanarie Algemeen J.C.Elstgeest 023-5848543 

Kanarie Algemeen H.Hogervorst 06-53487490 

Kanarie Algemeen J.v.d.Luijt 0252-215633 

Kanarie Algemeen R.J.J.van der Poll 06-25438233 

Kanarie Algemeen C.A.van Winsen 06-51886696 

Kanarie Five fancy P.Brandt 06-37194149 

Kanarie Geel intensief W.P.Anthonissen 0252-375668 

Kanarie Geel intensief R.R.Houtman 0252-215737 

Kanarie Geel intensief N.de Keizer 0252-413076 

Kanarie Geel intensief C.de Mooij 0252-216823 

Kanarie Geel intensief S.Nasveld 0252-217308 

Kanarie Geel intensief E.M.v.Noord 071-3011118 

 
 

 

 

 

 

Geef uw vogels op bij coördinator Vogelbestand Henk 
Haasnoot 

Ook als u andere vogels heeft of niet meer heeft. 
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Uitgaansdag  zaterdag 13 Mei  v.v. ,,De Kolibri “ 
 
Deze dag gaan we naar de Orchideeënhoeve te Luttelgeest. Dit gaat gebeuren 
met een touringcar. U wordt ontvangen met 2 keer koffie met gebak van de 
warme bakker. Vervolgens brengen we een bezoek aan de tuinen. Daarna 
worden we ontvangen in het restaurant waar de lunch voor ons klaar staat. Bij 
vertrek ontvangen alle gasten een Orchidee in cadeauverpakking.  
 
Na de lunch gaan we weer in de bus en rijden we naar het vissersdorpje Urk. 
Een gids staat hier klaar, en neemt ons mee door de kleine straatjes ( Ginkies ) 
van het oude centrum van Urk. Het eilandgevoel, verrassende doorkijkjes, 
knusse pleintjes, karakteristieke gevels en de vele scheepsdecoraties zal de gids 
toelichten tijdens de interessante Ginkies tocht. Tijdens de tocht wordt er ook 
een bezoek gebracht aan de vuurtoren en het museum Het Oude Raadhuis. Dit 
alles op Urk zal ongeveer 2 uur duren.  
 
Daarna misschien nog iets drinken als daar tijd voor is, anders zetten we koers 
richting Voorhout waar we eindigen met een diner bij Restaurant Boerhave. 
Rond 21:00 uur zijn we weer bij het Victorhuis. 
 
De kosten voor deze dag inclusief entrees, koffie, lunch, diner en vervoer 
bedragen 50 euro (inclusief 3 drankjes bij het diner)  
 
U kunt zich nu al opgeven bij mij via  
mail h.haasnoot@kpnplanet.nl   
 
of tel; 06-22634328 
 
Laatste dag van opgeven 31 Maart. 
Dit is omdat ik alles vast moet leggen voor 2 April en tijdig aantal deelnemers 
moet weten ivm touringcar etc.   
 
Groet 
Henk Haasnoot 
 
 
 
 

mailto:h.haasnoot@kpnplanet.nl
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Waar zijn de mezen? 

Vogelbescherming Nederland 
24-JAN-2017 - Komend weekend, zaterdag 28 en zondag 29 januari, is het weer zo ver: we 
gaan tuinvogels tellen met de 14de Nationale Tuinvogeltelling. Grote vraag dit jaar is 
hoeveel kool- en pimpelmezen er geteld zullen worden. Bij Vogelbescherming komen veel 
meldingen binnen van bezorgde mensen dat ze nauwelijks mezen in de tuinen zien. 

Meedoen met de Nationale Tuinvogeltelling is simpel: een half uurtje lang inventariseer je 

de vogels in de tuin en de resultaten meld je op tuinvogeltelling.nl. Moeite met het 

herkennen van vogels? Met de gratis app Tuinvogels is het herkennen van de vogels heel 

eenvoudig. Op de website van de tuinvogeltelling staat ook een overzicht van de meest 

voorkomende vogels mét tips om ze uit elkaar te houden. 

Waar zijn de mezen? 

Pimpelmees (Bron: Markus Varesvuo)De top 3 

bestond vorig jaar uit huismus, koolmees en 

merel. De pimpelmees eindigde toen op de 

4e plek. De vraag is of we dit jaar opnieuw zoveel 

kool- en pimpelmezen gaan zien. Veel mensen 

melden dat er weinig mezen in de tuinen zijn. 

Deels komt dat door het mastjaar; in de bossen 

zijn veel beukennootjes te vinden, een belangrijk 

onderdeel van hun voeding. Daarnaast hebben 

de mezen door het koude voorjaar een slecht 

broedseizoen gehad. Er zijn weinig jongen 

uitgevlogen.  

 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/?publisher=6
http://www.tuinvogeltelling.nl/
http://www.tuinvogeltelling.nl/
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Dat alles blijkt uit tellingen en gegevens van Sovon Vogelonderzoek Nederland. In 

de Jaarrond Tuintelling worden er circa 0,5 minder kool- en pimpelmezen per tuin per week 

gezien ten opzichte van vorige winter. Dat lijkt wellicht klein, maar op honderden tellingen 

per week is het een duidelijk verschil. Duidelijk genoeg in ieder geval dat het mensen 

opvalt. Ook uit onze buurlanden krijgen we dezelfde berichten. In Duitsland worden er 35 

procent minder koolmezen en 32 procent minder pimpelmezen in tuinen gezien ten 

opzichte van vorige winter. Uit Belgie en Engeland komen vergelijkbare geluiden. 

Vogelbescherming is erg benieuwd of er ook bij de Nationale Tuinvogeltelling minder 

mezen gezien worden en roept iedereen op om de resultaten door te geven. Oók als er 

geen mezen gezien zijn! 

Goed voeren 

Koolmees (Bron: Martin Hierck)De liefde van 

de vogels gaat door de maag. Wie goed voert 

trekt de vogels naar zijn tuin. Zodra de 

beukennootjes op zijn, of als er wat sneeuw 

valt, vliegen zelfs de mezen naar de tuinen. 

Vogels houden net als mensen van een 

gevarieerd menu. Denk naast het strooigoed 

en de vetbol ook eens aan vogelpindakaas, 

rozijnen of een stukje appel. Let er wel op dat 

wat je voert niet te zout is en margarine is uit 

den boze! 

Meer weten over de Nationale Tuinvogeltelling? Kijk dan op tuinvogeltelling.nl. De 

Nationale Tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland vindt dit keer plaats op 

zaterdag 28 en zondag 29 januari 2017. Op vrijdag 27 januari geven de scholen van 

Nederland hun tuinvogeltelling door. 

Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland 

Foto's: Luc Hoogenstein, Saxifraga; Markus Varesvuo; Martin Hierck 

 
 9 februari 2017 

Piet Rozendaal met zijn lezing: De reis naar Costa Rica. 

Komt allen naar deze interessante en boeiende avond 

20:00 uur in ’t Victorhuis 
 

http://www.tuintelling.nl/
http://www.tuinvogeltelling.nl/
http://www.vogelbescherming.nl/
http://freenatureimages.eu/
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