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Noordwijkerhout

BESTUURSPAGINA V.V. DE KOLIBRI
ERELID: Piet vd Berg
LEDEN VAN VERDIENSTE
Henk Haasnoot
Ben Zwetsloot
Con van der Ven
André Weijers
Voorzitter
B.J. Zwetsloot (Ben)
Boekhorstlaan 42
2215 BD Voorhout
0252-216636
benzwetsloot@live.nl

Lidmaatschap
Volwassenen
33 euro
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

Secretaris / Redactie / Website
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

Algemeen Commissaris
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
vacature

Prijzencommissie
T. Zwetsloot (Toos) /
M. en J. Elstgeest (Mies & Jos)
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

Coördinator Vogelbestand
H.J. Haasnoot (Henk)
Guldemondvaart 23
2211 JA Noordwijkerhout
0252-377097
h.haasnoot@kpnplanet.nl

Maandbladbezorgers;
H. Haasnoot, A. Weijers,
C. de Mooij, J. Floris,
E. Hulsebosch en J. vd Luijt

Vogelmarktwerkgroep
Piet vd Berg
O/M
Gerrit Wesseling
O
Theo Hogervorst
O/M
Willem Anthonissen O
J. Floris
M
E Hulsebosch
M
S. Alsemgeest
O/M

In geval van overgenomen
artikelen is de vereniging niet
aansprakelijk. Alle ingezonden
kopy blijft voor verantwoording
van de auteurs.

www.dekolibri.com
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.

Uitgifte maandblad maart 2019 medio
23 februari 2019
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Afscheid
We hebben vroeg in dit nieuwe jaar afscheid moeten nemen van 2
markante figuren. Jan Duivenvoorde en Joop Turenhout. Bij iedereen wel
bekend.
Dat bleek ook wel bij hun afscheid, vele mensen waren aanwezig om hun
vaarwel te zeggen.
Joop Turenhout was in vroegere jaren al lid bij ons. 1982 zal hij al met
Chr. Verdegaal en mijn persoontje in de commissie voor het 25-jarig
jubileum van De Kolibri. Later is hij vanwege drukke werkzaamheden uit de vereniging gestapt.
Na zijn pensioen heeft hij de vogels weer opgepakt. Na een tijdje gastlid is hij toch weer NBvVlid geworden bij De Kolibri. Joop, handelaar pur sang, wist vele markten te vinden, Ook op
onze eigen markt was hij een bekende met zijn vogels.
Jan Duivenvoorde was een heel ander persoon. In 1989 lid geworden bij Vogellust, heeft daar
zijn sporen meer dan verdient. Als secretaris vele jaren zijn werk gedaan. In 2010 stapte Jan bij
de Kolibri binnen. We kregen er een echte Engelse parkieten man bij. Later aangevuld met de
Australische parkieten. Veel tegenstand had Jan niet te verwachten, er kwamen weinig Engelse
parkieten ten tonele van andere leden. Ook bij ons was Jan voor hulp altijd te vinden, ook al liet
zijn gezondheid dan niet altijd toe. Wij zullen hen beide missen.
Zwolle heeft ons weer 2 wereldkampioenen opgeleverd. Het was wel even zoeken tussen die
25.000 vogels maar gevonden hebben we ze. Henk Haasnoot en Oege Rinzema waren de
gelukkige. Daarnaast vielen Mark van Duin en Piet Barnhoorn in de prijzen. De Kolibri staat
weer op de kaart. Namens De Kolibri allen van harte gefeliciteerd. Door goede selectie te
maken kon je best door de duizenden vogels heen komen. Voor ieder wat wils. Ook de hal met
de handelaren en bedrijven was zeer intrek. Al met al een mooie tentoonstelling.
Nu is Portugal aan de beurt.
Het nieuwe jaar betekent ook dat de contributie weer zijn kop opsteekt. Oege is druk bezig met
de automatische betalingen. Hebt u daar niet voor getekend, wilt u dat dan alsnog doen. Het is
voor de penningmeester zoveel eenvoudiger om dit te regelen. Zo niet wilt u dan de contributie
zo spoedig mogelijk overmaken naar hem. Rek. nr NL34 RABO 034.69.04.811 Alvast bedankt
namens Oege.
Ik hoop u allen weer te ontmoeten op donderdag 14 februari samen met Alois Mingeroet die
deze avond voor ons verzorgt.
Graag tot volgende keer,

B. Zwetsloot vzr.
V.V. De Kolibri 2019
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Agenda 2019
14 februari

23 februari
14 maart
21 maart
30 maart
11 april
20 april
09 mei
18 mei
25 mei
08 juni
14 juni
06 juli
20 of 27 juli
24 augustus
31 augustus
12 september
14 september
28 september
10 oktober
17 oktober
26 oktober
30 oktober
31 november
01 november
02 november
03 november
03 november
14 november
30 november
12 december
28 december

V.V. De Kolibri

Sprekersavond
(Alois van Mingeroet)
Nr 10. Exoten: sijzen, serinussen, roodmussen, mees, goudvinken, kardinalen,
Japanse nachtegaal, enz. Nr 30 Loodbek en Zilverbek
Vogelmarkt
Jaarvergadering leden
Bingoavond
Vogelmarkt
Contactavond/sprekersavond
(Piet Roozendaal, Nieuwste film Peru)
Vogelmarkt ivm koningsdag op 27 april.
TT vergadering / Sprekersavond (Oege Rinzema, Scandinavië)
Uitgaansdag Kolibri Lorkeerhoeve en Taman Indonesia
Vogelmarkt
Natuur wandeling (met Siem Vos, Peter Apswoude of Nico van Os)
Medewerkersavond (besloten)
Barbecue bij familie Lommerse
Braderie Noordwijkerhout
Fietsdag
Vogelmarkt
Openingsavond (Kees Diepstraten Tafelkeuring)
Braderie Voorhout
Vogelmarkt
TT-vergadering + Open Podium
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 (Piet Barnhoorn, Vogels in de natuur)
Vogelmarkt
Uitreiking prijzen TT
Vogelmarkt

Spreuk van de maand:
Wacht niet op een goede dag. Maak er één
V.V. De Kolibri 2019

4

Noordwijkerhout

Gebruik van zuurkool vocht, met probiotica en het onderdrukken van
het ontstaan van coccidiose bij vogels door oregano.
Wat zijn prébiotica en wat zijn probiotica.
Prébiotica zijn kruiden/specerijen en niet te verteren delen in de voeding, w.o. voornamelijk
celstoffen die de darmwand prikkelen en hiermee een bijdrage leveren aan het goed
functioneren van het spijsverteringskanaal, zeg maar het helpen darmen gezond te houden.
Probiotica zijn bacteriën die bijdragen om de stofwisseling optimaal te laten functioneren.
Deze soort bacteriën zorgen voor de balans in het spijsverteringskanaal, waar met voeding
zowel positieve als negatieve bacteriën in die voeding meekomen en invloed uitoefenen op de
gezondheid van de vogel.
In de lezing heb ik een uitleg gegeven over de invloed en dan met name bij zeer jonge vogels
welke nog geen weerstand tegen ziekteverwekkers hebben kunnen opbouwen.
Het is juist in deze periode dat probiotica een bijdrage leveren in het opbouwen van de zo
nodige weerstand tegen ziekten, dus in de derde tot vijfde dag is het nodig de jongen één
keer te helpen.
Het is een bacterie welke op natuurlijke manier is ontstaan tijdens een fermentatieproces in
verschillende soorten voeding, (bijv. bier, jakult, schimmelkaas) maar het is dus GEEN
MEDICIJN !
Je kunt dus ‘ongestraft’ maar wel indien er een aanleiding toe is dagelijks voor een bepaalde
periode, bijvoorbeeld een week achter elkaar, probiotica door het drinkwater verstrekken.
Ik heb gekozen voor zuurkool vocht, a. omdat het goedkoop is en b. omdat het lang houdbaar
is. (zie vervaldatum op de verpakking) Daarnaast is het eenvoudig aan te schaffen en als je van
zuurkool houdt en dus als groenten (stamppot) klaar maakt, kost het zelfs niets !!
Gezegd moet worden, dat zuurkool alleen als verse groenten te gebruiken is, dus NIET uit een
pot!! !
Deze is door sterilisatie lang houdbaar en alle bacteriën zijn hierdoor gedood, de werking is
dus NUL.
Het gebruik.
Na het kopen van een pakje van 500 gram zuurkool knijp ik deze stevig uit en vang dit in een
kom op.
Het vocht (ongeveer 150 cc) doe met behulp van een trechter in een bruin medicijnflesje en
zet dit in de deur van mijn koelkast, tot gebruik.
Ik kan het over een periode van 4 tot zes weken gebruiken, hierna gooi ik het weg.
Niet omdat het dan niet goed meer zou zijn, immers het zuur behoudt lang het vocht op
‘conditie’ maar ik wil ook het risico dat het eventueel niet goed zou kunnen gaan VOLLEDIG
vermijden.

V.V. De Kolibri 2019
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De toediening;
Ik schud het flesje, er vormt zich mogelijk wat bezinksel, en doe tot 50 cc op een liter KOUD
water.
Bij de eerste keer KAN je het iets milder maken door er wat honing of suiker door te doen,
maar dat hoeft niet.
De hoeveelheid water in het drinkflesje pas ik wel aan, naar minimaal.
De volgende dag vul ik het flesje bij tot een normale hoeveelheid en geef voor die vogels die
de eerste dag weinig gedronken hebben de gelegenheid alsnog probiotica op te nemen.
Wat heb ik gedaan;
Schimmelstokken en kropgeel tot een minimum beperkt, iets wat met het aanzuren van water
ook gebeurd.
Door de zuurgraad de bacterie werking in het water teruggedrongen, wat naar mijn mening
volledig overbodig is, immers hierdoor bouwt een vogel weerstand op.
Het belangrijkste; positieve bacteriën de probiotica toegevoegd die het zuur van de maag
overleven en in het spijsverteringskanaal hun positieve werk kunnen doen.
Het geven van oregano ‘thee’.
Eigenlijk maak je thee zoals je ook thee voor je zelf zou maken.
Een normaal theezakje weegt 5 gram en is ongeveer een eetlepel in volume.
Afhankelijk van de duur van het trekken zal de thee sterker zijn en afhankelijk van de soort
donkerder, uitgaande van een ‘normale’ melange.
Voor de smaak doen we er vaak iets zoets in.
Het klinkt mogelijk wat beleerd, maar hierdoor onthoudt een ieder het eenvoudiger / beter.
Voor drie á vier liter oregano thee gebruik ik één (volle) eetlepel met daarbij een eetlepel
citroensap en twee eetlepels honing.
De citroen is om het wat langer houdbaar te maken en de honing maakt het makkelijker
drinkbaar en van elke soort suiker krijgt een vogel dorst en dan drinkt de vogel wat meer en
dat is in dit geval prettig.
We brengen water aan de kook, doen de oregano erin, met de citroen en de honing, doven het
vuur of warmtebron en laten het koud worden.
Dit doen we de dag voor we het geven. Nadat het koud is zeven we de thee doen het in enkele
flessen (ik neem altijd twee x melk ‘flessen’ van twee liter) en zetten deze gedurende de nacht
in de koelkast.
De volgende dag geven we het theewater aan de vogels, die van fris/koud water houden en
laten het dus gedurende 24 uur beschikbaar zijn, want dan hebben ze allemaal gedronken.
1xper 14 dagen is voldoende en ik doe het óók altijd de dag nadat ik de jonge vogels heb
geringd want dan komen de drie belangrijkste dagen voor het opbouwen van weerstand en is
een steuntje in de rug op de natuurlijke manier altijd positief.
Je behoeft dan niet voor elk nestje verse thee te maken, want ik maak dan voor een paar
dagen thee in de koelkast in combinatie met het zuur is dat best goed houdbaar voor 3-5
dagen.
V.V. De Kolibri 2019
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Je kan het ook samen met het zuurkool vocht geven en in het hierboven beschreven stukje,
over het gebruik van zuurkoolvocht doe je dan bij de thee i.pl.v. citroensap het zuurkoolwater
en ook in de hierboven beschreven verhouding, dus het vocht van een pakje van 500 gram
zijnde ongeveer 130-150 cc op die drie á vier liter water.
Als je deze combinatie maakt heb je de bacterie werking onderdrukt, kropgeel en
schimmelstokken in de krop voorkomen en de vogel in het spijsverteringskanaal geholpen met
probiotica = weerstandsopbouw en het ontstaan van coccidiose bijna teniet gedaan.
Ik wens een ieder veel en vooral gezonde vogels toe die vlot opgroeien, o.a. omdat hun
weerstand op een natuurlijke manier is ondersteund.
Met vriendelijke sprotgroeten, Kees Diepstraten.
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u mij altijd mailen. cbdiepstraten@gmail.com
Nog even als herinnering de probiotica en wijze van toediening;
Zuurkool vocht als probiotica voor een goede darmflora en daarmee weerstand tegen ziekten.
We kopen een pakje van 500 gr. (rauwe) zuurkool, of naturel of met wijn of pepers het maakt
niet uit.
We persen/knijpen het vocht uit de zuurkool en we houden dan ongeveer 150 cc vocht over.
Dit kan je enkele weken in een (schoon) flesje in de koelkast bewaren.
We gebruiken dit vocht om door het drinkwater te mengen in een verhouding van 35 á 50 cc
per liter water dus voor 4 liter water is een zakje zuurkool voldoende. (vocht inhoud verschilt
per zakje)
Geef dit minimaal 1xper 14 dagen en maximaal 1x per week aan de vogels.
GESCHIKT VOOR ALLE SOORTEN VOGELS!
Indien je constateert dat de ontlasting waterig is, geen vast poepje of stinkt dan geef je het
water gedurende een hele week en zal dagelijks moeten controleren of de ontlasting weer zijn
normale vorm aanneemt. Geef daarna een mand elke week het aangezuurde water.
Naast het water met zuurkool is het overbodig om het water periodiek aan te zuren. Mocht het
geven van aangezuurd water met het zuurkool vocht GEEN resultaat hebben na een week,
vang dan de ontlasting op en laat een dierenarts het onderzoeken.
Voor de duidelijkheid, zuurkoolvocht is GEEN MEDICIJN! Het is een probiotica met als doel het
spijsverteringskanaal weer gezond te maken, waardoor de opgenomen voeding goed verwerkt
kan worden en de gezondheid van de vogel wordt ondersteund. Naast zuurkool water is het
aan te raden een combinatie te maken met thee van het kruid Oregano. We nemen een liter
water en doen hier een eetlepel Oregano in. Het water koud laten worden zeven en toe te
voegen aan het zuurkool water. De verhouding wordt dan zuurkool vocht, 3 liter water en 1
liter ‘Oregano thee’, totaal 4 liter vocht.
V.V. De Kolibri 2019
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Maakt dit op de avond van de te verstrekken dag klaar en zet het in de koelkast. Voor gebruik
even schudden er heeft zich een weinig bezinksel op de bodem van de fles gevormd.
Geef het dus koud/fris want daar houden vogels van en als er over blijft kunt u het eenvoudig
in de koelkast terug plaatsten en daar waar nodig bij enkele vogels nog de hele week
gebruiken. Het zuur houdt immers het water in de koelkast goed.
Mocht u nog vragen hebben mag u altijd contact met mij opnemen, ik zal u zo spoedig als
mogelijk proberen te informeren.
Wij danken u voor het aanwezig zijn op de lezing van 2 oktober en wensen u succes met de
vogelkweek in het komende jaar.
Kees Diepstraten/Henk Dries.

Stuur eens wat foto’s van je
volières, kooien en (jonge) vogels.
Dan maken we daar een mooie presentatie van voor één
van onze ledenavonden.
V.V. De Kolibri 2019
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SUDOKU
nummer 1.

4
1
9

7
2

7
5 6
8

Wie vindt het leuk om een taak binnen de vereniging op zich te
nemen? Denk aan:
- Materiaalcommissaris
- Organisatie Fietstocht
- Organisatie Jaarlijks dagje uit
Geef je op bij het bestuur. Het kan natuurlijk een persoon zijn
maar ook een groepje. Vele handen maken licht werk !!

Artikelen of andere zaken voor het maandblad inleveren
voor 20 februari 2019.
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Zonneveld
Rhijn
Niet
Veerman
Barnhoorn
Pols
Koch
Fielemon

W.A.M.
G.M. van
K. vd
W
P.J.
J.
C.
L.J.F

Noordwijk
Leiden
Noordwijk
Voorhout
Noordwijk
Noordwijk
Noordwijkerhout
Voorhout

01-feb
03-feb
08-feb
10-feb
13-feb
14-feb
21-feb
27-feb

Mobiel: 06 54 28 56 95
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Duizenden kepen onder de beuken
De keep is een van onze fraaiste wintergasten. Ze zijn momenteel op trek en zwermen vanuit
Scandinavië met miljoenen uit over Europa. Ook in Nederland zijn deze noordelijke neven van
de vink nu massaal te zien. Het wachtwoord is: beukenlaan.
In oktober en november trekken er grote groepen kepen door Nederland. De keep is de
Scandinavische neef van onze eigen vink. Kepen zijn net zo groot als vinken, maar vallen vooral
op door de combinatie van witte buik en oranje borst en vleugeldekveren. Bij het opvliegen is
de witte stuit opvallend. Ze zijn momenteel in grote aantallen in ons land te zien. Overvliegend
in de lucht en zaden zoekend op de grond. Het is de ideale tijd om naar deze relatief
onbekende, maar zeer fraaie vogel op zoek te gaan. Met zijn subtiele verenkleed eindeloos
bewierookt door Hans Dorrestijn: ‘De keep bewijst dat er een Kunstenaar achter de Schepping
zit en geen toevallige dommekracht’.

Vink (links) en keep

Kepen dansen in de lucht
De grootste hoeveelheden kepen zijn in de trektijd overvliegend te zien. Maar vaak vliegen ze
hoog over, buiten het gezichtsveld. En als ze laag overvliegen is het nog lastig deze kleine
zangvogel in de vlucht te herkennen. Robert Kwak van Vogelbescherming Nederland legt uit
hoe je vinken en kepen toch uit elkaar kunt houden in de vlucht: "Kepen vliegen in dansende
zwermen, een beetje als kneutjes. Vinken vliegen meer in rustige groepjes. Kepen zijn net iets
dikker en vliegen net iets harder dan vinken. Daarom vliegen vinken zelden mee in
trekgroepen van kepen, want ze kunnen de kepen net niet bijhouden. Andersom gebeurt wel
regelmatig, dus dat er een keep meevliegt met een groepje vinken. Kepen zijn ook goed
V.V. De Kolibri 2019
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herkenbaar aan hun geluid. Ze roepen een nasaal kjèèp, vooral als ze willen landen of al aan
de grond zitten.”
Wachtwoord beukenlaan
Een veel gemakkelijkere manier om van de kepen te genieten is op de grond. Robert Kwak:
“Kepen zijn in deze tijd van het jaar relatief gemakkelijk te vinden. Ze komen aan de grond
onder bomen met veel zaden. Het meest geliefd is daarbij de beuk. Vooral oude beukenlanen
zijn in deze trektijd favoriet bij zowel kepen als vinken. Soms foerageren ze op de
beukennootjes in groepen van tientallen of honderden tegelijk. Nog veel spectaculairdere
verzamelplaatsen van kepen vind je overigens als je verder naar het oosten gaat. In Duitsland
en Midden-Europa zie je in beukenbossen soms slaapplaatsen van enkele miljoenen kepen.”
Kepen in de tuin
Er is overigens nog een manier om kepen te zien. Ze bezoeken in de winter namelijk ook
tuinen. In een tuin in België werden in 2011 zelfs eens 30.000 kepen geteld! Sensationeel,
maar natuurlijk een uitzondering. De hoeveelheid tuinkepen verschilt namelijk nogal van jaar
tot jaar. Sommige winters laten ze zich nauwelijks zien, in andere jaren struikel je erover. Als
het een goed kepenjaar is, dan kun je ze met het voeren van zaden en pitten verleiden tot een
tuinbezoek. Wil je weten of de keep bij jou in de buurt zit? Doe de postcodevogelcheck
op Mijnvogeltuin.nl en kijk wat je kunt doen om de keep en andere vogels in jouw buurt naar
je tuin te lokken.

V.V. De Kolibri 2019
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Heb je een vraag of wil je informatie over een product of
mogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op. Wij
zijn op werkdagen van 9.00 tot 17.00 bereikbaar om je
telefonisch te woord te staan op nummer 0252 – 21 31 22.
4allprints
‘s-Gravendamseweg 67-N
2215 TG Voorhout

info@4allprints.nl
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Artikelen of andere zaken voor het maandblad
inleveren voor 20 februari 2019.
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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
−

ACTIE
Wit nestmateriaal
1 zak van € 4,25 voor
€ 3,75.
Cocos inlegnest voor
kanarie van € 0,95
voor € 0,75.
Op is op !!!

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
V.V. De Kolibri 2019
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Wie kweekt wat?
Ben Zwetsloot
06-17101376

Henk Haasnoot
06-22634328.

Kweker van Roodvleugelparkieten en
pruimekoppen

Kweker van
Pruimekopparkieten

Peter Honsbeek
06-53410173

Piet Lommerse
06-51559358

Kweker van Valk-, Grasen Swiftparkieten

Kweker van Engelse
Grasparkieten

Rein Schoonderwoerd
0252-519992

Oege Rinzema
0252-220646

Kweker van Brilvogels en
Japanse Nagtegalen

Kweker van Zebravinken

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

V.V. De Kolibri 2019
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7 redenen om de bladblazer te dumpen
We gaan het woord compensatiegedrag niet noemen. En we roepen al helemaal niet dat er
een verbod op bladblazers moet komen. Of dat we ze nog liever vandaag dan morgen op de
schroothoop willen dumpen. Nee, je moet de luidruchtige bladblazermannen (ooit een vrouw
met een bladblazer gezien?) overtuigen met argumenten.
Dus daar gaat ie:
1. Blaadjes laten liggen is beter voor de tuin
Het is inderdaad slim om afgevallen bladeren van het gazon af te halen, anders komen er gele
of kale plekken in. En ook op trottoirs, klinkerpaadjes en tegels zijn blaadjes niet fijn, want
door de gladheid breek je er zo je nek over. Maar het is zonde om de blaadjes uit de tuin, het
park of de berm te verwijderen. Verplaats ze bijvoorbeeld over de planten in de border. Ze
vormen in de winter een perfecte isolatielaag voor de planten.
2. Over de hork en de hark
Het verplaatsen van blad hoeft
helemaal niet met een bladblazer.
Daar is ooit de hark voor
uitgevonden. Die verbruikt geen
energie, maakt geen herrie en
houdt de lichamelijke conditie op
peil. Idem dito voor de bezem en
het vegen van blaadjes van tegels
en stoepen. Kies dus voor je lijf en
voor duurzaam en stil. Al met al is
er gezien de gruwelijke
lawaaioverlast een handig
ezelsbruggetje: hork kiest bladblazer, bewuste burger kiest hark. En al die medewerkers dan,
die die in opdracht van gemeenten te keer gaan om de blaadjes niet de riolen te laten
verstoppen? Geef ze gewoon een hark. Dat scheelt kosten, werkt net zo goed en geeft veel
minder herrie.
3. Tuinvogels overleven de winter niet zonder blaadjes
Winterkoninkjes, roodborstjes en heggenmussen zoeken graag naar insecten die leven in
afgevallen blad. Ook merels zijn fanatieke bladomdraaiers. Zeker in de winter is voedsel
zoeken tussen de afgevallen bladeren van levensbelang voor kleine vogels. Als het hard
vriest verbranden ze in een nacht namelijk tot wel 10% van hun lichaamsgewicht. Hark dus de
blaadjes onder de struiken.
V.V. De Kolibri 2019
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Heggenmus

4. Help de insecten
De insecten hebben het zwaar in Nederland. Eén onderzoek liet zien dat ze met zo’n 75%
achteruit zijn gegaan de laatste decennia. Onder bladerhopen leven wormen, spinnen en
duizenden insecten. Met het blad dat u laat liggen in uw tuin helpt u dus op een heel
eenvoudige manier de insecten een handje.
5. Natuurlijke bemesting
Al die insecten onder de afgevallen bladeren eten de blaadjes, verteren die tot compost,
zorgen zo op een natuurlijke manier voor bemesting van de grond en verbeteren de structuur
van de bodem met hun gewroet. Gratis!

Winterkoning

6. Energieverspilling
Een bladblazer maakt niet alleen herrie, hij heeft ook nog energie nodig. In deze tijden van
energiebesparing kun je met zo’n energievretende blaastoeter dus eigenlijk niet meer
aankomen. Hadden we die fijne duurzame hark al de hemel in geprezen?
7. Bladblazers zijn weggegooid geld
De Nederlandse inborst kennende hadden we deze misschien wel op 1 moeten zetten. Maar
goed, een bladblazer is dus weggegooid geld, want een hark is natuurlijk veel goedkoper en
duurzamer.
V.V. De Kolibri 2019
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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??
V.V. De Kolibri 2019
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VOGEL- EN DIERVOEDERS
TEGEN SCHERPE PRIJZEN
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
15
5
5
10
2
1

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
Doos

Kanariezaad
Tropenzaad
Parkietenzaad
Gr. Parkietenzaad
Volierezaad
Wildzangzaad
Postuurzaad
Agapornidezaad
Neophemazaad
Onkruidzaad
Schelpenzand
Beukensnips
Cede kan. of Parkiet
Wittemolen eivoer
Wittemolen eivoer
Trosgierst Chinees
Trosgierst Chinees

€ 22,00
€ 18,50
€ 15,50
€ 18,50
€ 18,50
€ 25,50
€ 24,00
€ 18,50
€ 18,00
€ 21,00
€ 6,00
€ 8,50
€ 20,50
€ 14,50
€ 25,00
€ 8,00
€ 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 t

Schrijf ook eens een stukje over uw vogels.
V.V. De Kolibri 2019
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Vogelbestand
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen

Turquoisine
Turquoisine
Turquoisine
Turquoisine
Turquoisine
Turquoisine
Turquoisine
Turquoisine
Valkparkieten
Valkparkieten
Valkparkieten
Valkparkieten
Veelkleuren
Veelkleuren
Zonparkiet
Bichenow astrilde
Bichenow astrilde
Bichenow astrilde
Blauw fazantje
Blauwkop blauw fazantje
Borneo bronzeman
Brilvogels
Ceres amadine
Cubavink
Diamantvink
Diamantvink
Diamantvink
Dornastrilde
Glansekstertje

S.Alsemgeest
P.Barnhoorn
H.J.Haasnoot
E.C.Hulsebosch
P.R.J.Lommerse
G.M. van Rhijn
R.Rotteveel
A.J.M.Wijnands
W. Barnhoorn
P.H.Honsbeek
T.van Loon
R.Rotteveel
E.C.Hulsebosch
T.van Loon
P.N.M.v.Hage
M.van Duin
O.Rinzema
C.G.A.v.d.Ven
H.Hogervorst
O.Rinzema
O.Rinzema
R.H.Schoonderwoerd
S.v.Duijn
C.G.A.v.d.Ven
W.P.Anthonissen
G.P.M.Ruigrok
C.G.A.v.d.Ven
O.Rinzema
O.Rinzema

071-3619025
071-3616472
06-22634328
0252-523565
06-51559358
06-51246390
06-14965884
0252-372950
06-51712080
06-53410173
06-41080275
06-14965884
0252-523565
06-41080275
0252-375118
06-12678579
0252-220646
0252-374150
06-53487490
0252-220646
0252-220646
0252-519992
0228-541542
0252-374150
0252-375668
0252-517013
0252-374150
0252-220646
0252-220646

Geef uw vogels op bij coördinator Vogelbestand Henk Haasnoot
Ook als u andere vogels heeft of niet meer heeft.
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