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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
Arno Ooms
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.
Ingrid Wesseling

Loterij

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 juli-augustus 2019 medio
20 juli 2019
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Het was mooi weer,
Je kan het zien als een dubbele betekenis. Afgelopen zaterdag 18 mei zijn
we weer met de leden het land ingetrokken. Na 2 uur rijden kwamen wij
aan in het park Lorkeerhoeve in de Lutte, daarna was een lunch en een
rondgang door de tuinen van Ada Hofman in Gramsbergen. Als afsluiting
werden we getrakteerd op een heerlijk diner bij Zonneweelde In
Noordwijk.
De betekenis, het weer was schitterend en de reis was ook weer mooi. Organisatoren bedankt.
In het volgende maandblad komt een mooi verslag van deze dag te staan, nog even geduld.
Op de afgelopen districtsvergadering door Oege bezocht is Cees Diepstraten gekozen als
nieuwe voorzitter. Het districtsbestuur is erin geslaagd om zwarte cijfers te schrijven over de
afgelopen districtstentoonstelling in Maasdijk. Tevens hebben zij de donaties van € 50, - van
de verenigingen nog niet hoeven te gebruiken en staan deze nog op de bank. Verder werden
de kampioenen van het afgelopen WK gehuldigd door het bestuur.
Voor de afgelopen ledenavond heeft Oege vele duizenden kilometers gereden om zijn
schitterende foto’s te maken. Met een 4 tal sessies heeft hij ons laten genieten van al het
moois in het hoge noorden. Ongetwijfeld horen we nog meer van hem.
Voor de fietstocht van augustus aanstaande heeft nog niemand zich gemeld. Mocht dit ook
voor het uitbrengen van de het volgende maandblad nog het geval zijn vervalt de fietstocht dit
jaar. Het was een mooi activiteit maar helaas.
Het buiten broedseizoen is voor vele in volle gang. Van de kanariekwekers heb ik de meest
uiteenlopende verhalen gehoord. Van het totaal falen van het seizoen tot matig en voor
sommige goed. Het kan verkeren. We hebben het niet in de hand. De wind, de warme dagen
in maart/april wat het ook wezen mag voor sommige is het botte pech. Een schrale troost,
over 10 maanden staat er weer een nieuw broedseizoen voor de boeg. Nog even geduld.
Voor hen die nog bezig zijn met de broed, veel plezier er mee en geniet van met al dat jonge
leven.

Graag tot de volgende keer.

B. Zwetsloot vrz.
V.V. De Kolibri 2019
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Agenda 2019
08 juni

14 juni
06 juli

20 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

Natuur wandeling (met Siem Vos)
7.45 uur verzamelen bij de Oase (ingang waterleidingduinen)
(zie ook aankondiging verderop)
Aanmelden bij Arno Ooms voor 6 juni
Medewerkersavond (besloten)
Uitnodiging wordt naar betrokkenen verzonden
Barbecue bij familie Lommerse aan de Pilarenlaan 65 te Noordwijkerhout
OPGEVEN VOOR DE BBQ (leden met partner)
Aanvang 17.00 uur De prijs blijft tot nog toe € 15.00 per persoon, dit is voor
de BBQ en drinken. Graag opgeven door contante betaling bij Henk Haasnoot
en wel voor 1 juli.
Braderie Noordwijkerhout
Fietsdag
Vogelmarkt, eerste na de zomerstop
11:30 tot 15:00 uur, Locatie ’t Victorhuis.
Sporkenhout, maandagsewetering te Noordwijkerhout
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:
Boeren maaien nu hun grasjes, stedelingen pakken hun terrasjes.

V.V. De Kolibri 2019
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Aanhane
Ketel
Guldenmond
Honsbeek
Hoogervorst
Verweij
Dijk
Koelewijn

M
M.H.J.
C.S.M.
P.H.
F.E.C.W.
R.
J. van
P.J.M.

Noordwijkerhout
Voorhout
Noordwijkerhout
Katwijk
Sassenheim
Noordwijk
Sassenheim
Noordwijk

Wie vindt het leuk om een taak
binnen de vereniging op zich te
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 !!
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8 Juni Waterleidingduinen met Siem Vos
6 Juli BBQ bij Piet Lommerse
V.V. De Kolibri 2019
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Wandeling Waterleiding Duinen met gids Siem Vos
Beste vogelliefhebbers,
We gaan zaterdag 8 juni een wandeling doen door de Waterleiding Duinen.
Besloten is om deze keer te starten bij de Oase.
• Door dorp Vogelenzang heen rijden
• Bij de rotonde rechtdoor.
• 3 bochten verder is de volgende ingang naar de waterleidingduinen
• Daar linksaf de parkeerplaats oprijden.
• 07.45 uur Verzamelen op deze parkeerplaats
• 08.00 uur We gaan vanaf die zijde de duinen in en Siem stelt een mooie route voor ons
samen.
• 10.30 uur Terug bij de parkeerplaats en gaan koffie/appelpunt nuttigen bij de Oase
Aan deze wandeling zijn behalve toegangs- en evt parkeerkaartje geen kosten verbonden.
Heeft U ook een gezinskaart dan kunnen er meerdere personen gratis naar binnen.
Geef je z.s.m. op bij secretaris@dekolibri.com, maar uiterlijk 6 juni.
Vriendelijke groet,
Arno Ooms
Secretaris
Ingang Oase Linksafslaan op Vogelenzangseweg.

Linksaf slaan

Parkeren

V.V. De Kolibri 2019
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Dagje uit met De Kolibri
Wij zijn met z’n allen, in een mooie bus.
En voor de chauffeur, is dit een hele klus.
De Kolibri uitgaansdag beleven we saam
Het zonnetje heeft ook z’n best weer gedaan
Maandelijks met velen, in ‘t Victorhuis.
Ook de trouwe leden voelen zich er thuis
En ook eens per jaar verlaten we die plek
Laten ons verrassen met een mooie stek.
Vogels in veel soorten, kan je vandaag zien.
En de informatie geven we een 10
Papegaai of pauwen, had ik nog nooit gezien.
Met de mooie planten en de bomerij
Zoveel saam te zien, dan is eenieder blij
Kolibri, het was geweldig deze trip
En dit op te schrijven, deed ik in een wip
Het was wel veel kilometers naar het oosten toe
Daarom een applaus en straks naar huis toe.
Bep van Parera
V.V. De Kolibri 2019
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Artikelen of andere zaken voor het maandblad inleveren
voor 20 juni 2019.

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
V.V. De Kolibri 2019

9

info@4allprints.nl

Noordwijkerhout

V.V. De Kolibri 2019

10

Noordwijkerhout

Is de boer schuldig aan het verdwijnen van vogels en natuur?
Via sociale en gewone media krijgt Vogelbescherming geregeld het verwijt boeren te
beschuldigen van de achteruitgang van vogels in het agrarisch gebied. Dat klopt niet. Hoe zit
het dan wel?
Veel boerenlandvogels redden het niet meer
De afgelopen decennia is ons agrarisch landschap fors op de schop gegaan. Door
ruilverkavelingen zijn duizenden kilometers houtwallen verdwenen, tal van sloten zijn
gedempt en kruidenrijke graslanden hebben plaats gemaakt voor Engels raaigras.
Tegelijkertijd is de veestapel enorm gegroeid en is de aard van de gewassen veranderd. In de
jaren vijftig van de vorige eeuw was er bijvoorbeeld nog geen mais. Nu zo’n 200.000 hectare.
Het aantal boerenbedrijven is in die zelfde tijd geslonken van 410.000 naar iets meer dan
60.000. De landbouwproductie toegenomen met een factor 10. Verder hebben
gewasbeschermers en kunstmest hun intrede gedaan. Neem dit alles bij elkaar en je begrijpt
waarom boerenlandvogels en veel andere diersoorten het niet meer redden op het
Nederlandse platteland. Maar naar de boer wijzen als schuldige vindt Vogelbescherming te
gemakkelijk.
Concurreren op de wereldmarkt
Modernisering in de landbouw zoals die sinds de Tweede Wereldoorlog heeft plaatsgevonden,
heeft veel goeds gebracht. Europa kwam met honger uit de oorlog. Dat wilden we niet nog
een keer meemaken. Nooit meer honger werd de leidraad voor beleid. Dat leidde tot de
bekende subsidiestroom naar de landbouw met als doel meer productie, efficiëntere
productiemethoden en een redelijk inkomen voor de boer.
Het beleid werkte. Tegelijkertijd ontwikkelde de wereld rondom de boerderij zich in hoog
tempo. Allerlei bedrijven die belang hebben bij schaalvergroting in de landbouw namen hun
positie in. Banken, zaadveredelaars, veevoederproducenten, zuivelcoöperaties, supermarkten
en nog veel meer. En allemaal pikken ze hun graantje mee. Vrijwel het hele landbouwsysteem
is gericht geraakt op concurreren voor de wereldmarkt. Met natuur, milieu en landschap als
slachtoffer. Boerenlandvogels zijn de grootste groep op de Rode Lijst van broedvogels die de
Nederlandse overheid vaststelt.
Doorgeschoten mallemolen
Ook de consument speelt een belangrijke rol. We geven een veel kleiner deel van ons inkomen
uit aan voedsel dan enkele tientallen jaren geleden. Ook als je geen kiloknaller in je
winkelmandje hebt. Investeren, lenen en groeien of armoe en failliet gaan: dat was en is nog
steeds de keus waar menig boer voor staat. Van deze doorgeschoten mallemolen is niet alleen
de natuur de dupe, maar ook menige boer. Voor veel jongeren is boer worden geen
aantrekkelijk toekomstperspectief meer. En dat is een slechte zaak.
V.V. De Kolibri 2019
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Marktmeester
De meeste boerderijen in ons land zijn opgebouwd door generaties hard werken en verstandig
investeren. Daar mogen we blij mee zijn, want uiteindelijk zijn we allemaal afhankelijk van wat
de boer produceert. Maar de achteruitgang van de natuur op het boerenland laat zien dat we
met zijn allen te ver zijn gegaan in de industrialisatie van de landbouw. Ja, met zijn allen!
Het is in eerste instantie de overheid, en de EU met het Europese landbouwbeleid die de boel
uit de hand hebben laten lopen. Die beide hebben niet als een verstandige marktmeester de
groei in de landbouwproductie zo gestuurd, dat landschap en natuur gespaard werden en de
boer tegelijkertijd een redelijk inkomen kon verdienen. De industrie en de banken hebben
goed verdiend aan de intensivering van de landbouw.

Net als de supermarkten die voortdurend voor de laagste prijs gaan en daarmee boeren de
kant op drukken van een constante kostprijsverlaging met hogere productie. En tot slot de
consument die zich maar al te graag met die goedkope producten voedt.
Al tientallen jaren weten we dat het mis gaat. Maar er werd de andere kant opgekeken. Dat
moet nu echt anders. De omslag naar natuurvriendelijke landbouw vergt de inspanning van
velen onder regie van de overheid. Intussen kan de consument duurzame en
natuurvriendelijke producten kopen, en bijvoorbeeld bewust kiezen voor kaas, melk en
yoghurt die weidevogelvriendelijk is geproduceerd.

V.V. De Kolibri 2019
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Een andere keuze
De boer verwijten dat de boerenlandvogels verdwijnen is onterecht. Dat laat onverlet dat
vrijwel elke boer nu al andere keuzes kan maken. Keuzes voor meer natuur op het bedrijf. Veel
boeren doen dat ook, al dan niet ondersteund met agrarische natuursubsidies.
Met hulp vanuit de overheid en vanuit de markt kunnen deze boeren flink bijdragen aan de
noodzakelijke omslag in de landbouw. Vogelbescherming werkt met veel van deze boeren en
de organisaties van deze boeren, zoals Boerennatuur, samen. Bijvoorbeeld met
weidevogelboeren werken we aan verdienmodellen die bijdragen aan herstel van de natuur en
tegelijkertijd zorgen voor een goed inkomen. Met deze boeren geven we een voorbeeld, dat
door grotere spelers als de supermarktketens en door de overheid overgenomen zou moeten
worden. Als dat gebeurt, realiseren we natuurinclusieve landbouw en redden we samen de
boerenlandvogels.
Kortom Vogelbescherming geeft boeren niet de schuld van de achteruitgang van vogels, maar
werkt met veel partijen samen aan een duurzame landbouw met ruimte voor natuur.
De vos heeft het gedaan
De vos heeft het gedaan, of de kraai, de buizerd, ooievaar en marter. Steevast krijgen we dat
te horen als we melden hoe de intensieve landbouw ervoor zorgt dat boerenlandvogels
verdwijnen. Vogelbescherming ontkent niet dat predatie een rol speelt bij de achteruitgang
van veel vogels, maar het is niet de hoofdoorzaak. Die ligt in decennia van intensivering van de
landbouw en in de milieucondities in ons land. Onderzoek op onderzoek wijst dat uit. Als we
daar niets aan doen heeft predatiebeheer geen enkele zin op de langere termijn. Dat neemt
niet weg, dat in sommige gebieden predatie op de korte termijn de genadeklap voor
weidevogels kan betekenen. Als die gebieden wel de potentie voor weidevogels hebben, is
predatiebeheer daar ook in de ogen van Vogelbescherming noodzakelijk.
V.V. De Kolibri 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
witoorbuulbuuls 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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Kamer: herstel ons landschap!
Vanmiddag vergadert de Tweede Kamer over de achteruitgang van het aantal insecten in
Nederland. Goed al die aandacht daarvoor, maar laat de Kamer die aandacht nu ook omzetten
in actie. Het gevaar dreigt anders dat het debat niet veel meer oplevert dan de wens voor
aanvullend onderzoek.
Onderzoek vorig jaar in Duitsland en recent in ons eigen land in twee gebieden van
Natuurmonumenten laat zien wat de gemiddelde automobilist al op de voorruit had
geconstateerd: er zijn steeds minder insecten. Het is meer dan prima als er meer onderzoek
komt, noodzakelijk ook, maar het mag geen excuus zijn om maatregelen uit te stellen.
Al was het maar omdat die insecten staan voor een veel breder probleem. Het probleem van
de te intensieve landbouw, de inrichting van ons land en als gevolg daarvan de teloorgang van
een waardevol natuurrijk landschap. Een
landschap dat we enkele decennia geleden
nog deelden met allerlei vogels, insecten,
zoogdieren en wilde planten. Hoe vaak zien
we in het late voorjaar nog een weiland vol
bloemen en kruiden? Weilanden waar voor
de opgroeiende jongen voldoende insecten
zijn om hun buik vol te eten...
Kievitjong (Bron: Harvey van Diek)
V.V. De Kolibri 2019
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De trends van veel van die soorten doen denken aan een steile glijbaan. Ze lijden onder een
complex van elkaar versterkende factoren. Landschapselementen als houtwallen en sloten zijn
de afgelopen decennia opgeruimd of gedempt. Voor de landbouw oninteressante hoekjes land
vol vogels en hun voedsel in de vorm van insecten en zaden, zijn opgeruimd. Veel groen is
verdwenen onder steen en asfalt. Pesticiden hebben tal van wilde planten, of zo je wilt
onkruiden, en insecten de das omgedaan. De grote hoeveelheid stikstof in het milieu heeft de
natuur verarmd.
Zweefvlieg (Bron: Louis Bolk
Instituut)
Ik stop nu met de klaagzang want
we wéten ook dat het anders kan,
maar dan moeten we dat wel
doen. Er zijn heel veel
maatregelen die gewoon nu al
uitgevoerd kunnen worden zoals
het langs de akkers inzaaien van
brede bloemrijke stroken, het
graven van brede sloten met
flauw aflopende oevers, het
herstellen van kruidenrijke weilanden en het planten van houtwallen. En natuurlijk het
terugdringen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Die maatregelen moeten wel op een
behoorlijke schaal worden uitgevoerd. Uiteindelijk is de ortolaan niet uit ons land verdwenen
door de kap van die ene houtwal. De grutto en graspieper zijn niet dramatisch achteruitgegaan
door het omzetten van dat ene kruidenrijke weiland in eentonig raaigras.
Om ons land weer te laten zoemen van de insecten, te laten kleuren door wilde bloemen en te
laten leven door heel veel vogels moet er nog meer gebeuren. Vooral een transitie in de
landbouw naar een natuurvriendelijker productie. Dat is niet in een achternamiddag gebeurd
en we zullen er ook meer kennis voor moeten vergaren. Maar dat mag geen reden zijn niet nu
alvast te starten met wat we wel weten: het herstel van het landschap en het verder
terugdringen van gif en mest. Kamer grijp dit moment om de neergang te keren.
Tekst: Kees de Pater, Vogelbescherming Nederland
Foto's: Jan Lok (leadfoto: graspieper); Harvey van Diek; Louis Bolk Instituut
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 15:00 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 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
10
2
1

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
Wittemolen eivoer
Wittemolen eivoer
Trosgierst Chinees
Trosgierst Chinees

€ 22,50
€ 21,00
€ 18,00
€ 21,00
€ 21,00
€ 25,50
€ 25,00
€ 21,00
€ 21,00
€ 21,00
€ 6,00
€ 9,00
€ 14,50
€ 25,00
€ 8,00
€ 36,50

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

Schrijf ook eens een stukje over uw vogels.
V.V. De Kolibri 2019
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Vogelbestand
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur

Kleine Goudvink
Kneu
Magelhaansijs
Mozambiquaesijs
Mozambiquaesijs
Mussen
Noorse Grote Goudvink
Noorse Grote Goudvink
Noorse Grote Goudvink
Noorse Grote Goudvink
Noorse Grote Goudvink
Noorse Grote Goudvink
Putter
Putter
Putter
Putter
Putter
Putter
Putter
Putter
Putter
Putter
Staartmees
Sijs
Sijs
Sijs
Sijs
Sijs
Sijs
Sijs
Yarrelsijs
Zwartkopsijs
Spotvogel

M.J.Geerlings
Dex Geerlings
S.v.Duijn
W.P.Anthonissen
O.Rinzema
M.van Duin
Dex Geerlings
M.J.Geerlings
P.Hogewoning
R.J.J.van der Poll
C.A.J.Turenhout
C.G.A.v.d.Ven
W.P.Anthonissen
S.v.Duijn
Dex Geerlings
J.v.d.Luijt
C.de Mooij
R.J.J.van der Poll
J.Pols
E.M.Pronk
C.G.A.v.d.Ven
C.A.van Winsen
R.Tjoelker
M.van Duin
R.R.Houtman
C.de Mooij
R.J.J.van der Poll
J.Pols
E.M.Pronk
C.G.A.v.d.Ven
A.Wijsman
A.Wijsman
M.J.Geerlings

0252-372609
0252-372609
0228-541542
0252-375668
0252-220646
06-12678579
0252-372609
0252-372609
0252-419074
06-25438233
0252-374849
0252-374150
0252-375668
0228-541542
0252-372609
0252-215633
0252-216823
06-25438233
071-3646947
06-28167792
0252-374150
06-51886696
06-26931710
06-12678579
0252-215737
0252-216823
06-25438233
071-3646947
06-28167792
0252-374150
06-53106740
06-53106740
0252-372609

Geef uw vogels op bij coördinator Vogelbestand Henk Haasnoot
Ook als u andere vogels heeft of niet meer heeft.
V.V. De Kolibri 2019
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Pionier- en rietvogels weten nieuw moeras in Park
Lingezegen vlot te vinden
Provincie Gelderland
In Park Lingezegen, het grote groene uitloopgebied tussen Arnhem en Nijmegen, is een
bijzonder natuurgebied aangelegd: het Waterrijk. Dit gebied is de laatste jaren een hotspot
voor vogelaars geworden. Vlakbij de nieuwe wijken van Arnhem-Zuid kun je allerlei water- en
moerasvogels spotten.
De laatste dertig jaar is er veel gebouwd in de Over-Betuwe. Arnhem-Zuid is uitgebreid en de
dorpen Lent en Oosterhout zijn uitgebouwd tot Nijmegen-Noord. Bovendien is er een groot
glastuinbouwgebied aangelegd. Maar er is ook geïnvesteerd in de groene omgeving met
het Park Lingezegen, een aaneenschakeling van landbouw-, natuur- en recreatiegebieden
tussen de zuidrand van Arnhem en de Waal bij Lent. Het totale oppervlak van het park is 17
vierkante kilometer (1700 hectare). Het kent vijf deelgebieden, ieder met hun eigen karakter.
Er is een gebied met een kleinschalige afwisseling van graanvelden, de Natuurakkers Doornik,
en boomgaarden (De Woerdt); een weids landbouwgebied met fiets-, wandel- en
skeelerpaden (het Landbouwland); een deelgebied met ruimte voor nieuwe landgoederen en
erven (De Buitens); een gebied met een parkachtige inrichting en particuliere
voedselbosinitiatieven (De Park); en een waterrijk gebied met waterrecreatie, waterberging en
rietmoeras (Het Waterrijk). Aanvullend zijn bos- en moerasstapstenen en natuurvriendelijke
oevers aangelegd, zodat er een samenhangende groene verbindingszone is ontstaan die
aansluit bij de uiterwaarden van de Gelderse Poort en de Nederrijn. In de toekomst zal het
V.V. De Kolibri 2019
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park verder groeien, met name door particuliere initiatieven. De voedselbossen zijn daarvan
een voorbeeld.

Waterrijk
Het grootste natuurgebied is het Waterrijk. Dit gebied is aangelegd op komklei: zware klei die
de rivier vóór de bedijking afzette in moerassen op enige afstand van de rivier. In het huidige
cultuurlandschap zijn dit open graslandgebieden, maar bij de aanleg van het park is daar weer
moeras ingericht. De waterhuishouding kan geregeld worden doordat er zowel wateren met
een hoog peil als met een laag peil beschikbaar zijn. De Linge brengt in de zomer water vanuit
het Pannerdens kanaal (een deel van de Rijn) de Betuwe in, en heeft een hoog peil. De
afwatering wordt verzorgd door de Huissense Zeeg, met een lager peil. Zo kan het ideale peil
ingesteld worden: hoog in de broedtijd van de rietvogels, lager in de nazomer wanneer de trek
van steltlopers langskomt.

V.V. De Kolibri 2019
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