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BESTUURSPAGINA V.V. DE KOLIBRI
LEDEN VAN VERDIENSTE

Henk Haasnoot

Ben Zwetsloot

Con van der Ven

André Weijers

Arno Ooms

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

Voorzitter

B.J. Zwetsloot (Ben)

Boekhorstlaan 42

2215 BD Voorhout

0252-216636

benzwetsloot@live.nl

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

W. Anthonissen (Willem)

Andellaan 20

2211 JV Noordwijkerhout

0252-375668

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  

In geval van overgenomen 

artikelen is de vereniging niet 

aansprakelijk. Alle ingezonden 

kopy blijft voor verantwoording 

van de auteurs.

Vogelmarktwerkgroep

Gerrit Wesseling         O

Theo Hogervorst          O / M

Willem Anthonissen    O 

J. Floris                      M  

E Hulsebosch             M

S. Alsemgeest            O / M

S. Mourits                   O / M

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 maart 2020 medio  
29 februari 2020 

 
 

 

mailto:ledenadministratie@dekolibri.com
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Vogelmarkt, 
Samen met Louis Polane ben ik afgelopen weekend naar Putten in België 
geweest. Ik was benieuwd hoe het er daar uit zag, het zou een mooie 
markt zijn met veel verschillende vogels. Om 7.30 uur mochten we naar 
binnen, een mooie verlichte hal, waar Zwolle een voorbeeld aan kan 
nemen. Hij was net gerenoveerd en zag er prima uit. Toegangsprijs € 
3.00, en gratis parkeren. 
Vele bezoekers liepen in de hal ala Zwolle, zo druk was het. De hal had de 

afmeting van 1 hal in Zwolle. Maar de verschillende vogels vielen mij een beetje tegen. Zeker 
60% putters in allerlei kleuren, 10% goudvinken, de regenboog is er niets bij. Verder tropen en 
een gering aantal parkieten. Voor de parkieten liefhebber is het geen walhala. Toch ben ik blij 
dat ik geweest ben en heb ik genoten van de markt. 
Op de Nederlandse Kampioenschappen van de N.B.v.V. in Zwolle hebben toch weer leden van 
De Kolibri hun visitekaartje afgegeven. Peter van Schooten gemiddeld 91 punten. Bert Plug 
brons 92 punten en Oege Rinzema 2 x brons, 3 x zilver en 2 x kampioen met 92 en 93 punten. 
Ook daar weten ze dus weer wie we zijn. Allen gefeliciteerd. De bus vanuit Nieuwveen deed 
weer goede zaken, want de bus voor 60 personen was voor 95% gevuld. Een mooie kans om 
elk jaar de tentoonstelling te bezoeken. 
De laatste ledenavond heeft Aad Wolvers uit Warmond ons het bijen leven uit de doeken 
gedaan. Met foto’s en een passend verhaal liep hij door het leven van de bijen. Het was een 
levendige avond met veel vragen en ook duidelijke antwoorden. Vele gingen met een potje 
lekkernij huiswaarts. Een mooie avond voor Aad en de Kolibri. 
De busreis met de Kolibri staat alweer voor de deur. Dit jaar bezoeken we de Reeuwijkse 
plassen. Zowel het streekmuseum als ook een rondvaart op de plassen. 2 mei aanstaande gaat 
het gebeuren, noteer de datum alvast in uw agenda. We eindigen de dag weer in het 
restaurant Zonneweelde. Meer hierover vindt u in het komende maandblad van maart. 
Het nieuwe jaar betekend ook dat de contributie weer zijn kop op steekt. Oege is druk bezig 
met de automatische betalingen. Hebt u daar niet voor getekend, wilt u dat dan als nog doen. 
Het is voor de penningmeester zoveel eenvoudiger om dit te regelen. Zo niet, wilt u dan de 
betreffende gelden 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 13 februari samen met Alois 
Mingeroet die deze avond voor ons verzorgt. 
 

Graag tot de volgende keer. 

B. Zwetsloot  vrz.   
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Agenda 2020  V.V. De Kolibri          

13 februari Sprekersavond Alois van Mingeroet 
 Nr 27. Reggio Emilia, Koningin van de Vogelbeurzen 
 Nr 30. Vogels op eenvoudig wijze fotograferen in een fotokooi 
29 februari Vogelmarkt 
 11:30 tot 14:30 uur, Locatie ’t Victorhuis.  
 Sporkenhout, maandagsewetering te Noordwijkerhout 
12 maart Jaarvergadering leden     
19 maart Bingoavond 
28 maart Vogelmarkt 
09 april Contactavond/sprekersavond 
25 april Vogelmarkt  
02  mei                      Uitgaansdag Kolibri 
07  mei TT-vergadering 
30 mei Vogelmarkt 
06 juni  Wandelen 
11 juli  Barbecue 
18 / 25 juli Braderie Noordwijkerhout 
Zomerstop 
08 augustus Fietsen 
29 augustus Vogelmarkt 
03 september Openingsavond / Sprekersavond  
12 september Braderie Voorhout 
26 september Vogelmarkt 
08 oktober Open Podium 
15 oktober Bingoavond 
31 oktober Vogelmarkt 
28/10 Inbrengen vogels (leden) 17.00 – 20.00 uur 
29/10 TT Keuring (organisatie) 
30/10 TT-opening 20.00 – 22.00 uur 
31/10 Tentoonstelling  10.00 – 18.00 uur 
01/11 Tentoonstelling  10.00 – 17.00 uur 
01/11 Uitkooien 17.00 uur  
12 november Sprekersavond 
28 november Vogelmarkt 
10 december Uitreiking prijzen TT 
19 december Vogelmarkt 
 
 

Let Op !! 

Nieuwe tijd Vogelmarkt 

11.30 uur tot 14.30 uur 
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Zonneveld W.A.M. Noordwijk 1-2 

Rhijn G.M. van Leiden 3-2 

Niet K. vd Noordwijk 8-2 
Veerman W Voorhout 10-2 

Barnhoorn P.J.  Noordwijk 13-2 
Pols J. Noordwijk 14-2 

Fielemon L.J.F Voorhout 27-2 

Spreuk van de maand: 

Ook al kan een vogel vliegen, hij moet weer landen op 
aarde. 

 

 

https://citaten-en-wijsheden.nl/5100
https://citaten-en-wijsheden.nl/5100
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Welke vogels zijn er dit jaar allemaal geteld? Bekijk hier de resultaten van de Nationale 
Tuinvogeltelling 2020 en neem zelfs een kijkje in uw eigen tuin! 

Landelijk 

90.264 Deelnemers 
1.581.156 Getelde vogels 
Bekijk de top-lijsten voor de actuele stand. Via de live blog kun je de Nationale Tuinvogeltelling 
2020 nauwlettend in de gaten houden. 
1 Huismus  290.040 

2 Koolmees  220.431 

3 Pimpelmees  144.858 

4 Kauw   101.556 

5 Merel      98.061 

6 Vink      96.360 

7 Turkse tortel   69.585 

8 Houtduif      65.823 

9 Roodborst      63.181 

10 Ekster      62.475 

 
 

2 1   4 8 9 6  

     3 7   

3 9  1    2  

 4  3 5    2 

  5  6   4  

6  9 4   3 1  

 7    5  9  

 6 4  9 2   8 

  3  1  2  7 

Wie vindt het leuk om een taak 
binnen de vereniging op zich te 
nemen.  

- 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 2020. 
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Boomklever of -kruiper: wie is wie? 
De boomklever en de boomkruiper: een 
oude boom in de tuin of buurt is vaak al 
genoeg om één of beide soorten te zien. 
Alleen: wie is wie? Hoe houdt u ze uit 
elkaar? 
Er is een ezelsbruggetje om 
de boomklever en de boomkruiper te 
herkennen. De boomklever (blauwgrijs-
roestoranje) kan makkelijk de stam 
omhoog én omlaag lopen; hij schuifelt 
alle kanten op en lijkt aan de stam te 
kleven. (Of: Klever heeft Kleur.) 

 
De boomklever gaat omhoog én omlaag, 
hij lijkt aan de stam te kleven 
De boomkruIper is bruin-wit. Hij 
hipt (kleeft dus niet) – spiraalsgewijs – 
omhóóg tegen de stam, op zoek naar 
insecten. Als hij boven is, vliegt hij naar 
de voet van de volgende boom en begint 
opnieuw van beneden naar boven. Maar 
er zijn nog wel meer verschillen. 
De boomkruiper hipt alleen omhoog en 
begint bij de volgende boom weer 
onderaan. 

 
Midden in de winter niet aan de orde, 
maar wél een leuk weetje. Boomklevers 
zijn holenbroeders die de opening van 
hun broedholte verkleinen door te 
'metselen' met modder. Die metseldrang 
is vaak zó sterk dat ze, ook als het gat al 
de juiste grootte heeft, ergens in de 
omgeving tóch nog lekker een 
metselwerkje maken. 
 
 
 

https://www.vogelbescherming.nl/boomklever
https://www.vogelbescherming.nl/boomkruiper
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Boomklevers metselen graag, of het nou nodig is of niet 
'Klevers' blijven ook 's winters in hun territorium. Dan hamsteren ze zaden en noten: wat ze 
niet eten, verstoppen ze in kieren en spleten. Let er maar eens op. 's Winters zijn er natuurlijk 
bar weinig insecten, dus stappen ze noodgedwongen over op een vegetarisch dieet. U kunt ze 
nu dan ook zeker op de voertafel verwachten! 

 
Voor de zekerheid hamsteren 
boomklevers in de winter zaden 
In-de-tuin-kruipers 

Heeft u nu een boomkruiper in de tuin? 
Dan is de kans op een nestje dit 
voorjaar heel reëel. De bescheiden 
boomkruiper stelt namelijk geen hoge 
eisen aan een broedplek. Hij maakt een 
nestje achter loszittende boombast, in 

vervallen nestkastjes, in de klimopbegroeiing van bomen of muren en op tál van andere 
plekken. Als u weet hoe boomkruipers klinken, is hun zang gemakkelijk te herkennen. Zelfs aan 
Amsterdamse grachten hoort u ze tussen het stadsgewoel. 
 
's Winters kruipen boomkruipers lekker bij elkaar om warm te blijven 

Anders dan boomklevers eten 
boomkruipers ook in de winter alléén 
maar insecten. Geen vegetarische 
uitstapjes. Ze moeten daarom non-
stop beestjes zoeken om de lange 
winternachten te overleven. Ze zetten 
nog een strategie in: ze kruipen bij 
elkaar om te slapen, soms wel met tien 
of meer soortgenoten op een kluitje. 
Lekker warm. 
 

Door Jeanet van Zoelen 
Medewerker Vogelbescherming 

 

https://www.vogelbescherming.nl/actueel/?auteur=1252
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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 
 

 

Artikelen of andere zaken voor het maandblad inleveren 

voor 20 februari 2020. 

mailto:info@4allprints.nl
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‘Aparte’ 
tuin helpt 
ringmus 
'Bijzonder’ zeggen mensen bij de tuin van Ingeborg Lewis, want hij is anders dan anders: 

een natuurtuin. Haar tuin biedt veel goeds voor de natuur en onbedoeld ook voor 

ringmussen. Volg haar voorbeeld en help de ringmus erbovenop. Of eigenlijk, ervanaf, van 

die Rode Lijst natuurlijk. 
Een enclave voor ringmussen, dat is de tuin van Ingeborg Lewis. Ze herbergt er minstens 30 in 
haar natuurparadijsje in Nieuwkoop, terwijl deze fijne vogels in de rest van Zuid-Holland 
amper te vinden zijn. Op mijn vraag of het de bedoeling was ringmussen te helpen, antwoordt 
Ingeborg eerlijk: “Nee, niet specifiek, ze kwamen gewoon.” Ingeborg deed natuurlijk wel erg 
goede dingen voor alle vogels. Ze vertelt haar verhaal. 

'Apart’ en ‘bijzonder’ 
zeggen mensen bij de 
tuin van Ingeborg 
Lewis, want hij is 
anders dan anders: 
een natuurtuin. 
Prachtig! En veel 
planten- en 
diersoorten zij ermee 
geholpen. 
 

Je vertelde dat mensen jouw mooie natuurtuin vaak misnoegd bestempelen als ‘apart’, 
waarom denk je? 

“Veel mensen lijden aan het ‘netheidscomplex’. Ze begrijpen het niet als je wacht met het 
aanleggen van je tuin, die moet gelijk strak staan. Maar dan weet je nog helemaal niet waar je 
graag zit, welke invloed de omgeving heeft, wat waar goed groeit. Een tuin ontstaat stukje bij 
beetje. Ik vermoed dat die mensen bang zijn voor de uitstraling van een natuurtuin, voor wat 
de buren denken.” 
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“Zelfs mijn schoonvader moppert over de ‘rommeltuin’. Als ze het weer eens hebben over 
mijn ‘bijzondere’ tuin, dan leg ik uit dat ik het doe voor de grote verscheidenheid aan dieren 
en planten, dus voor de biodiversiteit.” 

Een natuurlijke 'rommeltuin', daar houden 
ringmussen van! 
Hoe is je tuin ontstaan? 

“De doelstelling is altijd geweest: zoveel 
mogelijk verschillende soorten planten en 
dieren. Zo houdt de natuur zichzelf in stand. 
Dus geen schutting, maar een haag, veel 
noten- en fruitbomen, wilgen (gewoon gratis 
te verkrijgen, door een afgesnoeide wilgentak 

in de grond te steken) en struiken die bessen of nectar produceren zoals meidoorn, lijsterbes, 
wegedoorn, en rode kornoelje.” 

“Die struiken hebben we het eerste 
jaar gepoot, verder heeft de tuin zich 
organisch ontwikkeld: we kijken wat 
gebeurt en doen af en toe iets kleins 
waar het nodig is of past: 
een minivijver, een moestuin, een 
stapel terra cotta drainage buisjes als 
holletjes, of een extra struik 
(appelbes, hondsroos, duindoorn).” 
Voor de natuur: fruit- en notenbomen, 
stapels stenen, een haag, wilgen en 
struiken met bessen of nectar. 

 
Dat klinkt als een tuin met weinig onderhoud? 

“Klopt! We laten de natuur soms maanden haar gang gaan zonder iets te doen. Aan sommige 
stukken, zoals het hakhoutbosje, zullen we nooit iets doen om daar de natuur de ultieme 
vrijheid te geven om zich volledig ongestoord te ontwikkelen. We hebben veel stapels stenen 
zodat (kleine) dieren kunnen nestelen en zich terugtrekken.” 

“Ook belangrijk: de tuin moet niet te netjes zijn. Zo hebben we geen gazon en maaien heel 
beperkt; maar een paar keer per jaar en dan alleen de looppaden. Die paden hebben we 
trouwens pas na jaren bepaald toen we wisten hoe we echt door de tuin liepen. Bestrating 
hebben we amper, alleen voor het terras en de rest houden we begaanbaar met houtsnippers 
die we van de buren krijgen.” 

https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/waarom-ook-u-een-minivijver-wilt-in-7-stappen-naar-een-oase
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Nestkasten genoeg nu, voor mus én mees. 
Geen gazon, beperkt maaien en amper 
bestrating. 
Wanneer kwamen de ringmussen? 

“De pioniers kwamen toen het groen werd: 
kool- en pimpelmezen, kauwen, de grote 
bonte specht en roodborst, maar geen 
enkele mus. Dat verbaasde ons. Maar, na 
een tijdje voeren verscheen er een paartje 

ringmussen. Ze verjoegen echter de mezen uit de houtbetonnen nestkasten! Onze oplossing: 
meer nestkasten.” 

“Inmiddels hebben we er een stuk of vijftien, waar ieder seizoen wel meerdere nestjes jongen 
in grootkomen (mezen én mussen). Buiten het broedseizoen slapen de ringmussen ook in de 

zwaluwnestkasten onder de goot. Iedere avond in de 
schemering zien we ze naar bed gaan.” 
Dus jullie voeren wel in de natuurtuin? 

“We vonden strooivoer altijd suf, waarom zou je met 
zoveel natuurlijk voedsel? Maar we kochten het voor 
mijn moeder. Toen we het ook eens voor onszelf 
kochten, bleek het toch erg leuk. Zeker toen er (voor ons) 
bijzondere vogels kwamen, zoals putter, staartmees, 
koperwiek, sperwer en dus ook de ringmussen. We 
voeren nu eigenlijk bijna jaarrond strooivoer, in het 

najaar en de winter ook zonnebloempitten, vogelpindakaas en vetblokken.” 

Waar ben jij zelf het meest blij mee in jouw tuin? 

“De verscheidenheid. Vroeger dacht ik dat krekels en 
sprinkhanen iets waren voor op vakantie, maar nu heb 
ik ze zelf in de tuin. In de loop der jaren komen er steeds 
meer soorten: nu ook hazen en broedende eenden. Het 
is zo ontzettend mooi om een handje te kunnen helpen, 
eigenlijk juist door niet alles in de hand te willen 
hebben.” 
Ik ben het meest blij met de verscheidenheid. Er komen 
steeds meer soorten, nu zelfs ook hazen. 
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Wat wil je mensen adviseren? 

“Ook voor jezelf is natuur heel rustgevend 
in deze drukke tijden, dus sta eens stil bij 
wat er allemaal op een natuurtuin afkomt, 
bij hoe ontspannend dat is. Ik hoop ook 
anderen te verleiden tot het inrichten van 
zo’n ‘aparte’ tuin. En, kijk uit wat je koopt 
in een tuincentrum: koop bewust. Ze 
maken soms zoveel gebruik van gif dat 
dieren er ziek van worden of zelfs dood van 
gaan. Waarom niet een stek van een vaste 
plant ruilen met iemand die je kent?” 
Ook voor jezelf is natuur heel rustgevend in 
deze drukke tijden. 
 
Wat kunnen lezers nog meer doen? 

“Via Stichting Tijdelijke Natuur, waar ik als vrijwilliger voor werk, probeer ik van langdurig 
braakliggende bouwterreinen kleine dierenparadijsjes te laten maken. Met simpele ingrepen, 
zoals het graven van een poeltje en minder maaien kunnen dit soort stukken grond de 
biodiversiteit een boost geven en tegelijkertijd aantrekkelijker worden voor de mensen die er 
wonen of werken.” 

Mensen die zo'n locatie kennen en hieraan willen meewerken kunnen zich melden bij 
Ingeborg via ingeborg@tijdelijkenatuur.nl 
 
4 manieren om de ringmus te helpen 

Woont u aan de rand van dorp of stad of in het buitengebied? 
Help de ringmus dan een handje met een natuurlijke tuin 
met: 

1. Een dichte heg met inheemse struiksoorten. 
2. Het ophangen van nestkasten. Ze zijn niet kieskeurig 

qua formaat, invlieggat 3-5 cm. 
3. Het 'rommelig' houden van de tuin. 
4. Het aanbieden van voedsel zoals zaden en zonnepitten. 

Door Jeanet van Zoelen 
Medewerker Vogelbescherming 

 

http://www.tijdelijkenatuur.nl/
mailto:ingeborg@tijdelijkenatuur.nl
https://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/tuininrichting/vogelvriendelijke-beplanting
https://www.vogelbeschermingshop.nl/nestkast-houtbeton-32-mm-koolmees
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/?auteur=1252
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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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Help vogels met 7 alledaagse daden 
Door Jeanet van Zoelen 
Medewerker Vogelbescherming 

Wat hebben koffie drinken, de heg snoeien en een boodschappentas op zak hebben met 
elkaar gemeen? Onverwacht misschien, maar met deze (en nog vier) alledaagse handelingen 
kunt u vogels helpen. 
Hoe u met de onbenulligste, kleinste daden uiteindelijk een verschil kunt maken in het grote 
geheel. Niet in uw eentje, maar wel als alle mensen die dit artikel lezen meedoen. 
Bird Friendly-koffie groeit in de schaduw, dus er wordt geen regenwoud voor gekapt. Goed 
voor vogels en milieu. 

 
1 Drink vogelvriendelijke koffie 

Nederlanders zijn de grootste koffieleuten ter wereld. Kijk naar uzelf: kan u zonder? Als wij dus 
allemaal koffie met het Bird Friendly-keurmerk drinken, zet dat zoden aan de dijk voor vogels 
en het milieu. Doe navraag bij de natuurwinkel (Rainforest Alliance keurmerk is eventueel een 
alternatief). Voor wie gek wordt van alle koffie-keurmerken, staan ze hier op een rijtje. 

Waarom vogelvriendelijke koffie drinken? Omdat Bird Friendly-koffie in de schaduw groeit en 
er geen regenwoud voor wordt gekapt. Zo blijft leefgebied voor vogels én opslagcapaciteit 
voor CO2 behouden. De koffie heeft ook een biologische certificering en wordt verbouwd 
zonder het gebruik van pesticiden. Op driekwart van de koffieboerderijen ter wereld wordt 
wel bos gekapt om koffieplanten in de zon te laten groeien. 
Vogelvriendelijke zuivel 

Er is natuurlijk meer vogelvriendelijk voedsel naast koffie, zoals melk en kaas. Omdat het in de 
winkel lang niet altijd meteen duidelijk is met welk pak melk u nu echt weidevogels helpt, 
heeft Vogelbescherming hier een aantal goede merken op een rijtje gezet om u te helpen 
kiezen. 
Zet uw tuin vol: vogels eten de bessen, de nectar en de insecten die op de bloemen afkomen. 
 
2 Poot inheemse bloemen, struiken en bomen 

Alle vogels willen voedsel, veiligheid en zich kunnen voortplanten (de drie V’s). En gelukkig kan 
iedere tuinbezitter dat regelen. Voedsel verzorgt u door struiken of bloemen te poten die 

https://www.vogelbescherming.nl/actueel/?auteur=1252
https://www.simonlevelt.nl/blog/duurzame-keurmerken/
https://nationalzoo.si.edu/migratory-birds/about-bird-friendly-coffee
https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/wat-wij-doen/onze-boerenlandvogels/vogelvriendelijk-eten-en-drinken
https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/wat-wij-doen/onze-boerenlandvogels/vogelvriendelijk-eten-en-drinken
https://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/tuininrichting/vogelvriendelijke-beplanting


V.V. De Kolibri 2020                             18                                    Noordwijkerhout 

 

bessen geven of bloeien. Vogels eten de bessen, de nectar en de insecten die op de bloemen 
afkomen en een grasveldje ernaast is een bron van pieren en larven. Veiligheid en nestplekken 
vinden vogels in dichte of stekelige struiken, hagen en bomen. 

Elke vogel en insect heeft zo zijn eigen voorkeuren, daarom is variatie bij de inrichting van de 
tuin ook belangrijk (de vierde V!). Wilt u advies op maat? Doe dan de gratis Postcode 
Vogelcheck en ontdek welke vogels in uw buurt leven en wat u voor ze kunt doen. 
Vermijd plastic tasjes, broodzakjes, rietjes, bekertjes en flesjes. Ziet u plastic in de natuur? 
Raap het dan op. 
 
3 Bescherm vogels tegen plastic 

Het lijkt een open deur, maar er is nog veel winst te behalen: ga bewuster om met plastic. 
Vermijd bijvoorbeeld plastic voor eenmalig gebruik, zoals tasjes, boterhamzakjes, rietjes, 
plastic bekertjes, waterflesjes enzovoort. Onderdeel van dat bewustzijn is dat u niet vergeet 
om uw herbruikbare tas en drinkfles mee te nemen. Maak het routine. Zorg er ook voor dat u 
geen (water)ballonnen in de natuur laat. Heeft u toch wegwerpplastic (bijna onvermijdbaar), 
recycle het dan. 

Plastic-preventie is belangrijk, want naar schatting 4.900 miljoen ton plastic heeft zich 
wereldwijd opgehoopt in ons milieu. Afschuwelijk om te zien en ongezond, want kleine 
microdeeltjes hiervan komen ook in ons voedsel terecht. Maar nog erger zijn de gevolgen voor 
dieren, waaronder veel soorten zee- en kustvogels zoals albatrossen. Ze eten het plastic op, 
omdat ze het aanzien voor voedsel, waardoor hun maag er geleidelijk mee gevuld raakt en ze 
sterven van de honger. 
Help insecten door nooit gif te gebruiken in uw tuin. Zo helpt u ook de roodborst en andere 
insecteneters. 
 
4 Gebruik geen gif in de tuin en eet biologisch 

Schrikbarende aantallen insecten verdwijnen. Help ze door nooit meer gif te gebruiken in uw 
tuin. Zo helpt u meteen ook de roodborsten, kikkers, winterkoninkjes, vleermuizen en andere 
insecteneters. Lever ook oude pakjes en flesjes gif in, want wat vroeger was toegestaan, is met 
de kennis van nu verboden. Maar, wat te doen met overlast van bladluizen, mieren, wespen 
en naaktslakken? Gebruik deze tips om eventuele overlast te voorkomen, zonder gif. 

Nog een manier om het gebruik van gif in de wereld terug te dringen: eet biologisch voedsel. 
Hoe groter de vraag naar gif-vrije producten, hoe eerder producenten bereid zijn over te 
stappen. 
Voorkom dat vogels tegen ramen vliegen door er aan de buitenkant stickers op te plakken. 
 
 
 

https://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/tuininrichting/vogelvriendelijke-beplanting
http://www.mijnvogeltuin.nl/
http://www.mijnvogeltuin.nl/
https://advances.sciencemag.org/content/3/7/e1700782
https://www.oneworld.nl/achtergrond/wageningen-universiteit-massale-insectensterfte-is-een-feit/
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/tips-voor-een-tuin-zonder-gif-1
https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/biologisch.aspx
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5 Voorkom dat vogels zich doodvliegen tegen ramen 

Honderdduizenden vogels vliegen zich naar schatting jaarlijks te pletter tegen ramen. Voorkom 
dit door er aan de buitenkant stickers op te plakken. Klassiek zijn de raamstickers met 
vogelsilhouet, maar u kunt ook creatief aan de gang en zelf wat maken. Heel effectief is 
bijvoorbeeld het plakken van horizontale of verticale strepen met een tussenafstand van 10 
cm. Liever lekker makkelijk raamstickers kopen? Doe het dan bij Vogelbescherming en steun 
daarmee ons werk. 

Doe verder ’s avonds lampen uit die u niet nodig hebt. Goed voor het milieu en uw 
portemonnee én het voorkomt dat vogels in de war raken en tegen het raam vliegen. 
Heerlijk, lekker rausen met de hond, maar niet als er kwetsbare vogels broeden. 
 
6 Respecteer de wet 

Een opgeschoten haag snoeien in mei is de normaalste zaak van de wereld, toch? Tot het 
moment dat er een merel broedt, want dan verstoort u het dier en bent u in strijd met de wet. 
Beide onbedoeld natuurlijk! 

Of wat denkt u van een heerlijke strandwandeling met de hond. Lekker, tot uw hond 
enthousiast door een vogelbroedgebied raust en de dwergstern nog net een tikkie 
kwetsbaarder maakt. Weer geen kuikens dit jaar en mogelijk een dikke boete voor u. Ook dat 
was absoluut niet uw intentie natuurlijk, maar gebeurt nog te vaak… 

Wees u daarom bewust van onze natuurwetgeving, want die regels zijn er voor ons eigen 
belang: een gezonde leefomgeving. 
 
7 Bekijk vogels en deel wat je ziet 

Vogels zijn ze ons alarmsysteem als er ergens iets mis is. Ze leven wereldwijd en reageren snel 
op veranderingen. Maar, dan moeten we wel zien bij te houden hoe het met vogels gaat en 
daar vervolgens naar handelen. Dat kan alleen als veel mensen vogels kijken, tellen en 
doorgeven wat ze zien in tuinen en natuurgebieden. 

Doe daarom mee met projecten als: 

• De jaarlijkse Tuinvogeltelling eind januari: tienduizenden mensen tellen jaarlijks op 
hetzelfde moment. Een bijzondere ervaring en een overvloed aan informatie. 

• De Jaarrond Tuintelling: tuinen beslaan een groot deel van Nederland, maar wat er 
allemaal in leeft weten we nauwelijks. Helpt u alle tuindieren in beeld te krijgen? 

• Het Meetnet Urbane Soorten (MUS): volgt dankzij ervaren, vrijwillige tellers 75 
broedvogelsoorten in de bebouwde kom. 

• Een van de vele telprojecten van Sovon Vogelonderzoek. 

https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/voorkom-dat-vogels-zich-doodvliegen
https://www.vogelbeschermingshop.nl/catalogsearch/result/?q=raamsticker
https://www.vogelbeschermingshop.nl/catalogsearch/result/?q=raamsticker
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/snoeien-in-het-broedseizoen-mag-dat
http://www.tuinvogeltelling.nl/
http://www.tuintelling.nl/
https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/wat-wij-doen/in-de-stad/onderzoek-in-de-stad/meetnet-urbane-soorten
https://www.sovon.nl/nl/vogelstellen
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Wie kweekt wat? 
 

Ben Zwetsloot

06-17101376

Kweker van Roodvleugel-

parkieten en 

pruimekoppen

Henk Haasnoot

06-22634328.

Kweker van 

Pruimekopparkieten

Peter Honsbeek

06-53410173

Kweker van Valk- en  

Grasparkieten

Piet Lommerse

06-51559358

Kweker van Engelse 

Grasparkieten

Rein Schoonderwoerd

0252-519992

Kweker van 

witoorbuulbuuls en 

Japanse Nagtegalen

Oege Rinzema

0252-220646

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 
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Vogels in november/december en vogeltips voor 
januari 2020 
In de donkere dagen van december kan de vogelaar op het eiland het iets rustiger aan doen. 
De grote vogeltrek is voorbij, en vele wintertrekkers strijken op het eiland neer om hun winter 
door te brengen. Het is echter niet nodig om getreurd te zijn! Ook in de koude dagen de 
december zijn veel vogelsoorten gezien, met hier en daar nog een mooie zeldzaamheid. Laten 
we beginnen met de klappers van november en december, die de harten van de vogelaars 
weten te stelen. 
 
Allereerst is er dit jaar een bijzondere overwinteraar in Den Burg. Het betreft een 
struikrietzanger, die al vanaf 9 november in woonwijk de Mars verblijft. Het lijkt erop dat deze 
vogel een overwinteraar wordt. De laatste jaren wordt de Struikrietzanger een iets minder 
zeldzamere soort. Het is het 58ste geval voor Nederland. Deze toename in waarneming komt 
wellicht deels door het verschuiven van het broedgebied naar het westen. 
Naast de Struikrietzanger hebben we natuurlijk ook nog de flamingo, die het naar het zin lijkt 
te hebben bij de Prins hendrik zanddijk. Even leek het erop dat de vogel ‘de vleugels’ had 
genomen, maar gelukkig werd de vogel dezelfde dag in de Mokbaai teruggevonden. De dag 
erna was de flamingo gewoon weer te vinden in de lagune van de Prins Hendrik Zanddijk. De 
blauwvleugeltaling is na 16 november niet meer waargenomen. Het is echter niet uitgesloten 
dat de vogel nog aanwezig is. Door het vele riet is het moeilijk om de eend terug te vinden 
tussen alle andere eenden. 
 
Ook de ijseend is aanwezig geweest op zee. Vooral op 17 november, toen Klaas Ophoff, Onno 
Werkman en Pieter Duin maar liefst 15 ijseenden voorbij hebben zien vliegen. Voor Texelse 
begrippen zeker een hoog aantal. Opmerkelijk was ook de vorkstaartmeeuw die Ruud van 
Beusekom bij Zeeburg, het ganzenreservaat, zag vliegen. Een vorkstaartmeeuw langs de 
Noordzeekust is al speciaal, maar via de Waddenzee over het land is geweldig! Verder zijn 
pontische meeuwen op Texel in november/december algemener dan zwartkopmeeuwen. Van 
de pontische meeuw 7 exemplaren, en van de zwartkopmeeuw 2. Mardik Leopold zag op 17 
november ook nog een geelpootmeeuw in de mokbaai. 
 
Waar men over zee vaak de alk of zeekoet ziet, wordt altijd gehoopt op een kleine alk. Dit 
gebeurt in november dan ook tweemaal. Roodkeelduiker worden deze maanden ook in grote 
getalen gezien op zee. Een enkele bladkoning wordt nog gezien half november. Als men deze 
maanden een bladkoning tegenkomt, is de kans op een humes bladkoning vrij groot. Een 
Siberische tjiftjaf wordt op 19 november ook nog waargenomen. 
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De velduil is op 20 november ook gezien bij het Wagejot. Langs de waddendijk werden ook in 
december regelmatig velduilen gezien. 
 
Vele vogelaars in Nederland struikelen deze maanden nog wel eens over een pestvogel. Op 
Texel zijn over het hele eiland meerder pestvogels gezien. Vooral in Den Burg en in De 
Cocksdorp wordt regelmatig een foeragerend of overvliegend exemplaar gezien. Pestvogels 
houden van struiken met lijsterbessen, en dat is dan ook waar pestvogels vaak gezien worden. 
 
In december kan men in de slufter ook nog mooie aantallen strandleeuweriken en 
sneeuwgorzen vinden. 
Ook de kanoet wordt veel gezien op het Eiland, evenals de goudplevier.  Wilde en kleine 
zwanen zijn voor de winter ook op verschillende plekken op het eiland neergestreken. 
Hetzelfde geldt voor de zwarte en de witbuikrotgans. Deze soorten zijn typisch voor de winter 
op het mooie eiland. 
 
Als laatste kan in december de frater ook weer opgewacht worden bij de schorren. Elk jaar 
bevindt zich er groep vogels, die af en toe leuk te zien zijn. 
Maar nu 2019, het einde van een mooi decennium, op zijn einde loopt, kunnen we 
vooruitblikken op januari in het nieuwe 2020. 
 
Januari zal waarschijnlijk vergelijkbaar zijn aan de decembermaand. Men kan dan genieten van 
de strandleeuweriken, sneeuwgorzen, fraters en wellicht de pestvogels. De Struikrietzanger is 
na 17 december niet meer waargenomen, maar de flamingo zal in januari wellicht nog 
aanwezig zijn. En wellicht vindt men tussen de rotganzen of de brandganzen nog wel een 
roodhalsgans! 
 
Wilt u ook naar vogels gaan kijken maar heeft u geen verrekijker bij u, geen probleem bij het 
Vogelinformatiecentrum in De Cocksdorp kunt u een verrekijker lenen. Daar hebben ze een 
uitleenservice om een dag een verrekijker te proberen. Wilt u langer een verrekijker huren dan 
is dat natuurlijk ook mogelijk. 
 
Om de wintervogels zelf te kunnen ervaren organiseert het Vogelinformatiecentrum de gehele 
winter vele vogelexcursies die allemaal gericht zijn op de wintervogels. Neem eens een kijkje 
op de website www.vogelexcursiestexel.nl en daar vindt u ook alle aanbod van de 
vogelexcursies. Veel kijkplezier. 
 
Rodny Stolk en Marc Plomp 

 

https://vogelexcursiestexel.nl/
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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 Kolibri Noordwijkerhout 
Iedere laatste zaterdag vd maand augustus t/m mei van 11:30 tot 14:30 uur 
’t Victorhuis, Maandagsewetering te Noordwijkerhout 
Inlichtingen Willem Anthonissen 0252 - 375668 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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?? 
 
 
 
 

Kent u ook een leuke gezellige vogelmarkt?  
Dan kunnen we die mogelijk toevoegen aan het rijtje 

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

    
20 kg Kanariezaad € 22,50 
20 kg Tropenzaad € 21,00 
20 kg Parkietenzaad € 18,00 
20 kg Gr. Parkietenzaad € 21,00 
20 kg Volierezaad € 21,00 
20 kg Wildzangzaad € 25,50 
20 kg Postuurzaad € 25,00 
20 kg Agapornidezaad € 21,00 
20 kg Neophemazaad € 21,00 
20 kg Onkruidzaad € 21,00 
20 kg Schelpenzand € 6,00 
15 kg Beukensnips € 9,00 
5 kg Wittemolen eivoer € 14,50 

10 kg Wittemolen eivoer € 25,00 
2 kg Trosgierst Chinees € 8,00 
1 Doos Trosgierst Chinees      € 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. 
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CORONAVIRUS AFKOMSTIG VAN VLEERMUIZEN 
 
© Rosse 
dwergvleermuis. 
Fotograaf: 
FrancaDobbe 
 
Het nieuwe coronavirus 
dat in China al zeker 
tachtig mensen het leven 
heeft gekost, is volgens 
deskundigen van de 
Universiteit Utrecht 
"vrijwel zeker" afkomstig 

van vleermuizen. De virologen Berend-Jan Bosch en Raoul de Groot verwijzen de theorie dat 
het virus bij slangen vandaan zou komen, die de afgelopen dagen in diverse internationale 
media aandacht kreeg, naar het rijk der fabelen. Die is volgens hen "ongefundeerd en blijkt 
niet uit de analyse van erfelijk materiaal". 
 
De virologen zijn bekend met coronavirussen: ze deden eerder onderzoek naar SARS en MERS. 
Het nieuwe virus, dat voorlopig nCoV-2019 is gedoopt, hoort tot dezelfde familie van virussen. 
Het kan net als SARS en MERS luchtweginfecties veroorzaken, die soms dodelijk aflopen. 
Volgens de onderzoekers uit Utrecht zijn er echter "aanzienlijke verschillen" tussen de 
virussen, waardoor nu nog onduidelijk is hoe het zich precies verspreidt en hoe gevaarlijk het 
is voor de mens. 
 
Van vleermuizen is bekend dat ze drager van een virus kunnen zijn en daar zelf niet ziek van 
hoeven te worden, zoals bij hondsdolheid. Op dit moment lijkt dat de ziekte op een 
dierenmarkt in de Chinese stad Wuhan te zijn ontstaan. Het kan zijn dat daar wilde dieren 
verhandeld werden die mogelijk besmet zijn geraakt door vleermuizen. Op een markt kan zo’n 
virus overspringen op de mens. In Trouw geeft viroloog aan de Erasmus MC Bart Haagmans 
aan dat zich waarschijnlijk nu eenzelfde scenario voordoet. 
 
In China zijn zeker tachtig mensen aan het virus bezweken. Epicentrum van de uitbraak is de 
miljoenenstad Wuhan. Bosch en De Groot sluiten niet uit dat het virus zich zal ontwikkelen tot 
een wereldwijde epidemie. Maar ze zeggen ook dat de uitbraak zich "in een pril stadium" 
bevindt. "Hopelijk hebben de maatregelen effect en kan de epidemie beteugeld worden." 
 
Bron: ANP, Trouw 
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Vogelbestand 
Tropen Groene Kardinaal C.W.H. van Saase 0252-529856 

Tropen Japanse meeuwen P.Brand 06-37194149 
Tropen Japanse meeuwen M.van Duin 06-12678579 

Tropen Japanse nachtegaal C.W.H. van Saase 0252-529856 

Tropen Kastanjeruglijster J.P.C.M.Nederpel 06-51612036 
Tropen Loodbekje O.Rinzema 0252-220646 

Tropen Maskeramadine O.Rinzema 0252-220646 
Tropen Mexicaanse roodmus W.P.Anthonissen 0252-375668 

Tropen Mexicaanse roodmus J.A.Opdam 06-53457014 

Tropen Mexicaanse roodmus B.J.Zwetsloot 0252-216636 

Tropen Rijstvogels S.Alsemgeest 071-3619025 

Tropen Rijstvogels H.Hogervorst 06-53487490 
Tropen Rijstvogels A.H.v.d.Meer 0252-376624 

Tropen Rijstvogels Chris Verdegaal 0252-373531 
Tropen Rode Kardinaal J.P.C.M.Nederpel 06-51612036 

Tropen Rode Kardinaal C.W.H. van Saase 0252-529856 

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

Tropen Roodoor buul buul J.P.C.M.Nederpel 06-51612036 
Tropen Roodsnavel Spitsstaartamadine J.C.Elstgeest 023-5848543 

Tropen Roodsnavel Spitsstaartamadine O.Rinzema 0252-220646 

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

Tropen Schamalijster R.Tjoelker 06-26931710 
Tropen Sneeuwkruintapuit J.P.C.M.Nederpel 06-51612036 

Tropen Spitsstaart Bronzeman O.Rinzema 0252-220646 
Tropen St.Helena fazantje O.Rinzema 0252-220646 

Tropen Timor Zebravink W.P.Anthonissen 0252-375668 

Tropen Timor Zebravink M.van Duin 06-12678579 
Tropen Tijgervink   O.Rinzema 0252-220646 

Tropen Tijgervink C.G.A.v.d.Ven 0252-374150 
Tropen Vuurvink S.Rinzema 0252-220646 

Tropen Wielewaal J.P.C.M.Nederpel 06-51612036 

Tropen Witoorbuulbuul R.H.Schoonderwoerd 0252-519992 
 
 
 

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