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Willem Anthonissen O
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M
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O/M
S. Mourits
O/M
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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 oktober 2020 medio
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V.V. De Kolibri 2020

2

Noordwijkerhout

ONVERWACHTS!!!
Ja, zo mogen wij het toch wel noemen. Het overlijden van Piet van der
Zwart.
Een lid al 30 jaar bij de Kolibri in een klap uit ons midden. Piet een
joviale toch wat stille aanwezige. Een echte vogelliefhebber die er ook
kijk op had. De onderlinge tentoonstellingen bezocht hij steevast ook al
had hij niet ingezonden. Op een keer had Piet het bondskruis gewonnen,
hij was niet gewaarschuwd of vergeten. Na een belletje kwam hij toch naar de opening van de
TT. Burgemeester Goedhart sprak de wijze woorden De bakker is wakker. Waarna hij hem
feliciteerde. Op vergaderingen zag je hem niet veel, morgens om 5 uur naar je werk betekent
vroeg naar bed. Als tegenprestatie zei hij tegen mij, verzorgde hij de salades, broodjes en stond
hij de hele avond achter de barbecue. Aan het einde van het feest, rond de ton met vuur was Piet
in zijn nopjes. Dan kon je hem horen. Gezelligheid was niet vreemd voor hem. We zullen hem
missen, juist nu hij wat meer tijd had.
Als u dit leest hebben we de eerste activiteit in corona tijd achter ons. Namelijk de vogelmarkt.
Ik ga er vanuit dat alles goed is verlopen. Samen met de vogelmarkt groep hebben we alles zo
goed mogelijk voorbereid. Afspraken gemaakt en gezorgd voor de nodige voorzieningen die
nodig zijn volgens het corona protocol. Nu maar hopen dat de handelaren ook present zijn, en
de liefhebbers ook gekomen zijn. Dus kom naar de vogelmarkt op 29 augustus.

3 september aanstaande beginnen we met onze eerste contactavond. Wel geheel in stijl
volgens de regels 1.50 m1 afstand. Als eerste kan ik u melden dat de onderlinge tentoonstelling
bij de Duinklievers niet doorgaat. Door de corona heeft het bestuur van de Duinklievers
namelijk besloten geen activiteiten in hun gebouw te laten plaatsvinden. Alleen de nodige
vluchten voor de jonge duiven gaan door. Wij als bestuur waren aan het kijken, hoe wij de
tentoonstelling konden organiseren, wel is waar in aangepaste vorm. Maar daar komt nu een
streep door. Wij willen graag op de eerste vergadering van de leden horen wat nu. Heeft
iemand een idee, of oplossing voor een tentoonstelling of iets wat daar op lijkt. Of moeten wij
het dit seizoen zonder een show doen. Zo gauw geven we het toch niet op? Laat u stem horen.
Wat gaan we verder op deze avond doen, allereerst wat ter tafel komt vanuit het bestuur.
Daarna een korte presentatie van Oege Rinzema. Als afsluiting een gezellige babbel, we hebben
elkaar lang niet gesproken, dus we hebben vast wel het een en ander te vertellen. Daar ruimen
we ruimschoots tijd voor in.
Graag sluit ik nu ook weer af met: Voor iedereen goede gezondheid, pas goed op elkaar en
volg de aanwijzingen van de overheid op. Daar worden wij allemaal beter van.
Graag tot ziens op donderdag 3 september aanstaande

B. Zwetsloot vrz.
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Agenda 2020
29 augustus
03 september
26 september
08 oktober
15 oktober
31 oktober
28/10
29/10
30/10
31/10
01/11
01/11
12 november
28 november
10 december
19 december

V.V. De Kolibri
Vogelmarkt ‘t Victorhuis Noordwijkerhout 11.30 – 14.30 uur
TT vergadering + Oege Rinzema
‘t Victorhuis Noordwijkerhout
20.00 uur
Vogelmarkt ‘t Victorhuis Noordwijkerhout 11.30 – 14.30 uur
Open Podium ‘t Victorhuis Noordwijkerhout 20.00 uur
Bingoavond ‘t Victorhuis Noordwijkerhout 20.00 uur
Vogelmarkt ‘t Victorhuis Noordwijkerhout 11.30 – 14.30 uur
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 ‘t Victorhuis Noordwijkerhout 20.00 uur
Vogelmarkt ‘t Victorhuis Noordwijkerhout 11.30 – 14.30 uur
Prijsuitreiking TT ‘t Victorhuis Noordwijkerhout 20.00 uur
Vogelmarkt ‘t Victorhuis Noordwijkerhout 11.30 – 14.30 uur

Spreuk van de maand:
Een wetenschapper is een bijzondere vogels. Eerst broedt hij en
daarna legt hij pas zijn ei.

Molenkamp
Duijn
Noort
Berkel
Houtman
Honsbeek
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Natuurjournaal 24 juli 2020
24-JUL-2020 - Boomvalkjongen vliegen uit en voorouder van wortel bloeit.

Langs de snelweg kun je vaak torenvalken zien bidden, maar er leven nog meer
valkensoorten in Nederland. De boomvalk bijvoorbeeld, waarvan de jongen net zijn
uitgevlogen. Deze valk, met zijn kenmerkende rode broek, heeft relatief laat in het jaar nog
jongen. Daar heeft hij een goede reden voor: hij eet (onder andere) zwaluwen. De jonge
zwaluwen zijn net uitgevlogen, maar kunnen nog niet zo goed vliegen als hun ouders. Daar
profiteren de boomvalkouders van, omdat ze hun uitgevlogen jongen nog tot vijf weken na
uitvliegen blijven voeren

Artikelen of andere zaken voor het maandblad inleveren
voor 20 september 2020.
V.V. De Kolibri 2020
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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

Natuurjournaal 21 juli 2020
Boerenzwaluwen.
Bij de meeste boerenzwaluwen is ook het tweede nestje jongen rond deze tijd uitgevlogen. Na
wat oefenlesjes zijn de jongen nu groot genoeg om het nest definitief te verlaten. Meestal zijn
dit ook de laatste jongen van het jaar, maar als het weer en het aantal insecten meezitten, kan
er zelfs nog een derde nestje verschijnen. We kunnen nog zeker tot in oktober genieten van
deze kwetterende vogels. Daarna overwinteren ze in Afrika.
V.V. De Kolibri 2020
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VRAAG EN AANBOD
TE KOOP AANGEBODEN (Vogels van Piet vd Zwart)
1-1 Splendid parkiet lutino roodbuik x wildkleur roodbuik
1-1 Blauwvleugels met jongen van 2020
1-1 Bourkes met jongen van 2020
Inlichtingen op 06-22634328

3 september TT-vergadering
20.00 uur ‘t Victorhuis
Staat het al in uw agenda?
Wie vindt het leuk om een taak
binnen de vereniging op zich te
nemen.
- Materiaalcommissaris
- Coördinator Vogelbestand
- Maandbladbezorger N’Hout
- 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 !!
V.V. De Kolibri 2020
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29 augustus
1e vogelmarkt
11.30 – 14.30
uur ‘t
Victorhuis
Noordwijkerhout
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Natuurjournaal 1
augustus 2020
1-AUG-2020 - Roodborst moet keuzes
maken en kattenstaartamarant bloeit.

Kattenstaartamarant in bloei (Bron:
Rutger Barendse)

Het broedseizoen van de roodborst zit erop, alle
jongen zijn (hopelijk) volwassen en zelfstandig
geworden, en nu staat het kleine vogeltje voor een
duivels dilemma. In de winter is er in Nederland
maar weinig eten te vinden voor deze
insecteneter. Naar Spanje of Portugal reizen,
waar wel eten is, lijkt een goede optie. Maar zo'n
reis is niet zonder gevaar: de roodborstjes kunnen
verdwalen, oververmoeid raken of slachtoffer
worden van illegale jacht. In Nederland hebben ze
kans om van de honger om te komen, maar... Ze
zijn wél als eerste ter plekke om de beste
broedplekken uit te kiezen. Elk individu maakt zijn
eigen keuze. Wat zou het roodborstje in jouw tuin
gaan doen?
De kattenstaartamarant staat in bloei. Deze
verwilderde tuinplant valt op door zijn felrode aarvormige bloemen. De soort is zeldzaam,
maar kan door heel Nederland sporadisch gevonden worden. Kattenstaartamarant houdt van
zonnige plekken en kan goed tegen droogte. De bladeren en zaden zijn eetbaar, en uit de
plant kunnen gele en groene kleurstoffen gewonnen worden.
Tekst: Marjolein Mooij, Nature Today Go
Foto's: Piet Munsterman & Rutger Barends

V.V. De Kolibri 2020
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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

Grote parkiet zaad
Kleine parkiet zaad
Tropen zaad
Kanarie zaad
Wildzang zaad

€
€
€
€
€

20kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg

21,50
21,50
21,95
24,50
24,95

Als klanten wensen hebben t.a.v. volle zakken ( bepaald merk ) voer dan dit 14
dagen voor de vogelmarkt aan mij doorbellen. Henriette mob. 06 – 30 33 81 92
www.jetvogelvoer.nl
Harderwijk
ALLE DIEREN HEBBEN PRET MET VOER VAN JET
V.V. De Kolibri 2020
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Gierzwaluwen broeden in boom: een
bijzonder fenomeen
31-JUL-2020 - Een Hilversumse vogelaar meldde broedende gierzwaluwen in een grove den in
zijn tuin aan Sovon. Op de dag dat een grote bonte specht klaar was met broeden in een hol,
doken de zwaluwen erin. Een bijzonder fenomeen, want voor zover we weten is dit de eerste
melding in ons land van gierzwaluwen die in een boom broeden. Nu is het tijd voor de jongen
om uit te vliegen.
Op 25 mei zag Wim Oosterhof hoe gierzwaluwen een spechtenhol in gebruik namen. Het
spechtengat bevindt zich op acht meter hoogte in een grove den. De waarnemer schreef ons:
"Ieder jaar is er strijd tussen de spechten, spreeuwen en soms boomklevers om dit ene
nesthol, hoewel er meerdere gaten in drie bomen bij elkaar zitten. Soms wint de specht het,
de volgende keer de spreeuw. Omdat ik twee jaar geleden vanwege stormen enkele takken
heb laten wegzagen uit een enorme esdoorn verderop, ontstond op de een of andere manier
een aantrekkelijke vliegroute voor de gierzwaluwen in deze boomrijke omgeving."
Gierzwaluwen door het bos
Vlakbij, op zo’n kilometer afstand van de broedboom, huizen ongeveer vijf paartjes
gierzwaluwen. De waarnemer merkte vorig jaar voor het eerst interesse in het nesthol: "Ze
vlogen soms in de schemering langs de bomen en een keer dacht ik er in de schemer een uit te
zien vliegen, laag over het gras. Dit jaar vloog een tweetal dikwijls het kleine rondje met een
scherpe bocht, veel manoeuvreerwerk tussen bomen en takken door en iets inhoudend met
V.V. De Kolibri 2020
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een kleine beweging bij het spechtengat. Ze maakten verschillende geluiden Ook andere
vogels vlogen mee. Tot de dag dat de spechtenjongen uitvlogen… het leek wel of het
gierzwaluwenpaar had gereserveerd! Ze namen de holte die middag direct in gebruik."
Bijna uitgevlogen
In de afgelopen weken werden de jonge gierzwaluwen regelmatig gevoerd en ze lijken nu elk
moment te kunnen uitvliegen. En dat wordt ook hoog tijd, het overgrote deel van de
gierzwaluwen vertrekt deze weken weer zuidwaarts.
Hoe bijzonder?
Gierzwaluw (Bron: Piet Munsterman)
Gierzwaluwen broeden in Europa vrijwel
uitsluitend in spleten en nissen van
bebouwing. Voor zover we konden nagaan
is broeden in bomen in Nederland niet
eerder waargenomen. Uit bossen in NoordScandinavië en Oost-Europa is het
fenomeen wel bekend. Ook zijn er oude
meldingen in Schotland bekend van
broedende gierzwaluwen in gebruikte
spechtenholen. De dichtstbijzijnde concentraties met in bomen broedende gierzwaluwen
bevinden zich -voor zover we weten- in gebergtes in Duitsland. In het Harzgebergte zijn deze
nestplekken al eens onder de loep genomen: de gierzwaluwen gebruiken daar holen van
middelste en grote bonte spechten in natuurlijke, oude hellingbossen. Vooral holen van
oudere (levende) eiken zijn in trek.
De vraag rijst natuurlijk of dit een eenmalige boombroedpoging is geweest of dat het mogelijk
een nieuwe broedstrategie is? De tijd zal het leren.
Tekst: Sovon Vogelonderzoek Nederland
Foto's: Harvey van Diek (leadfoto: gierzwaluw boombroedend in grove den te Hilversum op 24
juli 2020); Piet Munsterman, Saxifraga
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Vogelbestand
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kwartels
Kwartels
Kwartels
Kwartels
Kwartels
Kwartels
Kwartels
Kwartels
Kwartels
Kwartels
Kwartels
Kwartels
Kwartels
Papegaaien
Papegaaien
Papegaaien
Papegaaien
Papegaaien
Papegaaien
Papegaaien
Papegaaien
Papegaaien

Irish fancy
LLarget Espanol
Lizard
Lizard
Munchener
Munchener
Norwich
Parijse Frisé
Raza espanol
Raza espanol
Rood
Rood
Rood Moziek
Scoth Fancy
Chinese dwerg kwartel
Chinese dwerg kwartel
Chinese dwerg kwartel
Chinese dwerg kwartel
Chinese dwerg kwartel
Chinese dwerg kwartel
Francolijn kwartel
Francolijn kwartel
Francolijn kwartel
Harlekijn kwartel
Japanse kwartel
Roelroel
Witbuik Zandhoen
Albifrons Nana
Ara Nobilis
Dubbele geelkop Amazone
Blauwgele Ara
Blauwvoorhoofd geelschouder
Amazone
Geelwang Amazone
Grijze roodstaart papegaai
Groenvleugel Ara
Bonte boer papegaai
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E.M.v.Noord
N.de Keizer
J.C.Elstgeest
J.Pols
N.de Keizer
E.M.v.Noord
A.A.M.Weijers
R.v.Zundert
W.P.Anthonissen
A.A.M.Weijers
A.Marijt
J.Pols
W.H.B.Bornhijm
A.A.M.Weijers
W.P.Anthonissen
Th.Hogervorst
P.R.J.Lommerse
R.Rotteveel
C.A.van Winsen
P.v.d.Zwart
Th.Hogervorst
P.H.Honsbeek
C.v.d.Valk
C.v.d.Valk
W.P.Anthonissen
Th.Hogervorst
Th.Hogervorst
Th.Hogervorst
Th.Hogervorst
Th.Hogervorst
Th.Hogervorst

071-3011118
06-19101244
023-5848543
071-3646947
06-19101244
071-3011118
0252-375057
06-41423184
0252-375668
0252-375057
071-3610458
071-3646947
0252-372132
0252-375057
0252-375668
0252-374472
06-51559358
06-14965884
06-51886696
0252-376077
0252-374472
06-53410173
0252-372545
0252-372545
0252-375668
0252-374472
0252-374472
0252-374472
0252-374472
0252-374472
0252-374472

Th.Hogervorst
Th.Hogervorst
Th.Hogervorst
Th.Hogervorst
Th.Hogervorst

0252-374472
0252-374472
0252-374472
0252-374472
0252-374472
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Natuurjournaal 31 juli 2020
31-JUL-2020 - Tweede nest kerkuil komt uit.
Het tweede nest jongen van de kerkuil is uitgekomen. Je kunt de ouders als witte schimmen 's
nachts zien jagen, op zoek naar genoeg muizen voor hun kroost. Hoe goed het broedseizoen
gaat, is afhankelijk van of het een goed muizenjaar is. Vorig jaar was er een muizenplaag, en
dat was te merken: het kerkuilvrouwtje dat gevolgd werd op Beleef de Lente haalde zelfs het
nieuws door de hoeveelheid eieren die ze legde! Zou het dit jaar net zo goed gaan met de
kerkuil?

Jonge kerkuilen (Bron: Jeroen Willemsen)
Tekst: Marjolein Mooij, Nature Today Go
Foto's: Rudmer Zwerver & Jeroen Willemsen, Saxifraga

Uw pen via de mail?
Natuurlijk kan dat !!
Mail naar secretaris@dekolibri.com
V.V. De Kolibri 2020
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10 zomerharde vogelplekken in Nederland
In de zomermaanden juli en augustus lijkt het vogelleven soms wel stilgevallen. Toch zijn er in
Nederland ook in die maanden vogelplekken waar altijd nog genoeg leuke vogels te zien zijn.
Op de website www.birdingplaces.eu vonden we 10 leuke vogelkijk-zomergebieden.
1. Het Bargerveen in Drenthe een prachtig fiets- en wandelgebied en het is ook nog eens heel
vogelrijk. Nog steeds de beste plek van Nederland om grauwe klauwieren te zien. In juli en
augustus kunt u ze met hun jongen in de struiken zien zitten.
2. Westhoek in Friesland: Er zijn weinig plekken waar je zoveel steltlopers tegelijk kunt zien en
in spectaculair grote groepen, ook in de zomermaanden.
3. Het Nieuwe Heerenven in natuurgebied de Hamert in Noord-Limburg is een trekpleister
voor steltlopers en overvliegende roofvogels. Al in hartje zomer kunt u hier verrast worden
door de meest onverwachte trekkers.

4. De Biesbosch is heel zomerhard en ook in de zomermaanden altijd goed voor veel vogels.
Met naast de vele watervogels kans om jonge visarenden en zeearenden te zien.
5. De oehoe-vallei bij Maastricht. In de oude mergelgroeven broedt de oehoe. Met een beetje
geluk tref je de oehoe op zijn vaste stek. Anders is het altijd nog genieten van spechten en
roofvogels.
6. Vogeleiland Texel mag natuurlijk niet in de zomerlijst ontbreken. Het hele jaar door is dit
Waddeneiland een feest om vogels te kijken met ook in de zomer massa’s steltlopers.
V.V. De Kolibri 2020
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7. Polder Breebaart in Groningen ligt aan de Dollard en trekt ook in de zomermaanden
duizenden vogels. Met de grootse kolonie kluten van Europa!
8. De Ooijpolder bij Nijmegen biedt een prachtige staalkaart aan riviernatuur en in de zomer
zijn er overal nog vogels. Lepelaars die klaar zijn met broeden lummelen rond in de Oude
Waal, op trek zijnde zwarte ooievaars strijken er elk jaar neer in augustus. En niet vergeten de
Millingerwaard mee te pakken!

9. De Markerwadden zijn een nieuwe parel in de Nederlandse vogelkroon. In de
zomermaanden gaat het vogelspektakel hier gewoon door en blijft het op deze nieuwe
vogeleilanden altijd scoren.
10. Vogelobservatorium Tij aan het Haringvliet. Dit reuzenei moet je (qua vogelkijkhutervaring) gewoon een keer gezien hebben. Altijd veel vogels en ook nog eens met het
fantastische gebied Kwadehoek, euh, om de hoek.
Op www.birdingplaces.eu vindt u honderden leuke vogelgebieden in heel Europa en meer dan
200 in Nederland. Getipt voor en door vogelaars. Met alle info die u nodig hebt om een paar
uur lekker vogels te kijken. Dus heel handig als je op vakantie gaat.
Mist u een leuke vogelplek? Ga dan naar www.birdingplaces.eu en klik op ‘Plaats een
vogelgebied’ en in 8 stappen zet u uw favoriete gebied op de kaart en bent u eigenaar van uw
eigen gebied.
Met dank aan Chris-Jan van der Heijden.
V.V. De Kolibri 2020

18

Noordwijkerhout

V.V. De Kolibri 2020

19

Noordwijkerhout

V.V. De Kolibri 2020

20

Noordwijkerhout

