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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 (66 jaar)      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 / 06-17101376

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

Chr. vd Ven (Christian)

Quarless van Uffordstraat 66

2202 NJ Noordwijk

06-14179280

ringenbestellen.dekolibri@gmail.com

Materiaalcommissaris

Boekhorstlaan 42

2215 BD Voorhout

0252-216636 / 06-17101376

benzwetsloot@live.nl

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

F.E.C.W. Hoogervorst

Veenburg 4

2171 CW Sassenheim

06-28244576

f.hoogervorst@ziggo.nl

Maandbladbezorgers; 

A. Weijers, C. de Mooij, E. 

Hulsebosch, J. vd Luijt en W. 

Anthonissen  

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 

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 april 2021 medio  
27 maart 2021 

 
 

 

mailto:ledenadministratie@dekolibri.com
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Tempratuur - / +  

Vorige week stonden we met z’n allen op de schaats of waren we 

sneeuwpoppen aan het maken met de ( klein ) kinderen. Heel Nederland 

genoot ervan om weer even buiten te zijn. De kou in met een frisse blos 

op de wangen en sneeuwpret niet te kort. Overal zag je ouders die de slee 

weer van zolder hadden afgehaald en er op uit trokken met hun 

kinderschaar. Een week later is het totaal omgedraaid. De dooi valt in en 

binnen de kortste keren zitten we in de dubbele cijfers op de thermometer. 

Ook dat is weer heerlijk om mee te maken. Lekker naar buiten met het zonnetje in je gezicht. 

De wegen hier aan de kust liepen weer vol. Panneland was voor verkeer vroeg in de morgen al 

afgesloten wegens de drukte. Wat ik me afvraag, hoe hebben onze vogels deze periode beleefd. 

Vonden zij deze temperatuurswisseling ook zo fijn als wij, of hebben zij er andere gedachten 

bij.  

In mijn gezelschapsvolière heb ik 5 mannen kanaries zitten. In de sneeuw hadden zij het 

hoogste woord. Ook nu bij 15 graden plus hebben ze weer het hoogste woord. Als dat voor alle 

vogels geldt, kunnen zij er wel mee dealen. Diegene die er niet tegen konden, zullen we wel 

naar binnengehaald hebben of afgeschermd hebben. Tot de volgende winter dan maar.  

 

Vanavond 23 februari heb ik de persconferentie van Rutte en de Jong beluisterd. Erg veel schot 

zit er nog niet in. De ledenavond van 11 maart kunnen we schrappen en de bingo van 18 maart 

gaat ook niet door. Zoveel versoepelingen krijgen we ook niet te horen na 8 maart op de 

volgende persconferentie. Vogelmarkt zaterdag 27 maart blijft nog een groot vraagteken. 

 

Het distriktbestuur heeft een eigen website gemaakt namelijk 

ww.vogelverenigingendistrictzuidholland.nl. Verder in dit blad vindt u hier meer over. Deze 

heb ik al bezocht, en vond daarop het maandblad van de Diamantvink. U weet een 2 tal 

verenigingen zijn gestopt met hun activiteiten. Geen bestuur was de reden. De Diamantvink 

heeft de afgelopen periode een 22 tal nieuwe leden mogen bijschrijven op hun ledenlijst. 

Gelukkig zijn niet alle leden verloren gegaan. Hopelijk zitten er ook actieve leden bij, dan is dat 

ook weer een verrijking voor de club, De website kan ik iedereen aanbevelen.  

 

Op 1 juli gaat de Wet Bestuur & Toezicht Rechtspersonen in schrijft het voorlichtingsbulletin 

van de N,B,v.V. Wij als bestuur gaan hier ook eens naar kijken, wat dat voor ons als 

conseqenties heeft. Mogelijk moeten wij onze statuten, en huishoudelijk reglement tegen het 

licht houden.  

 

Gelukkig het maandblad is er weer en hebben we een beetje contact met elkaar. Ik blijf afsluiten 

met, Pas goed op elkaar, en voor iedereen een goede gezondheid.  

Graag tot later. 

B. Zwetsloot  vrz 
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Agenda 2021  V.V. De Kolibri          

11 maart   Jaarvergadering (voorlopig verplaatst naar mei)   
18 maart   Bingoavond (vervallen) 
27 maart   Vogelmarkt (onder voorbehoud) 
08 april   Sprekersavond Oege Rinzema natuurfoto’s  (onder voorbehoud) 
24 april   Vogelmarkt   
06 mei   Jaarvergadering leden 
15 mei                       Uitgaansdag Kolibri  
29 mei   Vogelmarkt 
05 juni    Wandelen 
10 juli    Barbecue 
17 / 24 juli          Braderie Noordwijkerhout 
Zomerstop 
07 augustus    Fietstocht 
28 augustus  Vogelmarkt 
02 september  Openingsavond / Sprekersavond  
18 september  Braderie Voorhout 
25 september  Vogelmarkt 
14 oktober  Open Podium 
21 oktober  Bingoavond 
30 oktober  Vogelmarkt 
03 november  Inbrengen vogels (leden)  17.00 – 20.00 uur 
04 november  TT Keuring (organisatie) 
05 november  TT-opening    20.00 – 22.00 uur 
06 november  Tentoonstelling    10.00 – 18.00 uur 
07 november  Tentoonstelling    10.00 – 17.00 uur 
07 november  Uitkooien     17.00 uur  
11 november  Sprekersavond 
27 november  Vogelmarkt 
09 december   Uitreiking prijzen TT 
18 december  Vogelmarkt 

De data zijn hiermee bekend gemaakt. Of we ook echt kunnen starten in maart 
hangt af van de maatregelen die ons tegen die tijd zijn opgelegd. Dus alle data 
onder voorbehoud. 
 
 
 
 

Spreuk van de maand: 
Aan de veren herkent men de vogels 
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Uit het district Zuid-Holland.  
Beste bestuurders en leden afdelingen van het District Zuid-Holland,  

Als bestuur van ons district hebben we gemeend in dit digitale tijdperk ook onze eigen website 

te moeten hebben, om u als vogelliefhebbers nog beter en sneller te kunnen informeren. De 

naam hebben we zo eenvoudig als mogelijk gehouden n.l.; 

www.vogelverenigingendistrictzuidholland.nl hiermee beogen wij u een duidelijke en 

eenvoudig te onthouden naam en daarmee toegang tot onze website.  

 

Wij streven ernaar dat u op eenvoudige, simpele en handzame wijze deze website kunt 

gebruiken en daarmee u goed te kunnen informeren. Het is aan u als gast, dat wij hopen u met 

regelmaat via deze website van het laatste nieuws te mogen informeren. Wij hopen dan ook dat 

alle vogelliefhebbers binnen ons district en/of erbuiten zullen worden bereikt om uitgebreid 

informatie te verstrekken, over alle zaken die er binnen en buiten ons district zijn.  

 

Naast informatie over de verschillende rayons is het ook mogelijk om uw eigen afdeling te 

promoten. Natuurlijk is er informatie van de NBvV en de mogelijkheid om via een aantal links, 

mogelijke verdere gegevens die u wenst te vinden.  

 

Wij nodigen u hierbij van harte uit om deel te nemen, zodat we er samen, een nog betere 

uitgebreidere, interessante website ervan kunnen maken. Van uw kant zijn suggesties ter 

verbetering van harte welkom. Het is met name aan u als lezer/gebruiker om nog meer en betere 

informatie aan elkaar door de geven en daarmee onze mooie hobby een nieuwe impuls te geven.  

 

Tot slot wil ik Lex Kaptein hartelijk bedanken voor het opzetten en in de toekomst beheren van 

deze website, wij als districtsteam zullen hem daarin graag van harte steunen.  

Dankbaar en een beetje trots dat ik deel mag uitmaken van dit team, groet ik u namens ons.  

Uw voorzitter Kees Diepstraten.  

www.vogelverenigingendistrictzuidholland.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lever eens een mooi 
artikel aan voor ons 

maandblad. Een foto erbij 
is leuk, maar als dat 

moeilijk is, wordt dat door 
ons verzorgd. 

http://www.vogelverenigingendistrictzuidholland.nl/
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Reminder ringen bestellen 
 

U heeft nog tot vrijdag 15 maart 2021 de tijd om uw ringen te bestellen! 
 
Dit kan door uw bestelling per email door te geven op ringenbestellen.dekolibri@gmail.com (u 
ontvangt dan een betaalverzoek) of door het ringenformulier (inclusief verschuldigde bedrag) 
in de brievenbus te doen bij Christian van der Ven, Quarles van Uffordstraat 66, 2202 NJ 
Noordwijk.  LET OP: deze ringen worden geleverd vanaf 15 mei 2021 
 
 
 
 

Geerlings M.J. Noordwijkerhout 4-3 

Duivenvoorde J. Noordwijkerhout 12-3 
Sprokkelenburg A.C.J.M. Lisse 13-3 

Hoogervorst F.C.J.  Sassenheim 14-3 

Gietelink J.C.M. Noordwijk 15-3 
Hoogervorst R. Voorhout 21-3 

Luijt J van der Voorhout 26-3 
Opstal M.E.R. van Noordwijkerhout 28-3 

Wijsman A Zoeterwoude 29-3 

 

mailto:ringenbestellen.dekolibri@gmail.com
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Vogels voeren 
Vogels houden van een gevarieerde tuin met inheemse planten en struiken, bessen, insecten, 
een lapje gras en liefst niet al te netjes. Daar vinden ze volop voedsel. U kunt daarnaast het 
gehele jaar bijvoeren. 
Vogels vinden steeds minder geschikte voedselplekken omdat onze bebouwde kom steeds 
dichter wordt bebouwd. Braakliggende terreinen met zadenrijke planten en insecten maken 
steeds vaker plaats voor beton en asfalt. Struiken en bomen die natuurlijke schuil- en 
nestgelegenheid bieden, komen ook niet veel voor. 

Vogelvriendelijk ingerichte tuinen kunnen dat verlies compenseren en bieden vogels een goed 
thuis in de bebouwde kom. Een variatie aan gras, bloeiende planten, struiken of bomen helpt 
veel vogels zodat ze op eigen kracht kunnen leven. Veel mensen genieten van vogels dichtbij 
huis. Door bij te voeren laten vogels zich nog vaker zien. 
Over goed voeren, welke vogels wat eten, wanneer u het beste bijvoert en hoe u het 
vogelvoer aanbiedt, hebben we makkelijk uit te voeren tips op een rij gezet. Gaat u daarmee 
aan de slag, dan heeft u de meeste kans op vogels in de tuin. Hoeveel en wat voor soort, 
daarvoor is de omgeving waar u woont alles bepalend. 

Met de gratis Postcode Vogelcheck op Mijn Vogeltuin ontdekt u welke soorten er bij u in de 
buurt voorkomen en hoe u ze kunt helpen.  

Wat is goed voer? 

In een vogelvriendelijk ingerichte 
tuin kunt u prima jaarrond voer 
aanbieden, mits u rekening houdt 
met een paar dingen. Vogels zijn 
sowieso verstandige eters. Van 
nature gaan ze op zoek naar een 
gevarieerd menu. Ze leven nooit 
alleen van het voer dat u aanbiedt. 
Wat kunt u ze eigenlijk allemaal 
geven? En wat absoluut niet? 
In het voorjaar en de zomer 
hebben vogels vooral dierlijke 

eiwitten nodig, zoals insecten, meelwormen en rupsen. In de herfst en winter zijn producten 
met vet goed omdat die meer energie geven. Bijvoeren kan het hele jaar en al het voer (zoals 
zadenmengsels, fruit, pinda’s, pindakaas, vetbollen, rozijnen, enz.) kan aangeboden worden. Er 
zijn wel enkele zaken waar u op moet letten: 

https://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/vogels-voeren/wat-is-goed-voer
https://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/vogels-voeren/welke-vogels-eten-wat-
https://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/vogels-voeren/wanneer-voer-je-wat-
https://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/vogels-voeren/hoe-voer-je-vogels
https://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/vogels-voeren/hoe-voer-je-vogels
https://www.vogelbescherming.nl/mijn-vogeltuin
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Soorten voer 

Er is een ruim assortiment hoogwaardige vogelvoeren ontwikkeld. Voor vogels zijn diverse 
zadenmixen, strooivoeren, pinda’s en vetproducten verkrijgbaar die u probleemloos kunt 
gebruiken voor de vogels in de tuin. Lees altijd eerst de verpakking met de juiste 
voorschriften. Hier vindt u de Premium-voerdersoorten van Vogelbescherming in de webshop. 

Wat wel: 

• Speciale vogelvoeren voor tuinvogels 
• Strooivoer op (voeder-)tafels en op de grond 
• Silovoeren altijd in voersilo’s 
• Fruit 
• Ongebrande (en ongezouten) pinda’s altijd in pindasilo’s 
• Vetproducten voor tuinvogels (echter niet in de zon hangen) - zelf vetbollen maken is 

niet moeilijk. 
• Broodkruimels, maar niet teveel (want te zout) 

Wat niet: 

• Geen producten met zout 
• Geen melk 
• Geen vetbollen of pinda’s in een (plastic) netje, vogels kunnen erin verstrikt raken en 

het genereert zwerfafval 
• Geen boter of margarine, dit werkt laxerend 
• Niet overmatig voeren, dit kan ongedierte aantrekken en zorgt voor de verspreiding van 

ziektes 
• Geen gekookte etensresten. Ze bederven namelijk snel. 

Vogelvoer van Vogelbescherming 

Voor alle seizoenen verkoopt Vogelbescherming verantwoord vogelvoer. Als u bij ons 
vogelvoer koopt, dan weet u dat het gezond is voor de vogels én dat u ons werk steunt.  

Populair in onze webshop is onze speciaal ontwikkelde vogelpindakaas. Roodborst, 
pimpelmees, boomkruiper en winterkoning eten graag verse of gevriesdroogde meelwormen. 
Voer niet te veel tegelijk en let op dat er geen dode wormen blijven liggen.  

 
 
 
 
 

https://www.vogelbeschermingshop.nl/catalogsearch/result/?q=premium+liter
https://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/vogels-voeren/zelf-een-vetbol-maken-in-6-stappen
https://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/vogels-voeren/zelf-een-vetbol-maken-in-6-stappen
https://www.vogelbeschermingshop.nl/catalogsearch/result/?q=vogelpindakaas
https://www.vogelbeschermingshop.nl/catalogsearch/result/?q=levende+meelworm
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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 

 
 
 
 
 

 
 

VRAAG EN AANBOD 
 

TE KOOP AANGEBODEN 
12 kooien van 100 cm 
6 kooien van 80 cm.  
Inclusief blokken en bakjes 
etc.  Teab  
Mail naar 
convdven@hotmail.com  
Christan vd Ven zal op uw 
mail reageren 
 

Uw pen via de mail? 
 

Natuurlijk kan dat !! 
Mail naar secretaris@dekolibri.com 

mailto:info@4allprints.nl
mailto:convdven@hotmail.com
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TE KOOP AANGEBODEN  
Twee kooien voor tropen. 
115 x 60 x 26 cm (35 euro)  
115 x 39 x 26 cm (25 euro)  
Deze 2 kooien samen in een koop 50 
euro.  Inclusief voerschaaltjes, 
drinkfontein en zitstokken. Kan eventueel 
bezorgd worden tegen kleine vergoeding 
Rein Schoonderwoerd 06-10629049 
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Wie vindt het leuk om een taak binnen de vereniging op zich te 
nemen.    -   Materiaalcommissaris 

- Organisatie Fietstocht 
- Organisatie Jaarlijks dagje uit 
- Organisatie jaarlijkse Barbecue 

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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Gespikkelde wintervisite 
Geplaatst op 11 november 2020 

Nederland barst momenteel van de koperwieken. Maar dat zijn niet de enige gespikkelde 
(winter)gasten in de tuin. U ziet nu ook spreeuw, zanglijster en kramsvogel. Waarom ziet u die 
gespikkelde vogels vooral in de winter? En waaróm hebben ze stippen? 
Waarom hebben vogels stippen? Worden ze niet sneller gepakt door een sperwer -of andere 
jager- als ze gespikkeld zijn? Heel mooi natuurlijk, maar nogal opvallend. Nee hoor! Juist niet! 
Als u deze vogels op een losse afbeelding ziet, lijken de vlekken opvallend. Maar in hun 
natuurlijke omgeving zorgen de kleurpatronen op hun lichaam er juist voor dat ze mínder 
opvallen. 
De beste camouflage 

Deze vogels leven namelijk allemaal in een omgeving met bomen, stuiken en gras. Door de 
(dode, afgevallen) bladeren en takken, lichtplekken en schaduwen ontstaan daar veel donkere 
en lichte patronen. Als vogels die ook hebben, zijn ze veel moeilijker te zien dan wanneer ze 
egaal zwart of bruin zijn. Hun verenkleed heeft precies díe kleur waarmee ze het best 
gecamoufleerd zijn. 

 
 
 
 
 
Deze koperwiek 
is goed 
gecamoufleerd 
tussen de takjes 
en 
herftstbladeren. 
 

 

 

 

’s Zomers geen stippen 

De spreeuw ziet u niet alleen in de winter, maar het hele jaar door. Maar, hij heeft alléén in de 
winter spikkels. Aan het eind van de winter zijn de veerpunten afgesleten en daarmee ook de 
witte stippen. Hij gaat niet in de rui en houdt deze veren. 
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In de zomer is hij dan ook bijna egaal zwart, met een paarsgroene glans en een gele snavel. 
Een bijzonder fenomeen, want veel vogels ruien nog eens aan het eind van de winter, ze 
trekken dan hun állermooiste pakje aan voor het komende broedseizoen. 
Wintergasten: koperwiek en kramsvogel 

Bij de koperwiek en kramsvogel is het precies andersom. Die hebben het hele jaar dezelfde 
kleur, maar we zien ze alleen in tuinen in het najaar en de winter, omdat ze broeden in 
Scancinavië. Ze trekken onze kant op als ze er geen eten meer vinden. Veel koperwieken 
trekken nog verder zuidelijk, maar de kramsvogels blijven regelmatig hier hangen. Daarom 
noemen we ze wintergasten. 

Spreeuw in gestippeld winterkleed die het goed voor elkaar heeft op een kist appels, want daar 
zijn ze dol op. 
 
Wilt u gespikkelde wintervisite? 

Als het kouder wordt, krijgen de vogels het in de natuur het moeilijker en laten zich vaker in 
zien. Ze zoeken dan de bewoonde wereld en de tuinen op, omdat ze daar makkelijker eten 
kunnen vinden en ook omdat het daar ietsje warmer is. Lijkt het u leuk, wat van die 
gespikkelde wintervisite? Zorg dan voor bessenstruiken in de tuin en leg wat (rottend) fruit 
neer, bijvoorbeeld halve appels en peren.  
Door Jeanet van Zoelen 
Medewerker Vogelbescherming 
 

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 
 

Grote parkiet zaad  20 kg       €  21,50 
Kleine parkiet zaad  20 kg     €  21,50 
Tropen zaad    20 kg       €  21,95 
Kanarie zaad    20 kg       €  24,50 
Wildzang zaad   20 kg      €  24,95  
(genoemde prijzen onder voorbehoud) 

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 
 

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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Kooltjes, pimpels en beukennootjes 

In de herfst trekken koolmezen en pimpelmezen samen op. Dat is veiliger, want twintig paar 
kraaloogjes zien die scherpe sperwerklauwen een stuk sneller dan één. Het komt natuurlijk 
goed uit dat de ‘kooltjes’ en de ‘pimpeltjes’ allebei gek zijn op beukennootjes! Maar er zijn ook 
verschillen. 
De meeste mezen zijn koolmezen. Geen achtertuin of balkon zo klein, of u vindt ze er. Ziet u ze 
niet? Voer dan een beetje bij, dan komen ze geheid. U doet ze een plezier met vetbollen, 
ongezouten (dop)pinda's en zonnebloempitten in een voersilo. Of zoek een beukenboom op; 
dit jaar dragen de beuken noten (dat is niet altijd zo) en daar zijn alle mezen dol op. 

Tip: Probeer eens wat beukennootjes in de voedersilo, gewoon bij de zaden. 
 
 
 
 
U doet mezen een 
plezier met pinda's, 
maar ook met 
beukennootjes. 
 

 

 

 

 

Scharrelaar vs. 
acrobaat 

Koolmezen zijn forse 
mezen die 
rondrommelen op de 

grond. Ze plukken en rukken gevallen natte bladeren opzij om er zaadjes en kleine beestjes 
onder vandaan te halen. Die nemen ze dan mee naar een dikke, veilige tak om ze daar rustig te 
verorberen. 

Pimpelmezen zijn wat kleiner en lichter en zitten in de toppen van bomen. Ze hangen 
ondersteboven aan doorbuigende twijgen om hun zaden, noten en beestjes te pakken te 
krijgen. Als ze ruzie hebben zetten ze hun kleine, lichtblauwe kruinveertjes overeind; dan lijken 
ze tenminste wat groter. 

https://www.vogelbescherming.nl/koolmees
https://www.vogelbescherming.nl/pimpelmees


V.V. De Kolibri 2021                             17                                    Noordwijkerhout 

 

Houdt de pimpelmees wel van 
een glaasje? Of waar komt die 
naam vandaan? 
 

Pimpelmees houdt van een 
glaasje? 

De naam van de pimpelmees 
heeft niets te maken met 
enthousiaste 
alcoholconsumptie. ‘Pimpeln’ 
betekent in het Nederduits 
zwak of teer. Misschien wel 
toepasselijk, want ze zijn best 

kwetsbaar in de winter. Soms overleeft de helft van de pimpelmezen niet. Ze werden ook wel 
hemelmezen genoemd; dat klinkt wat vrolijker, en het verwijst natuurlijk naar hun kleur. Ook 
de koolmees heeft zijn naam aan zijn kleur te danken: het zwart van kool. 

 
 
 
 
 
Hang een nestkast op met een gat van 28 mm, daar 
wurmt een pimpeltje zich doorheen, maar een 
koolmees niet. 
 
 
 
 
 

Tip voor de pimpelmees 

Hang nu vast een nestkast op met een invliegopening van 28 mm: daar kunnen pimpelmeesjes 
zich precies doorheen wurmen. Zo’n kast geeft ze beschutting en helpt ze om warm te blijven. 
De opening mag beslist niet groter zijn, want dan gaan ook andere holenbroeders erin. Die 
gunnen we natuurlijk ook best wat beschutting, dus hang gewoon nóg een nestkast op, maar 
dan met een iets grotere ingang! 32 mm bijvoorbeeld, dat is voor koolmezen een goede 
opening. 
Door Jeanet van Zoelen 
Medewerker Vogelbescherming 

https://www.vogelbescherming.nl/actueel/?auteur=1252
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Vogelbestand 
Tropen Vuurvink Theo Helmink 023-5290544 

Tropen Vuurvink S.Rinzema 0252-220646 
Tropen Wielewaal J.P.C.M.Nederpel 06-51612036 

Tropen Witoorbuulbuul R.H.Schoonderwoerd 0252-519992 

Tropen Zebravinken  M.van Duin 06-12678579 
Tropen Zebravinken  J.C.M. Gietelink 071-3613139 

Tropen Zebravinken P.R.J.Lommerse 06-51559358 
Tropen Zebravinken  A.H.v.d.Meer 0252-376624 

Tropen Zebravinken  O.Rinzema  0252-220646 

Tropen Zebravinken  S.Rinzema 0252-220646 
Tropen Zebravinken  C.A.J.Turenhout 0252-374849 

Tropen Zebravinken  Chris Verdegaal 0252-373531 
Tropen Zebravinken  C.J. Wittekoek 023-7501630 

Tropen Zilverbekken M.van Duin 06-12678579 
Tropen Zilverbekken O.Rinzema 0252-220646 

Tropen Zilverbekken Chris Verdegaal 0252-373531 

Tropen Zilverbekken C.J. Wittekoek 023-7501630 
    

Agapornis Taranta B.J.Zwetsloot 0252-216636 
Duiven Diamantduifje C.A.van Winsen 06-51886696 

Eur cultuur Baardmannetje M.J.Geerlings 0252-372609 

Eur cultuur Barmsijs R.J.J.van der Poll 06-25438233 
Eur cultuur Barmsijs J.Pols 071-3646947 

Eur cultuur Barmsijs C.A.J.Turenhout 0252-374849 
Eur cultuur Barmsijs C.J. Wittekoek 023-7501630 

Eur cultuur Blauwborst M.J.Geerlings 0252-372609 
Eur cultuur Europese Nachtegaal M.J.Geerlings 0252-372609 

Eur cultuur Europese vink S.v.Duijn 0228-541542 

Eur cultuur Europese vink M.J.Geerlings 0252-372609 
Eur cultuur Gekraagde Roodstaart M.J.Geerlings 0252-372609 

    
 

 

 

 

Geef uw vogels op bij coördinator Vogelbestand  
John Hoogervorst 

Kijk ook eens of uw bestand is veranderd  
en geef ook de wijzigingen door. 
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