Prikken voor betere tijden?
Het is inmiddels 2021 en ik hoop net als mijn bestuursleden en leden
dat er nu toch eindelijk een einde komt aan alle corona ellende. Maar
zoals het er nu uitziet schiet het allemaal nog niet op, er word geënt
maar wanneer iedereen voldoende beschermt is en voor hoe lang blijft
nog een raadsel.
Zolang de besmettingen niet omlaag gaan zullen we nog weinig of niks
kunnen organiseren, ik heb al vaker gezegd nog even geduld maar
inmiddels zitten we in maart een jaar in deze omstandigheden en we
verlangen toch allemaal weer naar normaal verenigingsleven.
Zoals het er nu uitziet zal de jaarvergadering pas in september
plaatsvinden en houden we het nieuws nauwlettend in de gaten,
wanneer we weer een fatsoenlijke beurs en contactavond kunnen
houden en natuurlijk willen we dit jaar weer een tentoonstelling
organiseren die overigens weer terug gaat naar week 47 en
waarschijnlijk weer een rayon show zal zijn.
Helaas zijn er afgelopen jaar twee verenigingen gestopt in ons rayon
Alphen aan de Rijn en Voorburg (evkv) zijn gestopt dit komt onder
andere door ouder wordende bestuursleden en geen nieuwe vinden.
Blijft onze vereniging dan wel gezond en hoe vinden mensen ons in
deze tijd waarin je toch weinig doet. Blijkbaar is dat niet zo een
probleem we beginnen 2021 met 22 nieuw ingeschreven leden helaas
vallen er ook wat leden weg maar van inkrimpen van ons ledenbestand
is zo nog geen spraken dus kunnen we zeggen dat v.v. “De
Diamantvink” nog wel zijn bekendheid in de buurt heeft dat willen we
graag zo houden en dus is het zeer belangrijk om zo gauw het kan een
ieder weer te zien in het clubgebouw.
Zoals het er nu uitziet zal een ieder komend half jaar wel opgeroepen
worden voor de vaccinatie oudere gaan voor dus zijn de meeste leden
snel aan de beurt zullen we maar denken.
Inmiddels weet ik dat Jos Hoogenboom en zijn gezin en Fred
Huigsloot corona hebben gehad maar gelukkig er wel weer goed door
heen zijn gekomen.
Ik heb begrepen dat het zeker geen gewoon griepje is als je het hebt
dus hoop dat het de meeste bespaart zal blijven.

Wilt uw ringen bestellen of ophalen doe dat dan op de 2de zaterdag
van de maand dan zijn Rene en ik tussen 14:00 en 15:00 uur aanwezig
in het clubgebouw als uw ze eerder nodig heeft even bellen met Rene
voor een afspraak.
Voer kunt u weer tot de donderdag voor de tweede zaterdag bestellen
bij van der Aart diervoeders dan kunt u het op de tweede zaterdag
ophalen in het clubgebouw tussen 14:00 en 15:00 uur natuurlijk kunt u
ook zelf naar Dik van der Aart gaan om voer te halen.
Dit zal wel zolang er geen betere mogelijkheden zijn wel zo blijven
wilt u vogels kwijt of iets erbij hebben kunt uw dat altijd vragen aan
Sander Dijk, zijn telefoon nummer staat in dit clubblad. Zijn er andere
vragen kunt u mij natuurlijk altijd bellen, appen of mailen dan zoek ik
naar een antwoord. Wil ik een ieder een gezond en beter 2021 toe
wensen dan het afgelopen jaar 2020 wederom proberen we weer wat
voor het clubblad van volgende keer te verzinnen en hopelijk met eens
beter nieuws. Dus heeft u iets te melden stuur gerust een stukje in naar
de secretaris.
Tot ziens uw voorzitter Hans van Egmond.

UI – Special
Ik heb wel enige ervaring met het gebruik van ui(ajuin) en uienwater.
Desondanks de positieve eigenschappen heb ik, zonder
noemenswaardige redenen, ondertussen al lang afgezien van het
gebruik. Waarschijnlijk gemakzucht en de eventuele geurhinder die
ontstaat bij het ontbindingsproces. Waarom wel als het niet hoeft?
Lees hierover verder.
UI of het nu water of gewoon vers gesnipperd is heeft positieve
eigenschappen. Ik zocht voor u allen snel op welke dat o.a. zoal zijn.
Actieve ui bestanddelen:
Onder de vliezen van de ui zitten echte energiebronnen verborgen,
bestaande uit de volgende actieve bestanddelen: S-methylcysteïne
waaruit zich allicine ontwikkelt, carotine, vitamine E, B1, B2, B6,
folinezuur, vitamine C, sodium, kalium, calcium, ijzer, kobalt, koper,
zink, fosfor, fluoride, jodide.
In de ui heeft men bovendien een plantaardig hormoon ontdekt,
glucokinine, dat op de pancreas werkt en in geringe mate het
glucosegehalte in het bloed en het bloedstollend vermogen verlaagd.
Eigenschappen van ui:
- Helpt om weefsels hun jeugdige elasticiteit te

behouden

- Bacteriëndodend, borst zuiverend, stimuleert de afscheiding,
genezing bevorderend, bloedsuikerverlagend, zenuwversterkend,
urinedrijvend, drainerend en laxerend.
Een kuur met uiensap is de beste preventie tegen griep, verkoudheid en
bronchitis, het helpt ook bij bloedsomloop-stoornissen, voor een betere
doorbloeding van het hart, om
het bloedsuikergehalte te verlagen, om de galafscheiding te
bevorderen, het organisme te draineren, tegen wormen (draadworm en
madeworm), in geval van hyperfunctie van
de schildklier, verstopping, reuma en jicht.
- Uitwendig gebruik helpt dit sap bij likdoorns.

Gegevens uit: Artis- Historia Uitgaven, Brussel - Genezende planten
BRUNO VONARBURG.
Neem ook hiervan nog snel even nota:
Door een korte kooktijd en weinig water blijven de meeste
voedingstoffen bewaard.
Toch gebruik ikzelf geen ui of uienwater meer om mijn vogels te
behoeden tegen rui in het tentoonstellingsseizoen.
Sinds drie jaar pas ik volgend systeem toe en speel per seizoen met
dezelfde vogels ongeveer 14 wedstrijden zonder ruiproblemen. Ik heb
eigenlijk medelijden met deze vogels. Dit even ter zijde. Maar ja het
werkt echt wel. Nu wil ik zeker niet ontkennen dat er rui gevoeligere
vogelsoorten dan kanaries zijn. Ik denk hierbij aan bv. zebravinken en
grasparkieten.
Zondagavond na thuiskomst van de T.T. zet ik in het donker, dus
zonder licht aan te maken, mijn kleurkanaries in een onverwarmd
tuinhuis, vrieskou of niet. De volgende
ochtend krijgen deze showbeestjes vers drinkwater en verse
kanariemengeling. Mijn vogels blijven hier gans de winterperiode
gehuisvest bij natuurlijk daglicht van hetseizoen.
Van sportvriend Guido Verswijvel uit clubblad 2002

Een Tentoonstelling in coronatijd.
Via de mail kreeg ik een uitnodiging om mee te doen met een
tentoonstelling van vogelvereniging “Zang en Kleur” uit Zevenhuizen.
Onze TT was net door de gemeente Kaag en Braassem verboden, ons
gemeentebestuur gaat voor veilig tot zeer veilig (zie ook alcoholbeleid)
Je kon tot 22 november inschrijven voor de show. Inbrengen van de
vogels was op woensdag 2 december. Ik kreeg de kooinummers met
een lijst wanneer je kon inbrengen. Elke inzender had er 15 minuten
voor. Om 13.30 uur heb ik de vogels ingebracht in een klein zaaltje, er
stond een dubbele rij tafels waar ik de vogels op kon zetten, ja wel
eerst handen ontsmetten. Buiten de 2 mensen die aan het inkooien
waren heb ik verder niemand gezien. Ik begreep dat ze na een belletje
op 1 december pas de goedkeuring hadden verkregen. Het bezichtigen
van de vogels was in twee groepen. De vogelvereniging beschikt over
een groot eigen gebouw (denk 3 x zo groot en met nog kleine ruimte
(helft ons gebouw). Alles was coronaproef met ontsmetting,
mondkapje, linten en strepen op de grond. De kantine was ook dicht.
Op zaterdag had ik weer 15 minuten om de vogels te halen, in de
kleine ruimte werden de kooien weer op de tafel gezet.
Er waren 35 inzenders met totaal 405 vogels. Zelf had ik 12 kanaries
ingestuurd in alle kleurslagen. Een gele met 92 punten kreeg Goud en
een Phaeo met 92 punten en Goud. Tevens had ik een paar vogels die
niet juist gekeurd waren, de briefjes van isabelopaal geel en wit
strookte niet met de opmerkingen en een bruingeel schimmel was
gekeurd als intensief. Ik heb een klacht ingediend bij de
keurmeestervereniging. Binnen een paar weken kreeg in bericht dat
mijn punten juist waren, betreffende keurmeester is of wordt hierover
aangesproken.
Al met al toch een mooie en goed georganiseerde coronaproeve show
die kan gehouden worden met toestemming van de Gemeente.
Trouwens zij zijn niet wezen controleren of alles binnen de regels was,
fantastische dat zij vertrouwen krijgen.
Hoe zat dat ook alweer in onze gemeente !!!
Groet Henry van Rijn

Gekiemt zaad goed of niet
Regelmatig komt dit ter spraken men heeft voor en tegenstanders, kortom
menig mal een onderwerp van gesprek op voordrachten, brieven,
vergaderingen enz. Zoals je weet ben ik nu ook niet direct een voorstander
van groenvoer, ik hou het liever met mate aan mijn natuurlijke vitaminen.
Maar wat is het nu met het kiemzaad, ik wil dit ook nog eens onder de
aandacht brengen zodat ieder voor zich zelf kan uitmaken of hij wel of geen
kiemzaad wil geven aan zijn vogels in de kweek periode.
De geruchten over het kiemzaad zijn legio, de bewering als zou kiemzaad de
oorzaak zijn van veel jonge dode vogels betwijfel ik ook maar toch bij het
niet goed toedienen en laten kiemen kan hier zeker toe lijden men kan
darmontstekingen krijgen, nitriet vergiftiging, diaree enz. Aanneembaar is
wel dat bij opnamen van niet goed gekiemd voer, verzuurd zeker een
bloedvergiftiging en darmontstekingen kunnen optreden, die zeker de dood
tot gevolg kunnen hebben. Tekenen van deze Nitriet vergiftiging zijn meestal
dat de vogel er over het gehele lichaam erg blauw uitziet en naar adem zit te
happen. dit komt omdat het bloed niet meer instaat is om de zuurstof
moleculen op te nemen waardoor het bloed erg slecht gaat worden. Het
probleem licht meestal daar ,dat de meeste kwekers weten hoe ze een goed
kiemzaad mengsel goed en zonder gevaar voor verzuring tot kiemen kunnen
brengen.
Hoe kiemzaden maken.
Als men dan toch kiemzaad wil geven, maak dit dan in de bekende
kiemschalen dit zijn drie schalen boven elkaar en de bakjes druppen goed
door, gebruik hiervoor een goed en zuiver kiemzaad en lat hier uw zaad in
kiemen ,de kiemen moet zo klein mogelijk zijn en nooit te lang laten worden.
Hoe kleiner de kiem hoe beter, hoe groter de kiem hoe slechter het is voor de
vogels. Hou hier goed rekening mee. Deze gekiemde zaden mengt me door
het eivoer, of geef het zo maar dan in die maten dat het op is op enkele uren,
en let er op dat het kiemzaad niet verzuurd ofwel verzuurd is. Het moet ter
aller tijden fris blijven ruiken. Maak ook nooit te veel aan, zorg voor steeds
vers kiemzaad met een zo klein mogelijke kiem. Een goed kiemzaad bestaat
uit Raapzaad, koolzaad, Negerzaad, witte en rode dani, hennep, en veredelde
soja boon deze heeft een enorme goede eiwit concentratie. Zorg dat je
dagelijks vers kiemzaad aanmaakt en dat het dagelijks op is, bewaar het die
dag in de koelkast nooit te warm zetten want dan blijft de kiem doorgroeien,
en dit is foutief de kans op darm en andere stoornissen is dan erg groot en
ook de voedingswaarde valt dan totaal weg. Nogmaals hou de kiem zo klein
mogelijk. En draag zorg dat alles steeds goed gespoeld blijft.

Als u een goede kiemzaad mengeling heeft samen met de genoemde
kiembakjes, en je maakt dagelijks verse porties aan, met een zo klein
mogelijke kiem dan zijn de problemen met het kiemzaad zo goed als nihil.
Nadelen aan kiemzaad.
Als u het kiemzaad gereed maakt zoals hierboven beschreven, dan kan men
zeker over gaan tot het verstrekken van dit kiemzaad, maar nogmaals het
woord zegt het zelf KIEM (zaad), zorg dat deze kiem ook kiem is zo klein
mogelijk, en goed gespoeld en dagelijks vers. Als men kiemzaad geeft ben ik
voorstander dit pas te doen als je jongen ongeveer 5 a 6 dagen oud zijn. En ik
zie ook liever dat men het kiemzaad en ook bv je groenvoer met mate geeft
wat op ongeveer 2 uur op is, en geef dit 's morgen en of 's middags maar
nooit 's avonds. Dit voer 's avonds geven kan ook problemen geven als de
pop de jongen over dreven kiemzaad zou geven, en het is die nacht erg warm
dan kan dit ook fineste gevolgen hebben voor het jong, het voer kan gaan
gisten in de krop van het jong met de bekende gevolgen. Kiemzaad geven
aan roodfactorige vogels, kan als men dit te veel geeft een kleur verwatering
te weeg brengen en dit kan later bij eventuele tentoonstellingen punten
verlies opleveren.
Ik hoop u weer enkele gegevens te hebben kunnen mededelen over het wel en
wee van het kiemzaad, er zullen altijd wel voor en tegen standers zijn, maar
bij goed opletten bij het maken van kiemzaad, met de juiste KLEINE kiem en
dan beginnen te voeren na 5 a 6 dagen, dan zie ik niet direct problemen, maar
opletten blijft gewenst zeker bij onze nest jongen.
Als de jongen wat meer zelfstandig zijn dan kan men wat meer geven, maar
hier is mijn voorkeur weer de natuurlijke vitaminen, en deze kunnen zijn,
sinaasappel appel witlof mier enz enz. En ook dit zoveel geven dat het in
ongeveer 2 uur op is. Maar ja dat is ieder zijn keus en die is er genoeg. Maar
opletten is de bootschap bij het geven en maken van kiemzaad. Als men
kiemzaad geeft geef dan ook de kiem en niet meer en de kiem moet zo klein
mogelijk zijn uitgeschoten kiemzaad is waardeloos en gevaarlijk. Eens
hoorde ik op een voordracht als men kiemzaad geeft zorg dan dat je altijd te
kort hebt. Hier schuilt heel veel waarheid achter. Het is een door denkertje,
maar er schuilt veel waarheid achter over het geven van kiemzaad.
Een goed kweek met of zonder kiemzaad.
Met dank aan Wout van Gils

Nieuwe leden 2020:
Zoals onze voorzitter al in zijn voorwoord schreef hebben vele
vogelliefhebbers uit de omgeving onze vereniging weten te vinden en
zijn zij lid geworden.
E.e.a. heeft natuurlijk te maken met het opheffen van de vogelvrienden
uit Alphen a/d Rijn. Van deze vereniging zijn diverse leden
overgestapt naar v.v. “De Diamantvink”.
Afgelopen tijd is het wat rommelig geweest met informeren, we
hebben dit proberen op te vangen met een paar nieuwsbrieven. Wij als
bestuur vinden het uitbrengen van een clubblad echter toch mooier,
beter en het heeft onze voorkeur.
Ik wil hier toch onze nieuwe leden van 2020 vermelden:
Theo van Klink (gastlid) uit Oude Wetering, Ronald van den Berg uit
Nieuwkoop, Sander Dijk uit Leimuiden, Sjaak Elkerbout uit Alphen
a/d Rijn, Paul de Greeve uit Leimuiden, Piet Hagen uit Vinkenveen,
Ge Hassing uit Ter Aar, Roel Kennis uit Oude Wetering, Ed Klepke
uit Alphen a/d Rijn, Jasper Klomp uit Alphen a/d Rijn, Willem van
Leeuwen uit Alphen a/d Rijn, Arie Meijer uit Amstelveen, Rene Moes
uit Leimuiden, Kaj Moes uit Alphen a/d Rijn, Ton de Munnik uit
Alphen a/d Rijn, Jonathan Niekoop uit Den Haag, Monika
Orzechowska uit Oude Wetering, Nico Polanen uit Noordwijkerhout,
Chris Pouw uit Rijpwetering, Aart Schlingmann uit Alphen a/d Rijn,
Willy Schuurhof uit Alphen a/d Rijn en als laatste Arno Verdel uit
Roelofarendsveen.
De namen staan op alfabetische volgorden, de lijst heeft dus niets te
maken met de tijd van inschrijving. Wij wensen al onze nieuwe leden
een mooie tijd toe bij v.v. “De Diamantvink”, we hopen snel weer wat
activiteiten te kunnen organiseren zodat we elkaar kunnen ontmoeten
in het clubgebouw.
Namens het bestuur,
Bas Droogh, secretaris.

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

Uitleg webmaster
Ik vind het fijn om voor ons district uit Zuid-Holland deze website te
hebben mogen bouwen en in de toekomst te mogen onderhouden. Het
onderhouden en het nog beter maken van deze website kan ik
natuurlijk niet alleen. Daar heb ik jullie, als verenigingen van District
Zuid-Holland hard bij nodig. Om te beginnen wil ik graag de
informatie, over de verenigingen, aanvullen. Hiervoor heb ik een
formulier ontwikkeld welke ik u, als secretaris, beleefd vraag om
compleet in te vullen en naar mij te verzenden door op de knop
“Verzenden” te klikken. U vindt dit formulier onder de knop
“Gegevens Verenigingen” op de homepage. Zoals u ziet staan hier
meer knoppen waar u snel naar diverse pagina’s of homepage kunt
gaan. Deze knoppen zijn: - Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers klik op deze knop en u gaat naar de website van de bond - Stichting
Districtsshow Zuid-Holland – Klik op deze knop en u gaat naar de
website van de SDZH - Contactformulier – Klik op deze knop en u
gaat naar een scherm waar u kunt kiezen met welke districtsbestuurder
(rayon-voorzitter) u contact wilt hebben. - Gegevens Verenigingen –
Klik op deze knop en u gaat naar de uitleg over welke informatie wij
graag van u willen ontvangen. Deze uitleg is ook uit te printen als
PDF. En op deze pagina kunt u ook doorgaan naar het invulformulier.
- Aanvraag Spelden – Klik op deze knop en u gaat naar een scherm
waar u uitleg krijgt over de aanvraag spelden en u kunt vanaf deze
pagina ook naar het aanvraagformulier. - Clubblad/Nieuwsbrieven –
Klik op deze knop en u komt in een scherm waar u uw clubblad en/of
nieuwsbrief mee kunt versturen. - Bestuurswijzigingen doorgeven –
Klik op deze knop en u komt in een scherm waar u een
bestuurswijziging kunt invullen en verzenden naar ons. LET OP! U
moet de bestuurswijziging zelf doorgeven aan de NBvV. Voorlichtingsbulletin NBvV – Klik op deze knop en u gaat naar de
website van de NBvV waar al de voorlichtingsbulletins te vinden zijn.
Verder vindt u diverse informatie over ons district in de verschillende
menu’s welke zijn te vinden op het scherm. Het menu bestaat uit: Home – Klik op deze knop en u komt weer terug op de homepage Agenda – Hier vindt u de knoppen; “Agenda Vergaderingen”,
“Agenda Tentoonstellingen” en “Districtsbijdrage” - Bestuur –

Hier vindt u de gegevens van het districtsbestuur - Infobladen – Hier
vindt u de infobladen van district Zuid-Holland - Jeugd Z-H – Hier
vindt u info aangaande jeugd en de jeugd-Coördinaten District ZuidHolland. - NBvV – Hier vindt u informatie over de NBvV en een lijst
“Vergaderingen Keurmeesters” - Nieuws – Hier vindt u diverse
informatie zoals; “Het laatste Nieuws District ZH”,
“Afscheid/Jubileum”, “Wereldkampioenen” en “Vogelbeurzen District
Zuid-Holland” - Rayons – Hier vindt u alle informatie van de
verenigingen uit District Zuid-Holland, onderverdeeld per Rayon. Ook
vind je hier een totaallijst van alle verenigingen uit district ZuidHolland en een totaallijst van alle secretariaten van ons district. SDZH – als u op deze knop klikt komt u in een scherm waar u
informatie vindt over onze “Stichting Districtsshow Zuid-Holland” en
een knop om naar de website te gaan van onze stichting. Surveillanten – Hier kunt u alle informatie vinden over de
surveillanten van Zuid-Holland en alle lijsten en formulieren die
beschikbaar zijn. Komend jaar zal er zeker nog meer informatie
verschijnen op deze website. - Contact – Hier vindt u diverse knoppen
om met het bestuur in contact te komen en hier kunt ook diverse
wijzigingen of aanvragen doorgeven door het gewenste formulier in te
vullen en te versturen. Zoals u kunt zien is er al veel te vinden op deze
nieuwe website en zoals onze voorzitter al in zijn voorwoord vertelde
zijn we daar best trots op. Natuurlijk moet, zoals iedere website, deze
website nog groeien en wellicht kunnen we er nog meer informatie op
zetten die relevant zijn voor onze prachtige hobby en District ZuidHolland. Dit alles kan ik, als webmaster, niet allemaal alleen en
daarom heb ik jullie hulp nodig. Als jullie mij de gevraagde informatie
verstrekken, zoals bestuurs-informatie, clubbladen en/of
Nieuwsbrieven, URL van de website van uw verenigingen,
tentoonstellingsgegevens enz. Dus ook ik reken op uw medewerking,

Nestkasten
Deze week was ik op bezoek bij ons nieuwe lid Paul Greeve in
Leimuiden.
Paul heeft zijn oude hobby vogels houden weer opgepakt. Hij had nog
vogelringen uit 1977. Het was dus wel even gelden.
Paul had een heel mooie grote gezelschapsvolière gemaakt tijdens de
corona lockdown. Hij had zelfs een paar flinke broedkooien voor de
binnenruimte gemaakt. Paul vertelde me dat hij ook veel nestkastjes
maakte voor de buitenvogels. Deze zijn opgehangen in de bomen rond
de golfbaan in Alphen aan de Rijn.
Hij was bezig met een nieuw project namelijk nestkasten maken voor
op zijn buitenmuur, als het goed is zijn ze nu opgehangen door een
kennis.
Vogelliefhebbers zijn ook natuurliefhebbers maar vaak ook
knutselaars. Vogelverblijven worden zelf gemaakt.
Om de coronatijd te kunnen doorkomen heb ik een paar voorbeelden
van nestkasten.
Voor de huismus
Hangnestkastjes voor mussen bij voorkeur tegen een gebouw, meer
dan 2 meter boven de grond. Best niet langs de zuidkant, want dat kan
te warm worden. Mussen broeden graag samen. Hang daaron meerdere
nestkastjes samen of kies voor een grote nestkast met meerdere
compartimenten. Er bestaan ook terracotta broedpotten voor mussen.
Mooi om tegen een gevel te hangen.
Voor Kool- en pimpelmees.
Mezen zijn de meest populaire nestkastbewoners. Je kan ze overal
verwachten waar voldoende bomen in de buurt staan. Een
invliegopening van 28 mm is al geschikt voor pimpelmezen. Met 32
mm kunnen ook grotere en sterkere koolmezen deze kast gebruiken.
Hang de nestkast liefst tegen een boom, beschut tegen volle zon , wind
en regen. Hang ze hoog genoeg zodat katten er niet bij kunnen.
Veel succes

RINGEN BESTELLING VOOR 2021
Beste vogelvrienden,
U kunt ringen voor dit broedjaar (2021) tot uiterlijk 31 januari 2021
bestellen. de uitlevering van deze bestelronde is uiterlijk 1 april. Dit is
de 3e ronde.
Voor de 4e de ronde is de uiterlijke besteldatum 31 maart 2021,
uitlevering uiterlijk 15 mei. Bestellingen na 31 maart worden
spoedbestellingen
Om uw ringen toch te kunnen bestellen kunt u het volgende doen.
1- u besteld de ringen via een e-mail met overboeking van het geld
naar de rekening van de vereniging.
2- u besteld de ringen per post met overboeking van het geld naar de
rekening van de vereniging.
3- u doet uw bestelling in een enveloppe in de brievenbus met het geld,
op mijn huisadres.
De bestellingen via e-mail en per post worden allen gecontroleerd op
betaling, zijn ze niet betaald dan worden deze ringen NIET uitgegeven.
Voor vragen of opmerkingen kunt u mij bellen of mailen

M.Vr.Gr.
René Rijsbergen
H.P. v/d Poellaan 43
2375 XD Rijpwetering
071-5175027 (na 16.00 uur)
e-mailadres: rijsbergen75@gmail.com

