De voorzitter aan het woord
Na in oktober erg positief gestemd te zijn, brandde daarna alles weer met
de grond gelijk af.
Tentoonstelling afgelast en ook de contactavonden mochten niet weer.
Als iedereen nou eens gevaccineerd en geboosterd was, dan konden we er
veel anders tegen aan kijken.
Erg positief was dat we onze markt met wat aangepaste regels weer
konden houden.
Voor de eerste keer in Hardenberg, met veel animo van onze medewerkers
die ook hun QR-code moesten laten zien en gezamenlijk hebben we er
weer een paar mooie dagen van gemaakt.
Hardenberg weet nu ook wat een vogelmarkt van formaat wij hebben.
Positieve berichte in de plaatselijke bladen, en veel positieve berichten op
facebook.
Onze markt in maart wordt ook wel weer erg spannend, met QR-code zou
nog wel kunnen, maar nu ook weer vogelgriep, dat word wel erg moeilijk.
De voorbereiding loopt al weer maar we moeten afwachten.
Ik neem mijn pet af voor iedereen die wel weer druk is met voorbereiden
voor markt en T.T. en contactavonden en het dan weer afgelast ziet
worden.
Teun Lok

Helaas moeten wij jullie informeren over het overlijden van ons erelid

Albert Tuin
één van onze eerste leden!
In al die jaren van lidmaatschap was hij een betrokken lid, die
ook het nodige vrijwilligerswerk voor onze vereniging verzet heeft.
Op basis van die verdiensten was hij al geruime tijd
erelid van Vogelweelde.
Wij zijn dan ook dankbaar voor wat hij voor onze vereniging
heeft betekend.
Wij wensen zijn familie en naasten veel sterkte met dit verlies.
Moge hij rusten in vrede.

Vogelwerkgroep “Vliegvlug” Meppel
Bekende gezichten in de “Meppeler Courant” van maandag 4 oktober jl.
Vrijwilligers van de Vogelwerkgroep Vliegvlug troffen zaterdag voorbereidingen voor de plaatsing van een 24 meter lange nestgelegenheid voor
oeverzwaluwen op industrieterrein Noord 2 in Meppel.
De vogelliefhebbers hopen dat zo’n honderd broedpaartjes gebruik gaan
maken van de zwaluwwand.

De “Meppeler Courant” van maandag 4 oktober 2021
De wand moet verrijzen bij het de plas op het industrieterrein.
De tien vrijwilligers hebben ongeveer 50 meter wilgenopslag en andere
wilde opstand verwijderd.
„Het was een rimboe”, zegt Hilbert Folkerts, voorzitter van de
Vogelwerkgroep Vliegvlug.
„Nu is het grondwerk aan de beurt, er moet ongeveer 100 kubieke meter
grond worden verzet. Daarna kan de fundering voor de wandsegmenten er
in.”

Betonwand bij Tweeloo
Deze wanddelen zijn 2,5 meter hoog en 4 meter lang. In totaal worden zes
van deze elementen geplaatst. De hele muur is dan 24 meter lang en bevat
ongeveer 200 gaten waar de oeverzwaluw in kan nestelen.
Het is niet de eerste zwaluwwand in Meppel.
De vogelwerkgroep onderhoudt ook de 70 meter lange zwaluwwand bij
Tweeloo. Daar verblijven jaarlijks ongeveer 150 paartjes.
„Nu broeden er ook nog oeverzwaluwen bij de zandwinplas aan de
Bremenbergweg”, legt Folkerts uit. “Maar die gaat op termijn stoppen.
Dus bieden we de vogels met deze wand een alternatief.”
In de nieuwe wand komen zo’n 200 gaten. Folkerts hoopt dat meer dan
100 paartjes van de kolonievogels gebruik gaan maken van de wand.
Herplanten van struiken
De omgeving wordt na plaatsing van de segmenten weer herplant met
onder andere sleedoorn en meidoorn. Ook komen er planten en struiken
die bijen en vlinders aantrekken. Wilde appels die op de grond vallen
moeten insecten en het bodemleven voeden. „Biodiversiteit is belangrijk”,
stelt Folkerts die overigens verwacht dat er vanwege de muggen bij de
waterplas voldoende voedsel voor de zwaluwen zal zijn.
Het hele project, inclusief bestrating, een informatiepanneel, en de
herplant van struiken kost ongeveer 22.500 euro. Een deel hiervan wordt
bekostigd door het Waarborgfonds en Landschapsbeheer Drenthe.
„Verder lopen er nog twee aanvragen voor een bijdrage”, vertelt de
voorzitter van de vogelwerkgroep. „Het wordt heel mooi en deze wand op
een industrieterrein moet een voorbeeld worden voor andere gemeenten.”
Oude nestgangen
Vogelwerkgroep Vliegvlug telt zo’n dertig vrijwilligers. Jaarlijks zijn ze
onder meer druk met het dichtmaken van de diepe gangen in de
zwaluwwand bij Tweeloo. Oeverzwaluwen broeden in tunnels die wel een
meter lang kunnen zijn. „En de vogels willen graven, dus maken we elke
winter de gebruikte gaten weer dicht, zodat de zwaluwen in het voorjaar
weer een nest kunnen maken.”
Bron: Meppeler Courant

Najaarsvergadering 2021
Dinsdag 12 oktober met Roelof Kruithof en Teun
Lok naar de najaarsvergadering in Beilen geweest. Eerst door de QR scan,
tjonge wat een rompslomp. De opkomst was matig, wel veel bekenden.
Om 20.15 opende voorzitter René Schonewille de vergadering en vroeg
om staand indien mogelijk even stil te staan voor die ons zijn ontvallen.
Dhr. Albert Zomer was aanwezig namens het hoofdbestuur NBvV. De stem
commissie werd vastgesteld en kon beginnen om de stemmen te tellen.
De notulen van 8 oktober 2019 werd per pagina doorgenomen en na
enkele opmerkingen in orde bevonden.
Dhr. Gerrit Bos deed een terugblik op de Refona districtsshow en deelde
mede dat de optie om deze nog is 5 jaar te verlengen niet ingewilligd gaat
worden en dat dus de district show 2021 gehouden in Sportlandgoed
Zwartemeer. De laatste districtsshow is die de stichting organiseert, deze
show zal van 16 t/m 19 december worden gehouden.
De jeugd dag is goed verlopen en er zal onder leiding van Jeroen de Roo op
de zelfde voet worden doorgegaan. De volgende organisator van de
districtsshow is nog niet bekend, wel dat district Groningen waar een
bestuurscrisis heerst en vermoedelijk nu geen district show gaat
organiseren de Groninger leden daarom mogen inzenden bij Drenthe.
Eigen inbreng mijnerzijds DTT Drenthe: Misschien dat Vogelweelde
Meppel deze kar wil trekken maar dan zullen de voor en tegens goed
afgewogen moeten worden, de ervaring met grote evenementen is in ieder
geval bij Vogelweelde voldoende aanwezig.
Dhr. Dirk Verburg hoofdbestuurder NBvV is herkozen.
De bestuurssamenstelling district weet ik zo niet, maar dat zal nog wel
bekend gemaakt worden. Over het financiële jaaroverzicht werden geen
vragen gesteld. Kascontrole 2020 werd door Nieuw Amsterdam
uitgevoerd en deze werd in orde bevonden. Functionaris dierenwelzijn
district Drenthe blijft een punt van aandacht. De NK zal zo als het nu uitziet
tot 2023 in Zwolle worden gehouden, wel gaat de zondag er vanaf.
Vogelvereniging Fauna uit Hoogeveen ging met de prijs meeste ledenwinst
aan de haal, ze hadden er 6 nieuwe leden bij geworven en komen nu op
81, Vogelweelde verloor 3 leden en staat nu op 102. Hier na was er een
discussie hoe afdelingen een meerwaarde kunnen bieden aan leden of
potentiële leden het is maar goed dat de voorzitter een tijdslimiet had
ingesteld anders hadden we er nu nog gezeten.

Enkele suggesties waren liefhebbers in je omgeving is te benaderen om is
een clubavond of tentoonstelling van je afdeling te bezoek, het uitleggen
voordeel lidmaatschap van een vogelbond zoals bv wat het nut is van het
ringen van je vogels. En we moeten niet alleen inspelen op de jeugd maar
met name de oudere liefhebber is ook een doel groep.
Eigen inbreng mijnerzijds: Digitaliseren lijkt mij niet altijd gunstig uit te
pakken voor sommige delen(contacten) van hobby’s met name voor de
ouderen onder ons. Ze word vaak ingevoerd om kosten te besparen of
onder het motto we moeten met de tijd mee. Individualisatie is het gevaar
wat er in schuilt. Zelfs voor bestellen van de ringen hoef je straks de deur
niet meer uit, wat weer invloed kan hebben opkomst clubavonden, wat mij
opvalt we doen wel steeds dingen wat leden kan kosten maar het
hoofddoel zou moeten zijn dat het leden zou moeten opleveren.
Albert Zomer lichte nog het één en ander toe over dierenwelzijn, wet
bestuur en toezicht (WBTR).
De NK zal nog tot 2023 in Zwolle worden gehouden dit niet in hal 2 maar in
de middelste hal er worden ook geen OK vogels meer gevraagd.
Had zelf nog een vraag gesteld waarom een nieuw lid die op 28 maart lid
wordt de oude prijs per ring van 2021 betaald en een nieuw lid die op 2
april lid wordt de nieuwe prijs eveneens voor ringen van 2021 moet
betalen. Het antwoord was dat dit duidelijk in de info bulletins NBvV is
aangegeven, mij is het niet duidelijk, heb Matthijs Slagter van het district
bestuur mailtje gestuurd hoe hij dit ziet, heb nog geen antwoord gekregen.
Heb wel gelezen in september bulletin NBvV dat een vogelliefhebber niet
zonder de NBvV kan. Maar hoeveel keus heb je?
Jan Vriend.

Onderlinge tentoonstelling “Vogelvreugd Ens”
Op 19 en 20 november heeft Vogelvreugd Ens haar 58e vogelshow
gehouden in verenigingsgebouw “het Roefje “te Ens. Na ontvangst een
kop koffie en een catalogus ontvangen te hebben ben ik begonnen met het
bewonderen van onze gevederde vriendinnen en vrienden.

Er waren door 20 inzenders 189 vogels ingezonden, kanttekening hierbij is
dat er, door de vogelgriep perikelen, geen grondvogels tentoongesteld
mochten worden. Deze groep is voor deze club toch een aderlating van
ongeveer 30 inzendingen, jammer.
Beginnend bij de kleur en postuur-kanaries, daar trof ik, volgens het
keurbriefje voldaan aan alle gestelde eisen voor deze klasse, een melanine
agaat geel intensief, trotse eigenaar de heer H.H.D. Norder met 94 punten,
deze vogel werd dan ook kampioen kanaries plus bondskruis .
Bij de groep zebravinken aangekomen, wederom een behoorlijk aantal,
namelijk ( 28 stuks); mooie forse geblokte vogels. En weer was de heer
Wind met zijn Zebravink grijs man( 92 punten en goud) spekkoper, mooi
geblokte en forse vogel. Ook bij de groep Japanse meeuwen, was de heer
Wind weer ieder te slim af hij werd stellen kampioen, 181 punten en een
enkeling met goud + BM, 92 punten. Bij de groep zilver – loodbekjes had
de heer E.J.M.Willemsen een zilverbekje wildkleur met 92 punten (goud ),
mooie vogel. Tevens van de zelfde inzender een loodbekje grijs met 91
punten waar hij zilver mee scoorde.Bij de groep gouldamadines werd het
jeugd lid J .Norder met een roodkop groen paarsborst man Ok Kampioen
jeugd met 92 punten.Bij de Australische prachtvinken zat, vond ik, de
topper van de show, namelijk een Bichenow astrilde bruin, van de heer R.T.
Dijkstra met 93 punten, hij werd hier dan ook kampioen tropen mee,
pracht vogel.Bij de groep Amerikaanse en Afrikaanse vinken aangekomen
zag ik dat de heer Brinkman zijn beste goudbuikje weer van stal gehaald
had (92 punten,goud!) werkelijk een parel van een goudbuikje prima

conditie en prachtig van kleur. Proficiat Jan. Verder zaten er opvallend veel
soorten Ekstertjes namelijk, Bruinrug eksters, Wildkleur-eksters, Glanseksters en Zwartrug-eksters, opvallend omdat deze soorten bijna niet meer
te vinden zijn bij liefhebbers. Verder was ik erg nieuwsgierig naar de
blauwfazantjes wildkleur daar ik deze zelf ook in het assortiment heb. Jan
Brinkman had er een blauw-fazantjes wildkleur zitten, volgens mijn
waarneming waren deze vogels niet klaar voor de show. Dat probleem
merk ik zelf ook, nu ik ze zelf ook kweek, deze vogels zijn in het tweede
levensjaar eigenlijk pas goed op kleur. Jan had er ook nog een vuurvinkje
tentoongesteld deze vogel scoorde 90 punten eigenlijk het zelfde
probleem als bovenstaand. Toen kwam ik bij de kleine cubavinken,
specialiteit van de heren Willemsen, wereldkampioen met deze vogels,
jammer voor de heren de vogels waren nog niet klaar om geshowd te
worden wel een prachtig type maar niet volledig op kleur, jammer.
Bij de groep, kleurgrasparkieten zag ik een cinnamon groen met 92
punten en beloond met goud , van de heer F. Poll mooi strak en super in
conditie, proficiat. Bij de grote kromsnavels werd de heer Maris kampioen
grote parkieten +BM en de derby met een Prinses van Wales parkiet
wildkleur (man) 93 punten, een hele mooie vogel .

Na alles goed bekeken hebbende, plaats genomen aan de stamtafel en
daar kwamen al ras de verhalen weer los want ja je had elkaar alweer een
tijdlang niet gesproken.
Afspraken gemaakt om weer enkele vogels om te wisselen enzovoort.
Al met al weer een leuke ontmoeting gehad hebbende met de liefhebbers
uit Ens ging ik huiswaarts.
Toch leuk dit bezoek aan de tentoonstelling van deze club.
Arend.

Verslag oktobermarkt in Hardenberg
Na meer dan honderd vogelmarkten van Vogelweelde in Drenthe en
Overijsel mijn medewerking te hebben verleend, zijn wij voor de afgelopen
markt neergestreken in Hardenberg. Een, in mijn ogen, een mooie en veel
potentie biedende accommodatie voor ons vogelgebeuren.

Ik heb de dag van de opbouw helaas gemist door familieomstandigheden,
doch op zaterdagmorgen stonden wij al om zeven vast bij de rotonde in
Hardenberg, een hoopvol signaal!
Toen wij de markthal binnen kwamen waren er al veel mensen en vogels in
de hal aanwezig. Wij brachten de paar vogels die wij ter verkoop
meegenomen hadden naar de verenigingsverkoopstand en begonnen met
de taak die voor ons voor deze dag was toebedeeld.

Vrijdagmiddag 12:00 uur lunchpauze bij de opbouw van de vogelmarkt.
Mijn taak was deze dag om samen met de dierenarts Harry Arts de
controle te doen op het gebied van huisvesting en gezondheid van de
levende have. Ook word regelmatig een blik geworpen op de stands met
medicamenten en preparaten. De markt was bezet met een heel
uitgebreide collectie van vogels in allerlei soorten en maten en
prijsklassen! Je kon hier echt spreken; voor elk wat wils!

Een klein minpuntje was, dat 's morgens bij het binnenrijden van auto's de
vogels die daarin de buurt stonden het te koud hadden. Hier werden wij
dan ook door verschillende handelaren op aangesproken. Een tweede punt
wat onze aandacht trok was dat de rij kooien rechts in de hal te donker
stonden. Ook hier werden wij op aangesproken.
Verder hebben wij weinig klachten gehoord.

Een gesprek met een vertegenwoordiger van de N.V.W.A. verliep ook zeer
tot tevredenheid. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
Wij kregen van hem een compliment over de ruime opstelling en
huisvesting van de vogels, alleen de aantallen vogels in de kooien vond
men soms wat aan de hoge kant. Ook had men geconstateerd dat
sommige vogels geen water hadden. Hun is toen verteld dat in de wet
staat dat een vogel vocht tot zijn beschikking moet hebben en dat was
aanwezig in de vorm van een stukje appel.

We hebben geprobeerd om uit te leggen, dat ons streven is om maximaal
vier vogels ter grote van een kanarie in een kooi te houden, maar dat wij er
heel veel moeite voor moeten doen om dat voor elkaar te krijgen.
Er zitten altijd twee kanten aan een verhaal. De dierenbescherming en
dierenwelzijn willen het liefst helemaal geen of zo weinig mogelijk vogels
in een kooi. De handelaar wil graag wat extra vogels in de kooi. En als hij
maar twee vogeltjes in een kooi mag houden, mag hij wel met een
vrachtwagen komen om zijn handel te vervoeren!

Ook voor dit soort zaken proberen wij de gulden middenweg te zoeken en
te vinden.

Ook hadden wij een gesprek met enkele personen van de dierenbescherming die speciaal van uit Den Haag naar onze vogelmarkt gekomen
waren om een inzicht in ons vogelmarkt gebeuren te krijgen. Ze hadden
een aantal vragenlijsten bij zich die wij met hun hebben doorgenomen.
Ook kwam met hun het gesprek op de aantallen vogels in de kooien. Wij
vertelden hen dat wij in al die vogelmarktjaren al van ver gekomen waren.
op de eerste vogelvogelmarkten die Vogelweelde organiseerde werden
fazanten, siereendjes en zelfs dwergaapjes aangeboden in allerlei soorten
vaak in van gaas geconstrueerde kooien.
Als je dan nu ziet dat het nu meest uniforme schone kooien zijn met zoveel
als wij het voor elkaar kunnen krijgen, redelijke aantallen vogels hier in,
allemaal voorzien van drinken en voer zijn wij hopelijk op de goede weg.
De Haagse bezoekers waren door onze uiteenzetting duidelijk verrast,
waarbij de heer Arts de vragenlijsten die ze bij zich hadden met hun
doornam en hun hierbij tekst en uitleg gaf.

Mutaties leden 2021

Opzegging:
M. IJzerman
H. Kaper

Woonplaats:
Meppel
Ruinerwold

Lid sinds:
2013
2015

Staphorst
Staphorst
Staphorst
Ruinerwold

2011
1959
2010
2004

Overleden
Henk Buitenhuis
Albert Tuin
Klaas Kooiker
H Schipper

juli
oktober
oktober
november

Nieuw lid
Johan Polman
Dirk Braamskamp
Jan van der Vliet
Klaas Bloemert
Wilco Versteeg

Jan Dekkerstraat 36
Zuideinde 17,
Beukenlaan 11
Rozenlaan 28
Postweg 3

Hoogeveen
Meppel.
Rouveen
Rouveen
Ruinen.

Verscheidene van hun vragen streepte hij weg omdat ze op onze
vogelmarkten niet van toepassing waren.
Hierna namen we afscheid van elkaar, waarbij ze vertelden dat ze de
volgende markt zeker terug kwam want ze had nooit eerder zoiets gezien
en ervan had genoten! Hier zie je ook het belang van een professioneel
medewerker zoals een dierenarts om alle vragen die er op doemen met de
N.V.W.A. en of dierenbescherming op het gebied van wetgeving en
dierenwelzijn met kennis van zaken te kunnen beantwoorden.

Dat niet iedereen alleen naar de vogelmarkt komt om vogels te verkopen
bleek uit het gesprek dat wij voerden met een vrouw uit Kiel, die alleen
naar onze markt gekomen was met een aantal muskaatduiven, een
duurdere duivensoort. Ik vroeg haar; verkoopt u hier ook wel van die
prijzige duiven?
Ze vertelde ons; ik ben hier alleen maar naar toe gekomen om contacten te
leggen met andere kwekers, om andere soorten te bekomen. Ik heb
vandaag niets verkocht maar kom de volgende markt zeker weer.

Een vogelmarkt ondanks die enkele dwarsligger om trots op te zijn!
AL:JA

Mededeling
Verhuist u, ander telefoonnummer of heeft uw
mailadres een wijziging ondergaan, informeer dan
s.v.p. ook de secretaris .
Bij voorkeur door een mail te sturen naar:

info@vogelweeldemeppel.com

Vanaf dinsdag 08 februari starten ook weer de contactavonden,
m.d.v. dat de Corona maatregelen van toepassing zijn, t.w.:
De Qr-code moet bij binnenkomst getoond kunnen worden en het
dragen van een mondkapje is verplicht.

Op zondag 2 januari jl. bereikte ons het droeve bericht, dat ons lid

Bertus Tiemes
plotseling is overleden. Hij werd 77 jaar.
Bertus is lid geworden van “Vogelweelde Meppel e.o.” in 1988.

We wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte om dit grote verlies te dragen.

Op onze jaarvergadering 2018 is het volgende aangenomen.
Wanneer U op onze contactavond aanwezig bent, trekken wij direct, voor
of na de pauze, één naam uit ons ledenbestand, misschien wel de Uwe!
Dit gebeurd op elke contactavond!
Bent u aanwezig?! Dan heeft u één jaar vrijstelling van contributie!
Er wordt per contactavond één naam getrokken.
Dus, zorg dat u aanwezig bent !
Dit ↓ is de trekking van dit op de contactavonden in 2021
14 september G. Boverhof
kweeknr. 0NGH - niet aanwezig
12 oktober
Erik Kin
kweeknr. T653 GEFELICTEERD!

Ingezonden stukken
Grote vogelmarkt in de Regio Hardenberg!
Jarenlang togen vogelliefhebbers uit Hardenberg en omstreken naar de
vogelmarkt in Meppel. Naar de Markthallen in het centrum van Meppel.
Dat was een begrip. De vogelbeurs groeide uit tot de grote Internationale
Vogelmarkt Vogelweelde. De sfeer in deze oude hal was uniek.
Het vrij lage plafond, met de glazen koepels in het dak gaven de hal een
bijzonder karakter.
In de tachtiger jaren kreeg ‘Meppel’ concurrentie van ‘Zwolle’.
In de IJsselhallen ontstond een tweede grote vogelmarkt.
Terwijl men in Meppel ook de nodige parkeer- en verkeersproblemen had,
waren rond de IJsselhallen in Zwolle ruime parkeerterreinen ter
beschikking. In Zwolle groeide men -wel met de nodige problemen tussen
twee plaatselijke vogelverenigingen- uit tot een minstens even grote
vogelmarkt! Vanwege de toegenomen eisen op het gebied van veiligheid,
waren de Markthallen in Meppel niet meer bruikbaar. Uiteindelijk had de
gemeente Meppel besloten om de hallen daar te slopen.
De vogelvereniging Vogelweelde verhuisde haar zo bekende vogelmarkt in
2010 noodgedwongen eerst naar Zuidlaren en later naar de TT EXPO hal in
Assen. Na een aantal succesvolle jaren kon men ook daar niet meer
terecht. Inmiddels was ook bekend dat de Zwolse vogelmarkt in de
IJsselhallen er op termijn ook moest gaan vertrekken.
Wat schetst de verbazing dat Vogelweelde nu, anno 2021, met haar
vogelmarkt neerstreek in de Evenementenhallen in Hardenberg.
Dat was op 16 oktober. Uiteraard was het er even wennen geblazen voor
de vereniging, de organisatie en de vogelliefhebbers. Maar met over de
2.000 bezoekers keek voorzitter Teun Lok met al zijn mensen best wel
tevreden terug: “We hadden een grandioze start in Hardenberg. Met al
aardig meer bezoekers dan we gewend waren. Het is prima verlopen
ondanks alle corona beperkingen want dat was wel best even wennen.
We spraken alleen maar tevreden bezoekers en hoorden geen enkele
wanklank. Binnenkort gaan we evalueren met de mensen van de
Evenementenhal. Uiteraard om de eerste goeie stap die we er gezet
hebben door te trekken naar een mooie toekomst in Hardenberg.
De data voor de vogelmarkten in 2022 zijn op 26 maart en 15 oktober.
Alle vogelvrienden uit Hardenberg en omgeving zijn dan ook weer van
harte welkom.”

Grootste vogelmarkt nestelt zich in de Evenementenhal
Vogelvereniging Vogelweelde uit Meppel organiseert al zeventig jaar twee
maal per jaar de jaarlijkse internationale vogelmarkt. Dat was ooit in de
Markthallen in Meppel, destijds de grootste in NL. Na het verdwijnen van
de hallen vond men onderdak in de Prins Bernardhoeve in Zuidlaren en
later op het TT circuit in Assen. Nu men daar niet meer terecht kon, vond
het bestuur in de Easyfairs Evenementenhal in Hardenberg een nieuwe
partner. Vanochtend trokken voor de eerste keer ca. 2.500 liefhebbers
naar de Energieweg 2 om daar hun hobbydieren onder de in acht te
nemen corona regels aan te bieden aan een groot publiek, met name ook
uit Duitsland. Bekijk een impressie ……
Van 20 tot en met 22 januari 2022 vind er in dezelfde hallen de
Dierenparade Noordshow, de grootste kleindierenshow van Nederland
plaats. Hier kunnen de hobbyisten/dierenliefhebbers genieten van een
uitgelezen collectie hoenders, dwerghoenders, watervogels, konijnen,
cavia’s en sierduiven van allerlei soorten en rassen.
Harry Kruiper
Harry Kruiper is een goede bekende van mij uit de parkietenwereld, we
kennen elkaar al meer dan 40 jaar. Harry maakt voor verschillende
evenementen in de hal fotoreportages en kleine verslagen, deze komen
dan in het blaadje dat huis aan huis wordt verspreid in Hardenberg.
Ook komt het in het clubblad van de vogelvereniging.
Ze zijn er apetrots op dat in hun gemeente zoon groot evenement plaats
vind op vogelgebied. Aldus Teun.

Even noteren!
dinsdag 8 maart

Ledenvergadering

vrijdag 26 maart

Op bouwen van de markt

zaterdag 27 maart

Vogelmarkt in Hardenberg

dinsdag 12 april

Contactavond in Ruinerwold

vrijdag ??? april

Feestavond?

zaterdag 28 mei

Jaarlijks uitje!

dinsdag 13 september

contactavond

vrijdag 14 oktober

Markt opbouwen in Hardenberg

zaterdag 15 oktober

Vogelmarkt in Hardenberg

dinsdag 8 november

Contactavond in Ruinerwold

17 t/m 19 november

Onderlinge tentoonstelling

Beste Lezer,
Ik wil jullie complimenteren met het organiseren van een super geregelde
vogelmarkt van afgelopen 16 oktober.
Jullie worden zeer zeker de grootste markt in de regio.
Wanneer is de volgende markt?
Groet John L., keurmeester postuur nbvv
Beste Alwin Smit
Het was een super gezellig markt en ik had ook een mooie plek
Nogmaals bedankt voor alle moeite
Mvgr Theo Wijnberg
Alwin,
Mooie vogelmarkt, ga zo door.
Graag de volgende markt weer hetzelfde plekje.
Met vriendelijke groeten, Jan K.
Beste Alwin,
Gisteren hebben wij met een aantal leden van BEO Bolsward de
vogelmarkt in Hardenberg bezocht en hadden een paar tafels
gereserveerd.
Ik wil jullie hierbij onze complimenten overbrengen voor de prima
organisatie. Grote waardering voor wat jullie als team hier hebben
neergezet. Alles was goed geregeld, zowel binnen als buiten met de
verkeersregelaars en QR-controleurs. De hal (6) leent zich prima voor zo'n
beurs en hal 7 iets minder door de matige verlichting.
De handel was volgens ons over het algemeen matig, maar daar kunnen
jullie als organisatie weinig aan doen.
Nogmaals mijn waardering voor alles en graag tot volgend voorjaar.
Met vriendelijke groet, Geert W. Workum.

Birdwatch 2021
Ter informatie: Elke 1e zaterdag in oktober organiseert
BirdLife de Euro Birdwatch dit jaar voor de 26e maal in
samenwerking met Vogelbescherming Nederland.
Er doen ruim 40 landen mee met meer dan 160 telposten,
vorig jaar werden er bijna 6 miljoen trekvogels geteld.
Wat de resultaten 2021 zijn is nog niet bekend, wel dat de spreeuw,
graspieper en vink weer de hoofdmoot vormen.

Bontbekplevier
IMPRESSIE: Ik was op het Dwingelderveld en zag dat de trektelpost weer
constant bezet was en dacht een trekvogeltelling in deze tijd zou ik ook wel
eens willen meemaken en de Euro Birdwatch leek mij daarvoor bij uitstek
een prachtige gelegenheid. Contact gezocht met de teller der tellers Joop
Kleine of ik op zaterdag 2 oktober aanwezig mocht zijn, onder voorbehoud
dat het weer het zou toelaten, want ik ben namelijk wat men in vakjargon
noemt een zogenaamde mooi weer spotter. Joop vond het prima, Joops tel
maat Jan Grotenhuis zou ook aanwezig zijn. Zaterdagmorgen “vroeg”
opgestaan, lunchpakketje samengesteld en mijn vogels gevoerd, daarna
op weg naar de Davidshoeve gelegen aan de rand van het prachtige
Dwingelderveld. Onderweg op het fietspad een bekende tegenkomend
die vroeg of ik uit bed gevallen was, heb tactisch uitgelegd wat ik ging
doen en dan is de standaard vraag: “Hoe kun je die nu tellen?” Zeg ik
flauw, “gewoon de pootjes tellen en dan delen door twee”. Kwam op weg
naar de tel post al duizenden spreeuwen tegen die net waren vertrokken
van de slaapplaats en grote groepen ganzen doorkliefden al het luchtruim
boven de heide op weg naar de foerageergebieden. Bij aankomst tel post,
deze ligt achter de Davidshoeve zo’n 400 meter het veld in, waren Joop
en Jan al aanwezig en ik maakte de drie J’s compleet, gezongen werd er
niet dit uit respect normen stiltegebied.

Er was lage bewolking en de wind was ZW 2 en de temperatuur was rond
11 graden; hierdoor waren de beide heren niet al te optimistisch gestemd
op een goed telresultaat. Heb grote bewondering voor beide mannen dat
ze de overtrekkers al horen voordat ik er nog maar een glimp van had
opgevangen, vooral de steltlopertjes zijn snelle jongens. Er was redelijke
trek en het bleef lang doorgaan, dan weer een groepje vinken , gevolgd
door graspiepers etc, het moeilijkst waren de combi-groepjes met
verschillende soorten zoals kepen en geelgorzen. Een paar keer werd in
hun kielzog een sperwer geteld, ook de zwaluwen waaronder 5
huiszwaluwen waren nog volop onderweg naar warmere oorden, ze gaan
bij Gibraltar oversteken en moeten dan nog zo’n 7000 km. Jan had zijn
eerste kramsvogels dit trek seizoen (wat een lekker stuk gevulde speculaas
opleverde) deze lijsterachtigen beginnen nu mondjesmaat binnen te
komen. Er vielen wat gaten in de bewolking, en de telescoop bracht
uitkomst voor de soorten die wat verder weg en hoger vlogen zoals kleine
mantelmeeuwen en aalscholvers met als krent een aan de horizon over
wapperende zeearend. De buizerds waren lastig te plaatsen, zijn het
trekkers of z.g. ter plaatse vogels .Een paapje kwam even buurten, leuke
soort voor oktober. De gaaien die de hele week behoorlijk trokken lieten
het nu wat afweten en de gehoopte klapekster verscheen niet ten tonele.

Paapje
Na de middag werd het rustiger en grote groepen ganzen keerden terug
naar de vennen, de zwaluwen deden nog flink hun best om de
trekaantallen te verhogen en enkele veldleeuweriken en graspiepers
bleven rond de tel post hangen. Om 13.30 werd besloten te stoppen; met
46 soorten en 2371 exemplaren konden we best tevreden zijn en hebben
zo een steentje bijgedragen aan Euro Birdwatch 2021. Op de terugweg
nog een mazzeltje; in de Holtveenslenk twee bontbekpleviertjes en een
drieteenstrandloper, voor Drenthe leuke soorten. Kwam langs een
vogelspotter die nog een roodkeelpieper in Noordenveld had gehoord
maar ik heb deze helaas niet kunnen spotten.
Jan Vriend.

De mooiste vogelvriendelijke klimplanten
Een vogelvriendelijke, bio diverse tuin heeft voldoende schuilplekjes en
biedt een uitgebreid voedselpalet. Insecten, bessen en zaden zijn daarbij
onmisbaar. Met de juiste planten kom je al een heel eind. Zo vlak voor de
winter is het een mooi moment om nog aan de slag te gaan. En wanneer je
weinig ruimte hebt in de tuin, kun je nog altijd de hoogte in!
Klimplanten zijn overal goed voor. Het belangrijkste: u wordt er vast en
zeker blij van, want ze bedekken een koude, kale muur of schutting, ze
bloeien vrolijk, ruiken zoet en de bessentrossen geven troost aan uw
herfsttuin of gevel. Ze gaan de hoogte in, dus hebben weinig plek nodig.
Eén stoepsteen eruit is voldoende voor groen tot aan het dak.
Ook lokken klimplanten vlinders, andere insecten en vogels uit de buurt
naar u toe. Ze bieden namelijk álles wat vogels willen. Voedsel (bessen of
insecten) en rust- of nestplekken op veilige hoogte in de bos dichte
stengels en bladeren. Snoei dus alleen voor of na het broedseizoen!
Plant nu één of meer van deze zes eersteklas klimmers, nog voor het
begint te vriezen.
1. Hop
Plant een hop voor de winterkoning! Deze inheemse slingerplant is vooral
bekend als ingrediënt voor bier. Maar met zijn dichte bladerdek en
artistieke, groene hopbellen is het een uitstekende plek voor het
koepelnestje van die kleine bruine druktemaker. De hop bloeit in de
nazomer, van augustus tot oktober, en verdraagt zon én schaduw.

2. Klimop
De klimop heeft de fantastische eigenschap te bloeien met geelgroene
bloemen als veel andere bloemen ermee stoppen (september-december).
Als u dus in de buurt zit in het herfstzonnetje, hoort u gelukzalig gegons
van de bijen en vlinders die toch nog wat lekkers vonden. De klimop groeit
altijd en overal. Hij draagt zijn volle, zwarte bessen vroeg in het voorjaar en
dan zijn de merel, spreeuw en houtduif niet weg te slaan. De sporadische
zwartkop ook niet.
3. Winterjasmijn
De winterjasmijn bloeit hartje winter met geurende, gele bloemen.
Ze ontluiken wonderlijk aan de bladloze twijgen. Hij vraagt niet veel en
gedijt allicht, ook langs een muur op het noorden. Op zachte winterdagen
in februari bezoeken de eerste insecten alweer de nog bloeiende bloemen.
En als begin lente de mezen overschakelen van hun winterkostje (zaden)
naar insecten, dan zoeken ze ook prompt in de winterjasmijn.
4. Klimhortensia
De klimhortensia bloeit in juni en juli en kan goed tegen schaduw.
De grote, witte, samengestelde bloemen, die soms wel twintig centimeter
in doorsnee worden, springen tussen het frisgroene blad uit.
Knip de uitgebloeide bloemen niet af, want ze blijven gedroogd ook
prachtig in de herfst en winter. Tussen de bladeren huizen spinnetjes en
insecten en daar weten alle tuinvogels wel raad mee.
5. Wilde kamperfoelie
Van juni tot september is vooral ’s avonds de lucht vol en zwaar van de
zoete geur van de meerkleurige kamperfoeliebloemen. Op zwoele
zomeravonden ziet u nachtvlinders, die de nectar met hun tong eruit
zuigen. Wij moeten de felrode bessen zeker niet eten, maar vogels hebben
gelukkig geen last van het gif. De heggenmus en roodborst schuilen er
graag.
6. Klimroos
Grote trossen klimrozen zijn de trots van uw
zomertuin met hun open hartjes vol stuifmeel, vanaf
juni tot aan de eerste nachtvorst. In het najaar zijn de
bottels een magneet voor groenlingen en putters, die
de zaden eruit frutselen. Handig: vogels pikken ook de
rupsen en luizen uit de plant, zodat die niet de
overhand krijgen. De koperwieken en andere lijsters
werken de hele rozenbottel met plezier naar binnen
en wat overblijft op de plant is een kerstkaart waardig.

februari 2022
Ereleden:
Jan Tuin, Arend Boers,
Thijs Lugtmeijer en Teun Lok
Bijzondere waardering:
Jan Vriend en Teun Lok
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De contactavonden worden gehouden op de 2de dinsdag van de maand in
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“Buddingehof” Tel. 0522-481340
Planning uitgave Vogelnieuws voor de 2022 4 X per jaar
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