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Postadres : Vogelvereniging S&O Stroet 69 1744 GK St. Maarten 
Rabobank : NL29RABO0140 8354 82 t.n.v. Penn. Vogelver. Schagen en Omgeving 
Clubgebouw : “de Blokhut”Loet 10 1741 BP  Schagen tel.: 0224-215959 
Email  : zie mailadressen van bestuursleden  Website : www.vseno.nl  
Inschrijving : K.v.K. nr.  V634510    Afd.code : NBvV S25 
 

Dagelijks bestuur: 
Voorzitter   Secretaris    Penningmeester +  
         ledenadm. 
TH. Smit   H. van Spelden   A.J. Groot 
Fabrieksstraat 48  Fresiastraat 9    Siekersstraat 19 
1749 AX Warmenhuize 1782 NS Den Helder   1741 SN Schagen 
Tel.: 0226-391682  tel.: 0223-625460   tel.: 0224-298352 
E: theoria010@gmail.com E:henkvanspelden@hotmail.com  E: arie.groot1@quicknet.nl  
 
Algemeen bestuur: 
2de Voorzitter   2de Secretaris    2de Penningmeester 
L.de Jongh   E. Hogerheijde   N.H. Mulder 
Grotesloot 178  Boterzwin 3221   St. Jozefpark 38 
1752 JP Sint Maartensbrug 1788 WE Julianadorp   1747 HM Tuitjenhorn 
Tel.: 0224-799857  tel.: 06-55521005   tel.: 0226-392217 
E: dejongh.lou@gmail.com E: carperazzi@hotmail.com  E: - 
 
Ringen commissaris  TT secretaris    Materialen 
Maaik Kruijer   J. Modder    J.C. Dietvors 
Kuileweid 2   Burg. Hulststraat 27   Brücknerstraat 1 
1747 SC Tuitjenhorn  1751 CK Schagerbrug   1741 HJ Schagen 
Tel.: 06-53859330  tel.: 0224-571871   tel.: 0224-292620 
E: mjn.kruijer@quicknet.nl  E: j.modder@quicknet.nl  E: jc.dietvors@quicknet.nl
  
 
Materialen   Contactpersonen    
    Kleurkanaries   : Th. Smit 0226-391682 
vacant    Vorm en postuurkanaries : J. Modder 0224-571871 
    Vruchten en insecteneters : P.G.J. Groot 0224-212765 
    Tropische vogels  : L. Klüppel 072-5813477 
  
 
Verenigingsavond  : elke 3de dinsdagavond van de maand aanvang 20.00 uur 
Advertentieprijs per jaar :1 pagina € 82 : ½ pagina € 42 ; ¼ pagina € 32  
Kopy Snaveltjeskrant naar : l.kluppel@gmail.com  of Zakedijkje 18  1862 HB  Bergen nh 
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 Notulen verenigingsavond 17 - april - 2018 

  

Opening door de voorzitter om 20.00 uur 

Theo heette een ieder welkom op deze avond die in het teken stond van een lezing 

en levend beeld verzorgd door Leo Kluppel.  

Op de notulen van de vorige vergadering van 20 maart 2018 waren geen op of 

aanmerkingen en werden voor akkoord getekend. 

Bij de mededelingen werd aangegeven dat er op de site van de bond regelmatig  

vanuit het bondsbestuur een nieuwsbrief verspreid wordt. Het is van belang om deze 

te lezen omdat er veel informatie in staat die voor ons vogelliefhebbers van belang 

kan zijn.  

Gesproken werd over het punt toezichthouders en misschien eventuele liefhebbers 

die geïnteresseerd zijn om de cursus te volgen. Ook werd uitgelegd welke kosten 

voor rekening van de cursist zijn. 

Vanuit de districtsvergadering waar Leo aanwezig was is naar voren gekomen de 

mededeling dat de districtstentoonstelling voor 2018 gehouden zal worden in en door 

Aalsmeer. Inkooien 26 december, uitkooien 30 december , het is alleen jammer dat 

het vlak voor de wereldshow is . De districtstentoonstelling voor 2019 is Vovos in 

Spanbroek en datum is nog niet bekend. Voor 2020 mogen wij vanuit het rayon een 

voorstel doen om te kijken of wij dat gezamenlijk met een aantal andere verenigingen 

kunnen organiseren . 

 Districts bijdrage: Het blijkt dat er 9 verenigingen hun bijdrage niet betaald hebben 

het zou goed zijn als de bond daar actie op zou nemen. Schagen heeft in iedergeval 

wel betaald wat Arie kon beamen . De gelden voor de garantstelling zijn inmiddels 

teruggeboekt vanwege een financieel positief saldo bij de districts tentoonstelling. 

Stemming: Op de districtsvergadering werden de stemmen uitgebracht t.a.v de 

heren Verburg en Munniksma allebei van het bondsbestuur. Zij zijn met meerderheid 

van stemmen herkozen. 

Er werd o.a. gesproken over de privacy van leden die in catalogus of 

verenigingsboekjes met naam en adres en  telefoonnummer geschreven staan. Het 

blijkt dat daar verschillend over gedacht wordt. Hier is het laatste woord nog niet over 

gesproken. 

Theo hield een korte toelichting v.w.b. het enten van vogels waar de heer de Jong 

een artikel over geschreven heeft zeker de moeite waard om dat te lezen. 
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Jac gaf aan dat hij zwarte luis had bij de vogels en ook in het nest. Hij heeft alle 

vogels uit de broedkooien gehaald en de kooien grondig schoongemaakt. Volgens 

hem heeft hij er geen last meer van  

Lezing :  

Nadat de agenda behandeld was begon Leo aan zijn presentatie over vogels in de 

natuur. Aangezien we al veel lezingen en diavoorstellingen gezien hadden was het 

deze keer een verademing om eens over de vogels in de natuur te praten en te 

kijken. Het waren prachtige beelden soms verdrietig en hard maar zo gaat dat in de 

natuur en soms heel mooi.  

De voorzitter bedankte Leo voor zijn bijdrage aan deze avond. 

Rondvraag : Er waren geen vragen. 

Sluiting: Aangezien er niets meer aan de orde was werd de vergadering gesloten en 

wenste de voorzitter een ieder wel thuis. 

Secretaris Henk van Spelden 

  

 

 

Is vogels houden een dure hobby ? 

Je hoort altijd zeggen dat vogels houden een dure hobby is, maar het lijkt toch meer 

een kwestie van een goede aanpak. Eén kleine investering en heel lang plezier van 

je vogels, zonder dat het een cent kost. 

De foto laat zien dat u voor enkele euro’s een hele mooie collectie vogels heeft 
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Hier hebben we 

nog plaats voor 

een advertentie 
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Onze vogels blijven eten……..MAAR WAT?  Deel 2  

Zacht voer  

Ik spreek over zacht voer. Zacht voer is alles wat naast het zaad wordt verstrekt en 

zacht is, veelal makkelijk verteerbaar. Onder deze noemer valt dus het opfokvoer 

tijdens de kweek, het krachtvoer tijdens de rui, het insectenvoer, het buiten 

gevonden onkruidzaad of het groenvoer.  

Een hele grote gemene deler in het voer is dat de wetenschap ervan uitgaat dat 

waar de vogel uit bestaat je er ook in moet stoppen. Uit casco (het gehele lijf van de 

vogel) onderzoek is een chemische samenstelling van de vogels gekomen. Het voer 

wat verstrekt wordt is om en nabij die samenstelling. Alle opfokvoeders hebben 

bijvoorbeeld om die reden ongeveer 15 a 16% eiwit.  

Dat kracht- of opfokvoer bestaat uit een basisbestanddeel, zeg maar, broodkruimels 

of paneermeel. Dat kan iets van elkaar verschillen welke granen er bij het maken 

van dit basisproduct gebruikt zijn. Ook hier is het weer ‘wie gebruikt wat’. Men kan 

afvalproducten gebruiken en men kan speciaal gebakken producten gebruiken. Het 

eerste hoeft niet altijd slechter te zijn overigens. Maar dit bestanddeel wordt in 

bulkhoeveelheden verkocht. Men kan aangeven welke grootte men wil, hoeveel eiwit 

er in zit enzovoorts. Gemiddeld zal het bestaan uit ongeveer 9% eiwit hetgeen van 

origine geheel plantaardig eiwit is.  

  

Aan dit basisbestanddeel wordt alles wat nodig is toegevoegd, calcium, natrium, 

eiwitten, vitamines, aminozuren, oliën en vetten en ga zo maar door. Die 

toevoegingen maken al het verschil in de op de markt beschikbare verschillende 

producten. Wij zien onder meer grote balen tegen zeer lage prijzen naar de 

dierenspeciaalzaak gaan, die men zelf uitvult en in plastic zakjes verkoopt. Wij zien 

ook producten die volgens de verkoper het beste zouden zijn, maar waarin de 

salesafdeling van de fabrikant en verkoper met woorden er meer in stopt dan de 

productie zelf. Dat laatste product hoeft echt niet beter te zijn dan het eerste product. 

De prijs scheelt wel.  

 In die veelheid van aangeboden producten moet u uw eigen weg zoeken. Dat zacht 

voer wordt vanaf dag één aan uw jongen verstrekt. Een jong net zo groot als het 

eitje waar het uit kwam, met alles er op en er aan. Een nog kleiner maagje en nog 

kleinere darmpjes. Alles zo week en zo zacht dat er snel wat verkeerd kan gaan. De 

zorg die de moeder aan deze jong geborene geeft is aandoenlijk om te zien. Dat 

bepaalt mede onze hobby. Onze emotie. In dat voer hoeft geen zaad te zitten. Hoe 

minder hoe beter. Wij zien dat onder meer in het buitenland, maar ook enkele 

producten hier, waar nagenoeg geen zaad in zit of helemaal geen. De zachte 

bestanddelen moeten met de dure toevoegingen een geheel gaan vormen. Dat 

gebeurt nadat wij het rul en zacht hebben gemaakt door water toe te voegen. Dan 
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zitten de mineralen, vitamines en aminozuren allemaal geplakt aan het rul gemaakte 

voer en kan het door de jongen worden genuttigd. In die kleine weke darmpjes 

worden omgezet en opgenomen. Dat gebeurt echt niet met boerenkool of zwart 

zaad. De vogels hebben eiwitten nodig, dierlijke eiwitten. En juist die zitten er in ons 

voer niet veel in. De toevoegingen om vanaf de basis met 9% eiwit naar de 

bijvoorbeeld 16% eiwit te komen zijn meestal eveneens plantaardig. Natuurlijk 

worden er opfokvoeders verkocht met de mededeling dat er “eierkoek” wordt 

gebakken en toegevoegd, maar een ei bestaat uit slechts 12,9% eiwit en kan na 

mengen met het broodmeel nooit oplopen tot 16%.  

  

Om het hogere percentage eiwit te bereiken gebruikt men bijvoorbeeld Soja die in 

allerlei concentraties beschikbaar zijn. Soja is plantaardig eiwit. Onze vogels zijn 

echter op zoek naar dierlijk eiwit, omdat dat dierlijke eiwit volledig of nagenoeg 

volledig kan worden opgenomen. Plantaardig eiwit niet, slechts een gedeelte. 

Sommigen kwekers voegen vis toe. Er zijn er ook die babymelkpoeder toevoegen, 

omdat deze ongeveer 50% eiwit bevat, maar ook een nagenoeg even groot deel 

lactose (koolhydraten). Deze lactose kunnen door een vogel nauwelijks worden 

opgenomen en zal eerder een dunne ontlasting bevorderen. Weer andere kwekers 

voegen insecten toe, maar de meesten gebruiken gewoon hardgekookte eieren. Ik 

behoor tot de laatste groep. 

  

Het kippenei, het ‘ei van Columbus' dat veel toevoegt wat een vogel wenst te 

hebben. Soms ietsje teveel want het eigeel is meestal geel bevorderend en 

elders heb ik al aangegeven dat er kwekers onder u zijn die dat juist niet 

wensen. Nu ik ben zo’n mozaïekkweker die graag zo min mogelijk aanslag op 

de pennen wenst. Dat wil niet zeggen dat ik de kwaliteiten van het kippenei 

daarom aan mijn vogels onthoud. Ik voeg gerust vier eieren per kilo opfokvoer 

toe. Er zijn kwekers die meer toevoegen.  

Voorts wordt er vanuit de fabriek extra aminozuren toegevoegd om de 

omzetting van de eiwitten te bevorderen.  

Eiwitten aan het voer toevoegen doen wij al vaak ter voorbereiding van de 

kweek. Bij de kanaries nadat wij de vruchtbaarheid op gang hebben gezet door 

de hoeveelheid licht te verhogen en bij de Australische vinken door het voer 

rijker te maken en de hoeveelheid vocht te verhogen (denk aan meer badwater) 

en zacht voer met meer eiwitten te verstrekken.  

Hoe belangrijk de kwaliteit van het opfokvoer van uw vogels is, blijkt uit het 

volgende. Een volwassen vogel heeft tot volwassenheid ongeveer 600 gram 

zacht voer opgenomen. Dat is 30 maal het lichaamsgewicht! Ik wil geen 

chemische toevoegingen aan dat voer, geen dingen die er niet in thuis horen en 

helemaal alles zo zuiver mogelijk houden. Denk maar eens terug aan de 
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toxische stoffen die op het zaad zaten en in de vetten worden verzameld. 

Datzelfde geldt voor de bijwerking van chemische toevoegingen aan het 

opfokvoer. Ik gebruik al meer dan vijfentwintig jaar hetzelfde product zonder 

toevoeging van geur-, kleur- of smaakstoffen en heb geen reden gezien dat te 

veranderen.  

Ik gebruik het zacht voer het gehele jaar door. Vanuit de wetenschap is 

aangegeven dat naast het zaad ongeveer 20% van het menu uit zacht voer 

moet bestaan. Dat doe ik ook, maar in de rustperiode krijgen de vogels minder 

kracht- of opfokvoer en wat meer groen.  

  

 

 

Kleurstoffen  

Wat bijvoorbeeld kleurstoffen in het voer met uw vogels doen, blijkt onder meer 

uit het volgende.  

Het is al weer zo’n vijfentwintig jaar geleden dat ik van merk zacht voer 

overstapte. Ik kreeg het advies dit te doen omdat ik mozaïekkanaries kweekte. 

Mijn vriend Sjaak de Jong, één van de voorlopers in die tijd, raadde mij dat aan. 

Nu had ik veel problemen met mijn ogen en kweekte ook Goud Isabellen (Isabel 

Geel Intensief). Slechts weinig, maar met een achttal jonge mannen had ik er 

altijd wel genoeg om een stam voor de Nederlandse Kampioenschappen op 

Breda samen te stellen. 4 maal 48 kreeg ik voor kleur en meer kon niet. Een 

hele mooie kleur geel afkomstig van de vogels van Jan Albers uit Limburg. Dat 

jaar was ik dus overgestapt naar het decennia oude product op natuurbasis en 

Sjaak kwam mij helpen met de selectie. Ik had het al zien aankomen. Sjaak zei: 

‘Constant, die vogels lijken wel geel ivoren zo zwak is de geel tint’. Hetzelfde 

genetisch materiaal, dezelfde vogels ineens van een prachtige kleur in een 

waterig geel kleurtje veranderd. Dat was de werking van de geel bevorderende 

werking van dat product, of beter gezegd de afwezigheid er van. Dat moet ieder 

zich realiseren: dat de vogels die u hebt bestaan uit genetisch materiaal en de 

invloeden van de huisvesting en voeding. Als er mensen zijn die de vogels geel 

bevorderende kleurstoffen geven, dan selecteren zij onder invloed van deze 
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producten. Dat mogen de liefhebbers die daar een vogeltje komen 

kopen gerust weten om er rekening mee te houden. Naar mijn 

mening is een geel bevorderende kleurstof bij onze kanaries niet 

nodig. Alleen in de eerste twee weken om de pennen wat dieper 

doorgekleurd te krijgen kan dit positief werken, maar anders brengt 

u het genetisch bestand van uw vogels alleen maar in gevaar. 

Alle geelbloeiende kruiden zijn geel bevorderend. Dat is onder meer 

het raapzaad. Maar ook veel onkruidzaad en het (on)kruid dat wij 

buiten zoeken, valt daar onder zoals muur, weegbree of herderstas. 

Bij geel intensieve vogels dus niet verstrekken totdat u uw TT-

selectie heeft bepaald. En de TT-vogels dus ervan vrij houden!  

Zoals eerder aangegeven, voor de vogels die u kleurstof voor rode 

vogels verstrekt, maakt het allemaal niets meer uit. Dan is een 

beetje onkruidzaad of een beetje raapzaad niet meer van belang. 

Dan komt het er op aan om het rood zo goed mogelijk te krijgen en 

de vogels in een zo’n goed mogelijke conditie te laten geraken.  

  

Als ik onkruid ga zoeken, probeer ik het niet in een verstedelijkt 

gebied te doen vanwege de honden en uitlaatgassen. Ook hoop ik 

dat er niet teveel vogels op zitten (ontlasting) en pak liever verser 

dan ouder. Muur kan uw vogels in de broedkooi, die niet meer zo 

goed willen voeren, een beetje helpen. Dat gaat echter ook heel  

 

 

Perzikzaad, rood/roze bloemen waarin het zaad Graszaad, een zeer welkom voer voor jongen en 

verschijnt. Met bijv. varkensgras uitstekende 

kruiden 

oude vogels. Halfrijpe zaden zijn licht 

verteerbaar. 

die ook nog heilzaam zijn. Varkensgras vooral 

einde 

Komt in vele vormen voor. Zeker de Australische 

zomer en begin herfst. prachtvinken zijn er dol op. Zo nodig gebruiken 

ze 

  de resten voor het nest. 
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goed met wat Rucola sla. De bittere smaak vinden de vogels lekker 

en snel voert men er de jongen mee. Die hebben middels de Rucola 

sla direct wat extra vocht.  

De jongen hebben vrij veel vocht nodig maar drinken zelf niet. Al het 

vocht moet dus via het zacht voer en dergelijke verstrekt worden. 

Het meeste van het vocht gaat het lichaam uit via de ontlasting maar 

ook aan de opbouw van het lichaam (bestaat uit 2/3e aan vocht). 

Ziet u dat de jongen niet goed gevoerd worden en de ontlasting op 

de rand van het nest klein en droog wordt, dan weet u wat te doen! 

Volgende keer deel 3 

‘Broedende beschermde vogel kauw vertraagt sloop 

tankstation Dijkhuizen  

TIEL Bij de sloop van tankstation Dijkhuizen aan de Havendijk is 

een broedende kauw ontdekt in de te slopen schoorsteen van 1 van 

de gebouwen. Onderzoek van ecologisch adviesbureau De Groene 

Ruimte uit Wageningen, een ecologisch onderzoek heeft 

uitgewezen dat er in de schoorsteen een vogel met nest zit. 

De kauw is een beschermde inheemse diersoort. Dit betekent dat tot 

de jonge vogels zijn uitgevlogen er geen sloopwerkzaamheden aan 

de schoorsteen kunnen plaatsvinden. Een deel van het pand blijft 

staan ter ondersteuning. De rest van het pand kan wel gesloopt 

worden. Het kan ongeveer acht weken duren voor er verder kan 

worden gegaan met de werkzaamheden. De broedduur is 16 dagen 

en de jongen vliegen na ca. 30 dagen uit Het tankstation en 

gebouwen zouden eigenlijk voor 1 mei in zijn geheel gesloopt 

moeten zijn. Deze deadline kan nu niet worden gehaald. 

bron:detielenaar.nl 
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Europese primeur in Blankenberge: meeuwen krijgen de pil 

Tactiek al jaren beproefd op San Marcoplein in Venetië 

Blankenberge gaat als eerste Europese badstad de meeuwenpopulatie 

inperken door ze anticonceptie te geven. De vogels veroorzaken al jaren 

overlast: ze vallen toeristen aan en pikken in vuilniszakken. 

Het initiatief volgt het voorbeeld van de Limburgse stad Tongeren. De 

duiven krijgen er al een jaar de pil. De populatie is met een derde 

afgenomen. 

De Lummense dierenarts Pieter Colla begeleidt het project in Tongeren 

en gaat zijn geluk nu in Blankenberge beproeven. Dat zal niet eenvoudig 

zijn, want meeuwen, die de anticonceptie via eten moeten binnenspelen, 

eten niet allemaal samen en op hetzelfde ogenblik, in tegenstelling tot 

duiven. Het Italiaans farmaceutisch bedrijf dat de medicatie ontwikkelt, 

komt ook een kijkje nemen in Blankenberge, weet VRT NWS. Op het 

San Marcoplein in Venetië wordt de pil al jaren toegediend aan duiven. 

 

    bron:demorgen.be 
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 Beurzen Noord-Holland  

Aalsmeer 
Vogelbeurs Aalsmeer 
Elke 4e zondag van de maand, aug. t/m mei, open van 10.00 tot 13.30 uur 
in De Baccara Baccarastraat 1 1431 RN Aalsmeer 
Voor inlichtingen, 06- 10666878. 

Zwanenburg 
Vogelbeurs V.V. Haarlemmermeer elke 2e en 3e zaterdag van de maand, behalve 
in juni, juli, augustus en december. Geopend van 9.30 tot 12.30 uur, toegang gratis. 
Maand december de 2e zaterdag. 
v.v. Haarlemmermeer, Marialaan 86, Zwanenburg 
Tel.: 06 - 34500080 

Rijsenhout 
Vogelvereniging “De Rijsenvogel” te Rijsenhout. 
Elke 2e zondag van de maand (m.u.v. juni, juli en augustus) van 09.30 tot 13.30 
uur. 
Handelaren kunnen vanaf 08.00 uur terecht 
Adres: Scw-gebouw aan het Konnetlaantje 25 in Rijsenhout. 
Telefoon op beursdagen: 0297-321763 

Heemskerk 
Op iedere eerste zondag van de maanden september t/m mei is er een vogelbeurs 
bij V.V. Tropica in Heemskerk. 
De vogelbeurs wordt gehouden in het eigen clubgebouw aan de Const. 
Huygensstraat 99 in Heemskerk. Er is een goed aanbod aan handelaren en 
verkopers van alle benodigdheden voor de vogelhobby. Openingstijden zijn van 
10.00 tot 13.00 uur en de entree is gratis. 
Voor meer info: www.vvtropica.nl 

Lutjebroek 
Vogelvereniging “Streker Vogelvrienden” organiseert iedere derde zondag van febr. 
Maart en september  een vogelbeurs. Er zullen veel soorten vogels te koop worden 
aangeboden. Ook zullen er weer een aantal handelaren aanwezig zijn met voer, 

vogels en diverse vogelbenodigdheden. 

De entree bedraagt slechte een halve euro (kinderen tot 12 
jaar gratis). Duiven, kwartels en hoenderachtigen worden niet 
toegelaten. 

Adres: Clubgebouw “Eerste Streker Luchtpost” (duivenlokaal) - 
naast zwembad “De Kloet” aan de Wijzend 12, 1613 KP Grootebroek. 
Openingstijden 09.30 - 12.15 uur. 

Zaandam 

Elke 4e zaterdag van de maanden augustus t/m mei 

 

van 09.30 - 12.00 uur vogelbeurs bij: De Paradijsvogel; Madagaskar 16; 1505 VH 
Zaandam (zuid); Inlichtingen:  06-18093761 

 
  

http://www.vvtropica.nl/
tel:06-18093761
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Ringenbestellen voor 2019 

Bestelronde 2019      uitlevering na: 

 1 april   tot  5 mei 2018    1 oktober 2018 

16 mei tot  20 september 2018   15 december 2018  

1 oktober tot  20 januari 2019   1 april 2019 

1 februari tot  20 maart 2019   15 mei 2019 

Bestellingen voor ringjaar 2019 na 1 april 2019 zijn altijd spoedbestellingen, dus € 1 

per ring extra 

  

 

 

 

 

Hé, jij daar…. Je bent een echt uilskuiken als je …. 

De verenigingsavonden aan je voorbij laat gaan 
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Wereldwijd worden 1468 vogelsoorten met uitsterven bedreigd’ 

Wereldwijd worden 1468 vogelsoorten met uitsterven bedreigd. 

Daarnaast neemt bij 40% van de 11.000 vogelsoorten de populatie af. 

Dat blijkt uit een nieuw rapport van BirdLife, een internationale koepel 

van natuurorganisaties. De intensieve landbouw, ontbossing en de 

klimaatverandering ziet de organisatie als de belangrijkste oorzaak. 

BirdLife stelt dat de gezondheid van de vogelpopulatie een goede 

maatstaf vormt om de staat van het milieu en van ecosystemen te 

meten. Vogels zijn namelijk vrijwel in elk mogelijk ecosysteem aanwezig 

waardoor ze één van de meest bestudeerde diersoorten zijn en daardoor 

heel representatief voor de staat van de leefomgeving. 

Ontwikkelingen in de landbouw zijn volgens Birdlife een grote bedreiging 

voor vogels. De wereldwijde uitbreiding van het landbouwareaal en de 

intensivering van de landbouwpraktijken heeft een impact op 74% van de 

bedreigde vogelsoorten. BirdLife verwijst onder meer naar de 

neonicotinoïden die in gewasbeschermingsmiddelen gebruikt worden. 

bron:Birdlife 
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 OUDPAPIER  2018/2019 

Aanvang 13.00 uur op zaterdag 
:  

Als u tijd heeft om ons te helpen , 

dan kunt u zich opgeven tijdens de 

ledenavond of u kunt bellen : 0224-

551740.Tegenover uw inzet staat een 

redelijke vergoeding 

  

 

Vogels met lijmstokjes gevangen, politie doet inval 

AALTEN – De politie is donderdagochtend een huis in Aalten binnengevallen op 

verdenking van handel in beschermde vogelsoorten. De verdachte was niet thuis, maar 

in de woning werden wel spullen gevonden om vogels te vangen. 

‘Er wordt op dit moment proces-verbaal opgemaakt tegen de verdachte,’ vertelt 

wijkagent Willem Saris. De man heeft de wet natuurbeheer overtreden. In de woning 

werden een lokvogel, lijm, lange stokjes en vangnetten gevonden. Volgens Saris zijn de 

sijs, putter en goudvinken erg in trek. ‘Het doel is de vogels te verhandelen.’ 

Lijmstokjes 

‘Meestal gebruikt men een lokvogel in een kooi en zet er lange stokjes met lijm 

eromheen. Andere vogels vliegen tegen de stokjes aan en kunnen dan geen kant op,’ 

vertelt Saris. 

De verdachte 

liep tegen de 

lamp, nadat er 

vorige week 

dertig 

lijmstokjes 

waren 

gevonden in 

de bosjes. 

bron:omroepgelderland: 

foto:tweet Willem Saris 
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