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  Notulen verenigingsavond 15 mei 2018 

 

Opening door de voorzitter om 20.00 uur 

Aanwezig: 8 leden. 

Afwezig: met kennisgeving Leo kluppel. 

Theo heette eenieder welkom.  Jammer dat er maar weinig leden waren 

waarschijnlijk omdat men heeft gedacht dat april de laatste vergadering was.  

Ingekomen stukken: Er waren geen ingekomen stukken. 

Mededelingen: Er waren verder geen mededelingen  

Notulen vorige vergadering: Er waren geen op of aanmerkingen  

Districtshow 2020: 

De vraag was als wij de districtshow 2020 gaan organiseren (als dat door gaat) wat 

wij dan met onze onderlinge TT gaan doen. Daar waren de meningen over verdeeld. 

Besloten werd dat onze onderlinge gehouden wordt samen met het district. 

Jac: Jac was daar op tegen en zou de onderlinge het liefst in het eigen gebouw 

houden. Op de volgende vergadering komen we daar op terug. 

Jan: Jan wil als TT secretaris de districtshow 2020 doen maar alleen in de eerste 

week van december vanwege zijn werk dus niet met de kerst (wat overigens ook 

beter is) Henk zou hem daar bij helpen.   

Henk: De onderlinge zal Henk dan voor zijn rekening nemen. 

Eric: Eric was naar het symphosium geweest en gaf daar uitleg over. M. de Jong gaf 

o.a. een presentatie over rood mozaiek en het gebruik van cantaxitine. Eric heeft 

alles opgenomen en zal t.z.t op de verenigingsavonden telkens een gedeelte laten 

horen. 

Rondvraag: Er waren geen vragen  

Sluiting: Niets meer aan de orde zijnde werd de vergadering gesloten en wenste 

Theo eenieder een heel fijne vakantie met mooi weer. 

Henk van Spelden, secretaris 

 

 



 

 

Hier hebben we 

nog plaats voor 

een advertentie 



 

Onze vogels blijven eten……..MAAR WAT?  Deel 3 

Fruit en groen  
Fruit mag er best een klein stukje af en toe gegeven worden. Denk aan een stukje 

appel of citrusvruchten zoals citroen en sinaasappel. Appel is bij uitstek goed om de 

vogels tijdens transport te geven. Zij hebben dan vocht en een beetje suiker ter 

beschikking. Zelfs in het donker weten de vogels het te vinden en eten er van. 

Echter vogels die naar een tentoonstelling gaan moet u geen fruit geven. In het 

donker tijdens het transport zullen zij wel degelijk de appel nuttigen, maar de bek en 

de bevedering rondom wordt er niet schoner op. Zowel groen voer als fruit moet vers 

en slechts gedurende een korte tijd gegeven worden. De kwaliteit van vitamines 

lopen onder de druk van zuurstof, temperatuur en licht heel snel terug en bederft. 

Sla die bijvoorbeeld geheel slap geworden is, zal weinig vitamines meer bevatten. 

Dat geldt ook voor vitamines die u in het drinkwater heeft verstrekt. In de zomer, als 

de temperatuur oploopt, hetgeen in vogelruimtes onder invloed van de zon nogal 

eens gebeurt.   

Tijdens warme dagen kunt u vitamines door het drinkwater verstrekken met een paar 

ijsklontjes in de waterfles om het water langer koel te houden. Mocht het water gaan 

stinken dan is het beter direct te verversen. Ook bij water waarin kleurstoffen zijn 

opgenomen is het toevoegen van een ijsklontje bij warme dagen wenselijk.  

De houdbaarheid van al uw voedingsproducten is overigens beperkt. De 
houdbaarheid van zaad kan zeer verschillen. De voedingswaarde loopt overigens 
eerst een beetje terug zonder dat het voor de vogels een probleem hoeft te zijn. Op 

de verpakking van uw zacht voer staat ook een productiedatum of 
houdbaarheidsdatum. Deze geeft meestal aan dat de vermelde waarden van 
vitamines na de aangegeven datum niet meer gegarandeerd kunnen worden, omdat 
zoals u hebt gezien deze waarden met de tijd wat afnemen. Het product is echt niet 
direct na het vervallen van de datum bedorven. Wel zitten er soms in zacht voer 
producten (denk dus aan kracht- of opfokvoer dan wel insectenvoer) die makkelijk een 
probleem kunnen geven. Het kan dus zijn, dat al voor de vervaldatum het niet meer 

gewenst is het product aan de vogels te geven. Kijk altijd hoe het er uit ziet als u de 
zak opent. Zitten er schimmeldraden in, of kleine beestjes, dan is het beter om het 
product direct dicht te doen en terug te geven aan uw leverancier. Die weet dat zulke 
dingen voor kunnen komen en zal u direct een vervangend pak geven.  
 

Als groenvoer staan vele producten ons ten dienst. Sommigen hebben een 

kleurbevordering, andere zijn wat laxerend. Vers groen is over het algemeen wel 

goed. Denk daarbij aan witlof, zoals eerder genoemde slasoorten zoals Rucola of 

andijvie, boerenkool, spruitjes, spinazie en ga zo maar door. Niet te lang laten liggen 

en niet laten liggen als er ontlasting op is gekomen.  

Tegenwoordig gebruikt men ook het groen en de bloemen van bijvoorbeeld de 

Polygonum aubertii (bruidssluier) om daarmede de hoorndelen donkerder te laten 

worden. Er blijken bestanddelen in te zitten die de het zwart van de snavel en poten 



 

ondersteunen. Niet voor eeuwig maar tijdelijk. Na enige weken loopt het zwart weer 

langzaam terug. Of het verstrekken van grote hoeveelheden Polygonum nadelige 

effecten voor de vogels heeft weten wij niet officieel. Wel zijn er vanuit Duitsland 

berichten dat de kweek met deze vogels minder wordt. Ik kan dat niet bevestigen 

noch ontkennen.  

  

Ook wordt er een kleurbevorderende werking aan Spirulina en zeewier toegekend. 

Er zijn zelfs extracten gecreëerd die bijvoorbeeld over jonge planten worden 

gespoten om daar het blad groener mee te maken. Deze extracten werden/worden 

als bruinbevorderaars aan de vogelliefhebbers verkocht. Ik waag het sterk te 

betwijfelen of dat werkt. Ik weet dat er liefhebbers zijn geweest die de vogels stijf 

met dat soort producten hebben gevoerd zonder enige werking op het bruine phaeo 

te hebben kunnen constateren. Overigens zijn deze extracten veelal door verhitting 

geconcentreerd. Bij verhitting gaan nagenoeg alle vitamines en dergelijke verloren.  

Er bestaat ook koud geperst zeewier waar alles uit zijn natuurlijke vorm nog in zit. 
Zelfs enkele plantaardige hormonen die in vers zeewier voor komen. Tijdens een 
lezing van Jan Wigmore wees hij op een Amerikaans onderzoeker die bewezen heeft 
dat kleurstoffen bij vogels kunnen worden gestimuleerd onder invloed van 

verstrekking van mineralen. Juist zeewier is zeer rijk aan deze mineralen, vooral ijzers. 
Ik mag u naar alle wetenswaardigheden over zeewier verwijzen naar: 
http://www.zeewierwijzer.nl/.  
Op het internet zijn natuurlijk ook artikelen over Spirulina te vinden (zie ook de aanwezigheid 

van Cantaxantines en bètacaroteen). In tegenstelling tot zeewier, dat uit de zee komt, komt 

Spirulina uit zoet water. Opmerkelijk is dat de osmotische samenstelling (samenstelling van 

zouten) van zeewier gelijk is aan ons lichaamsvocht. Bij verstrekking van zeewier kan 

derhalve eenzelfde werking als van hersteldrankjes, zoals AA drink en dergelijke, verwacht 

worden, welke eveneens de zouten in ons lichaamsvocht probeert te herstellen. Wat denkt 

u, als het bloed uit de meest gunstige samenstelling bestaat? Dan kan het transport van 

voedingsbestanddelen en herstelwerkzaamheden in het lichaam van de vogel eveneens 

optimaal plaatsvinden. U begrijpt het al. Ook ik gebruik zeewier van de meest zuivere 

samenstelling als voedingssupplement. Niet tijdens de kweek, omdat de korrels zeewier 

vooral bij kleine jongen snel blokkades in het maag-darmkanaal kunnen bewerkstelligen.   

  

  

 Zeewier, fris en zuiver.  

 Deze is van Sukses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

Voedingssupplementen  

Onder voedingssupplementen verstaan wij vitamines, aminozuren, mineralen, kalk, grit en 

alle producten die wij aan het voer toevoegen om het voer te verbeteren en eventueel de 

conditie van de vogels te verbeteren.  

  

Zeewier in natuurlijke vorm  

 Ieder product dat op de 

verpakking aangeeft dat men 

daarmede de conditie van het dier 

verbetert, is in wezen een product 

dat officieel onder de 

diergeneesmiddelen valt. Daar 

zijn regels voor. Ook zijn er in het 

algemeen regels voor 

voedingsproducten en 

voedingstoevoegingen voor mensen en voor dieren. Zoals etiketteer- verplichtingen. 

Het etiket moet u informatie verschaffen uit welke bestanddelen het product bestaat. 

Tevens moet er de chemische samenstelling op staan. U als gebruiker moet op het 

etiket kunnen lezen welke stoffen er in zitten en in welke hoeveelheid. De 

basisbestanddelen hoeven niet in percentages genoemd te worden maar uit de 

volgorde van de vermelding op het etiket kunt u in ieder geval de volgorde van de 

hoeveelheden afleiden: eerst het meest voorkomende en dan het daarna meest 

voorkomende enzovoorts. U ziet op een verpakking van opfokvoer bijvoorbeeld 

staan: broodproducten, soja, suikers, vetten enzovoorts. Bij de chemische 

samenstelling: koolhydraten, eiwitten, vetten, ruwe as, enzovoorts.  

  

Er zijn in onze vogelliefhebberij maar weinig leveranciers die zich hieraan houden. 

De leverancier wil juist voorkomen dat men de inhoud moet vermelden. Want dan 

kan ieder zien wat men er in heeft gestopt en het makkelijker vergelijken met 

anderen. Dan wordt de beoordeling van product en prijs door de consument ineens 

een stuk makkelijker. Het is dezelfde reden waarom de overheid deze regels heeft 

opgelegd. De consument moet weten wat hij gebruikt. Er mogen geen knollen voor 

citroenen verkocht worden!  

  

Ook bij medicijnen die u van de dierenarts krijgt is de dierenarts verplicht de 

samenstelling van het product op het etiket te vermelden. Om dezelfde reden als 

boven wil men dat niet doen. Immers, dan weet u of de concurrent precies wat er is 

verstrekt. Vanwege de wetgeving is de dierenarts verplicht alle bestanddelen te 

vermelden op het etiket en vraag daar dan ook maar gerust om. En niet voorzichtig. 

Alles wat er in zit wilt u weten en de dierenarts zal het moeten doen, anders is hij in 

overtreding.  



 

   



 

Zelf ben ik eigenlijk niet geïnteresseerd in producten die zich niet aan de etiketteer- 

verplichtingen houden. Voor zo iets van ‘Dit product is bij uitstek het product dat als 

aanvulling op uw voer wordt verstrekt om een goede rui te bevorderen en een zachte 

bevedering van uw vogels te realiseren’, daar word ik niet warm van. Die teksten 

kunnen wij allemaal bedenken. Ik ben geïnteresseerd in de inhoud. Argumenten 

waarom dit of dat product goed voor mijn vogels is, in welke omstandigheid en op 

welke manier. Zo nodig in de literatuur (of internet) nazoeken welke werking 

bepaalde producten hebben.  

Kijk hoe uw vogels er op reageren. Op de korte en de lange termijn. Denk na. 

Probeer de veranderde omstandigheden te beoordelen en trek dan uw conclusies.  

  

Succes allemaal en veel plezier met de hobby.  

  

Constant van Santen  
  

Er hebben 19 personen gestemd op onze 

vereniging die was georganiseerd door de Rabobank 

Clubkas Campagne en dit heeft een bedrag 

opgeleverd van 148.74 euro bij de Rabobank. 

  

Dank lieve stemmers, we kunnen weer een jaartje 

door………... 
  

  



 

De bewaar kanarie 

Twee seizoenen geleden tijdens het broeden met mijn kanaries zat er in een van de 

nesten een opvallend jong een jong dat de naam kanarie zou misstaan alles wat er 

verkeerd aan zou kunnen zijn was aanwezig je zou kunnen zeggen hij was 

lichamelijk geestelijk en verstandelijk beperkt. Als hij naar mij keek dan wist ik niet of 

hij mij aan zat te kijken en eenmaal uit het nest probeerde hij de ene pirouette na de 

andere te maken. Het was net of hij voor het eerst wilde leren schaatsen. Helaas 

waren deze inspanningen niet aan hem besteed. Eigenlijk wist ik niet precies wat ik 

daar nou mee aan moest. Menselijkerwijs gesproken zou je zeggen hij moest maar te 

hemelen gaan maar ja dan zou hij al die moeite van al die pirouettes en het leren 

schaatsen voor niks gedaan hebben. Dus dat kon ik hem niet aandoen vandaar dat 

ik hem het voordeel van de twijfel gaf met in mijn achterhoofd de hoop dat hij mij niet 

zou teleurstellen. En ik moet eerlijk bekennen je zag hem elke dag strijden om maar 

vooruitgang te boeken. Toen een van onze kennissen bij ons op visite waren wilde 

Henk (mijn naamgenoot) altijd even bij 

de vogels kijken. Niet omdat hij zoveel 

interesse voor vogels heeft maar louter 

en alleen uit belangstelling.  Toen wij 

de volière binnen gingen werd hij al 

begroet door een geweldig zangkoor 

van allerlei pluimage van sopraan tot 

bariton. Volgens mij genoot hij daar met 

volle tuigen van maar ineens zag ik aan 

zijn gezicht dat zijn aandacht getrokken 

werd naar wat anders namelijk naar 

mijn lichamelijk beperkte vriend. Ineens 

zij hij heeft deze tussen een busdeur 

gezeten ik keek hem aan en was 

helemaal verbouwereerd dat zeg je 

toch niet zeker niet tegen mijn vriend 

die gestreden heeft om nog wat van zijn 

vogel leven te maken. En ja hij loopt en 

vliegt niet in het gelid en gaat nog 

regelmatig op zijn plaat maar wat maakt 

dat uit als hij het maar naar zin heeft. 

En bij het verlaten van de volière zij hij ........dat beesie kan je toch beter opruimen 

waarna ik hem weer aankeek en zei deze bewaar ik en hij gelijk zei dan moet je hem 

de naam bewaar kanarie geven. 

Henk 

  

  



 

Kweek begint weer in augustus.  DEEL 1  Wout van Gils. 

Inleiding : 

Ik hoor de meeste al denken nu al. Onze jongen van afgelopen kweekjaar zijn nog 

niet allemaal op leeftijd gekomen om zich voort te planten en hij praat nu al over de 

kweek van komend jaar.Het kan misschien allemaal raar klinken, maar vooruitzien is 

reeds het succes van het volgende kweekseizoen. Door de kweek van dit jaar en al 

de vorige jaren hebben veel geleerd en veel kunnen vaststellen. We weten nu al 

welke vogels voor het volgende kweekseizoen ongeschikt zijn om diverse redenen: 

weinig of geen jongen grootgebracht, jongen plukken (al is dit niet erfelijk), eieren 

stuk pikken, slecht voeren, ziek, onbevruchte eieren, Blauwe stip Enz enz... 

Bovendien hebben we ook een aantal kweekvogels die de leeftijdsgrens bereikt 

hebben. Die worden meestal vervangen ,en het liefst door jonge vogels uit onze 

eigen kweekstam. Daarvoor verdienen onze eerste aandacht vooral jongen die 

beantwoorden aan de goede kleur en tekening ,vorm en grote ,en zeker ook zonder 

problemen werden grootgebracht in volle en grote nestjes. Want hier zitten meestal 

de goede toekomstige kweekpoppen en mannen tussen. Wij moeten nu reeds stilaan 

een zekere sortering en selectie gaan doen. Enerzijds naar de tentoonstellingen toe 

en anderzijds naar de kweek van het volgend jaar. Welke vogels gaan we wegdoen? 

Alles wat niet goed of te veel hebben zetten we zo vlug mogelijk apart en deze 

vogels gaan verkopen aan andere liefhebbers of aan onze opkopers ,uiteraard 

afhankelijk van de kwaliteit van de te verkopen vogels. 

Kweek boek : 

Het zal duidelijk zijn dat we de zaken die hierboven beschreven zijn duidelijk uit het 

kweekboek gehaald moeten worden. Hierin staat de informatie die je graag wilt en 

moet weten ,om je vogels door te houden voor komend jaar. Hou rekening met de 

soorten die je wil gaan kweken maar ook opletten op voldoende mannen en poppen 

.Ik weet wel dat het niet makkelijk is nu al te zeggen wat een man of pop is maar 

dikwijls kan de kleur je helpen ,maar ook het kweekboek ,andere gevallen kun je 

natuurlijk wel eens mis zijn ,het is daarom ook 

aan te bevelen altijd wat reserve materiaal 

door te houden. Maar nogmaals dikwijls 

brengt de kleur uiting en je kweekboek al  een 

oplossing voor je vliegend boek 

  

  



 

Vogels plaatsen : 

De vogels die we gaan doorhouden gaan we in niet te kleine vluchten plaatsen ,de 

vogels moeten zich ruim kunnen laten rond vliegen ,dit komt hun ontwikkeling alleen 

maar ten goede .Als men de ruimte heeft is het altijd aan te bevelen ,de jonge 

mannen en poppen al te scheiden ,je ziet dan later ook vrij snel als er nog mannen 

tussen de popjes zitten . Ook is het van groot belang de ouder vogels die men door 

houdt ook niet te plaatsen bij de door te houden jongere vogels ,dit voorkomt meestal 

verenpikken ,enz. Ook is het belangrijk dat vogels in de zwartreeks ,als dit mogelijk is 

veel zonlicht krijgen dit in tegenstelling van de pastellen en de isabellen. Vogels met 

rode ogen ook niet in te fel zonlicht ,of TL verlichting plaatsen ook dat geeft weer 

kans op oogontsteking.. Uiteraard dienen ook de vogels die rode kleurstof krijgen 

toegediend gescheiden te houden van de gele kleuren .Je ziet dat je vogels nu al 

flink wat aandacht en kennis van je vragen.  

Volgende keer meer……. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas op met vlekkerige schaduw, uw vogels worden ongeschikt voor de tentoonstellingen 

  

 

  



 

Ontsnapte papegaai scheldt brandweerman uit bij reddingsactie 

 Een brandweerman in Londen wist gisteren niet wat hij hoorde toen hij een 

ontsnapte papegaai van een dak wilde redden. De vogel schold zijn redder uit, om 

vervolgens weg te vliegen. ,,Fuck off!” 

Jessie de geel-blauwe ara was drie dagen eerder ontsnapt uit het huis van haar 

baasje en op het dak van de buren gaan zitten. Zowel de eigenaar als een lokale 

dierenorganisatie probeerden de vogel naar beneden te lokken, maar tevergeefs. 

Ten einde raad belden ze de brandweer, die gisterochtend ter plaatse kwam. 

,,Het leek erop dat Jessie gewond was en daarom al die tijd niet naar beneden was 

gekomen”, aldus brandweerman Chris Swallow, die de operatie leidde. Zijn collega 

ging volledig voorbereid de ladder op. Volgens Jessie’s baasje zou het namelijk 

verstandig zijn om ‘i love you’ tegen de vogel te zeggen, zodat snel een band zou 

ontstaan.  

Die aanpak leek te werken: het gevederde huisdier zei ‘i love you’ terug. Maar daarna 

nam het ‘gesprek’ een verrassende wending. ,,We kwamen erachter dat ze een 

nogal grote mond had”, vertelt Swallow. ,,Ze bleef maar schelden, tot onze hilariteit.” 

Grieks en Turks 

De redder gaf echter niet op. Hij wist dat Jessie ook Turks en Grieks spreekt en 

vroeg de vogel daarom eveneens in die talen om dichterbij te komen. Het dier 

luisterde niet: ze vloog weg en ging op een ander dak zitten, om daarna naar een 

boom te verkassen. ,,Het werd gelukkig wel duidelijk dat ze niet gewond was”, aldus 

Swallow. Enkele uren later keerde Jessie op eigen houtje terug naar huis. Eenmaal 

terug in haar kooi richtte ze zich voor de camera van haar baasje nog één keer tot 

haar redder. ,,Thank you!” 

bron: AD.nl 

foto: twitter BBC 

  



 

Merels voor derde jaar op rij slachtoffer van ‘merelziekte’ 

Merels worden weer getroffen door het usutu-virus. De vogels zijn voor het derde jaar 

op rij het slachtoffer van de ‘merelgriep’. Het Dutch Wildlife Health Center en het 

Erasmus MC bevestigen dat de ziekte heerst. 

Bij vogelopvang De Fûgelhelling kwamen de afgelopen weken zo’n dertig vogels uit 

Noord Nederland binnen. Ook vanuit Drenthe komen zieke vogels binnen. 

Verspreid door muggen 

Het usutu-virus is overgekomen uit Afrika en wordt verspreid door muggen. Het komt 

vooral voor bij zangvogels. Met name merels zijn vaak de dupe van het virus. 

Het is voor het derde jaar op rij dat het virus rondgaat onder de merels. Dat was ook 

te merken tijdens de laatste Nationale Tuinvogeltelling. Toen werden er bijna 30.000 

minder merels geteld dan het jaar ervoor. De Vogelbescherming vermoedde dat dat 

door de ‘merelgriep’ kwam. 

Kijk naar de oogjes 

Een zieke merel doet niet meer veel. “Het verenkleed is gehavend en ze hebben 

opgezette ogen. Vooral aan de oogjes is het goed te zien. Ook gaan ze niet van hun 

plek af, je kan ze zo oppakken”, Mensen kunnen daar niet ziek van worden”, 

 Vitaminen en mineralen 

Soms helpen vitaminen en mineralen, maar de meeste gaan dezelfde dag dood. Aan 

de verspreiding van het virus is niets te doen. “Het hoort erbij, maar het is ontzettend 

sneu om te zien”, besluit Zijlstra. 

bron:rtvdrenthe 

  

U heeft een mail ontvangen met het verzoek zo mogelijk te helpen bij het 

tot stand brengen van de COM Mondial. Indien u mogelijkheden ziet, 

neem contact op met Henk van Spelden en bekijk wat u het beste 

uitkomt. 

Zonder hulp van veel vrijwilligers gaat het niet lukken 
  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 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


 

 
  
  

 

 

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 

 



 

  

 

 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 

  

 
 

 ILLEGALE BESTRIJDINGSMIDDELEN GEVONDEN IN 

DODE MEZEN 

In pimpel- en koolmezen, verzameld in stedelijk gebied waar buxusmotten zijn 

bestreden, zijn 14 verschillende pesticiden gevonden, blijkt uit verkennend 

onderzoek van CLM Onderzoek en Advies. De onderzoekers vonden in dood 

gevonden jonge mezen negen middelen tegen insecten, drie tegen schimmels en 

een biocide en een hulpstof (1). Geen van deze middelen is voor particulieren 

toegelaten. Dit wijst op mogelijk illegaal gebruik. 

Bron: Vroegevogels 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


