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VOORWOORD VOORZITTER 

Beste Vogelvrienden,  

De onderlinge show zit er weer op en is prima verlopen. 

We kunnen terugkijken op een goed geslaagd evenement, 

dankzij onze adverteerders en verlotingssponsoren en niet te vergeten onze 

vrijwilligers. 

Wel zou ik graag zien dat we volgend jaar de zaal weer wat voller zouden 

krijgen met vogels. Dus leden, ik daag jullie uit om per inzender meer vogels 

in te sturen. En natuurlijk zijn nieuwe leden ook van harte welkom. 

Ik heb in september aangekondigd te zullen stoppen als voorzitter in april 

2017. De tijd begint een beetje te dringen en er is nog steeds geen opvolger. 

Denk er eens goed over na of dit misschien iets voor U is. 

Het jaar 2016 zit er bijna op en we gaan richting de feestdagen en de jaarwis-

seling. Ik wens jullie samen met je families hele fijne feestdagen toe en een 

gezond 2017. Verder wens ik jullie natuurlijk een goed kweek seizoen toe. 

Voorzitter: Arnold Tempelman 

======================================================

UITNODIGING tot het bijwonen van de verenigingsavond  op vr ijdag 

6 januari 2017 in gebouw “De Schakel”, Lage Doelen nr. 5 in Hardenberg, 

tel. 0523-261554. Aanvang 19.30 uur. 

AGENDA: 

1. Uitwisselen Nieuwjaarswensen 
2. Opening en “Welkom” door de voorzitter 
3. Korte terugblik op de onderlinge tentoonstelling 
4. Bingo deel I 
5. Prijsuitreiking tentoonstelling 
6. Afhalen ringen 1e bestelling bij Henk Oldehinkel 
7. Pauze 
8. Bingo deel II 
9. Rondvraag / Vraag en aanbod 
10. Sluiting 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
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U komt toch ook naar onze nieuwjaarsbijeenkomst? 



 

 

————————————————————————————————- 
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Voor de vogels: Teunisbloemen 

In onze tuin is er altijd wel een plekje voor 
de teunisbloem (Oenothera erythrosepala). 
Het is niet alleen dat wij van deze bloemen 
genieten, maar het is ook goed vogelvoer 
voor onze parkieten. De zaden bevatten 
namelijk een hoog percentage vitamine E, 
ook genoemd het vruchtbaarheidsvitamine.  
En dat is in de vogelwereld toch mooi mee-
genomen. Ook wordt de plant gekweekt 
voor de farmaceutische industrie.  
De zaadjes zitten verpakt in langwerpige driekante doosjes die stijf tegen de 
stengel liggen aangedrukt. Breekt men deze doosjes open dan ziet men dat de 
witte zaadjes daarin keurig in drie rijen met tussenschotjes aanwezig zijn. Als 
deze zaadjes voor het eerst gevoerd worden dan kunnen de vogels deze vrij 
gemakkelijk consumeren. Bij parkieten kan men de zaaddoosjes daarna in z’n 
geheel beschikbaar stellen. De vogels weten er dan wel raad mee. 
Over de teunisbloem nog het volgende. De naam is afgeleid van de heilige 
Sint Antonius en in het bijzonder van diens naamdag: 13 juni. Vanaf deze 
datum zullen de eerste teunisbloemen bloeien.  
Van oorsprong is het een Zuid-Amerikaanse plant. Het is een nachtbloeier, 
waarvan de bloemknoppen bij avond met een schokje openspringen. Dit is 
een heel mooi gezicht. De bloemen worden door nachtvlinders bestoven. De-
ze wijze van bevruchting gebeurt zeer effectief, want de zaaddoosjes zitten 
boordevol zaadjes. Bij donker weer kan men ook overdag nog genieten van 
de mooie gele bloemen. Bij felle zonneschijn zullen de bloemen al de eerst-
volgende dag verpieteren.                                                         Wiebe Tolman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Zaaddoosjes van de teunisbloem 
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De Notenkraker per mail in kleur ontvangen? Geef dan je e-mailadres op 



 

 

AVIA SERVICE STATION………………………………. 

                   

                           

                      DE GROOT 
                             BRUCHTERWEG 99 

                             7772 BK HARDENBERG  

                                TEL. 0523-261588 
 
 

  Oliecontrole geeft zekerheid  
Extra zekerheid schenkt                                                                               

                              AVIA 
 

 

 

—————————————————————————————————- 

 

 

 

6 



 

 

VOGELWEETJE nr. 8:   de rode wouw                            Wiebe Tolman. 

De Rode wouw (Milvus milvus) is een  aaseter.  
Hij was daarom in de middeleeuwen in Enge-
land beschermd, want hij ruimde dode dieren 
op voordat deze gingen stinken. Toen er echter 
te veel rode wouwen kwamen en er niet genoeg 
kadavers waren, schakelden de wouwen over 
op levend voer. Vooral jonge lammetjes  moes-
ten het ontgelden. Ze werden daarna letterlijk 
vogelvrij verklaard en bijna geheel uitgeroeid. 

Gelukkig heeft men tijdig ingezien dat deze prachtige roofvogels behouden 
moeten blijven en inmiddels bezit Engeland weer een behoorlijke populatie 
rode wouwen.  
Hoewel we ze in onze omgeving niet zo vaak zien zijn ze vlak over de grens 
in Duitsland al zichtbaar. In de omgeving van Lingen (60 km) ziet men ze 
vrij geregeld. In de lucht zijn ze gemakkelijk herkenbaar aan de V-vorm van 
de diep gevorkte staart.  De streeknaam Gaffelwouw is dan ook treffend en 
grappig vind ik de Groningse naam Swaalfsteert (Zwaluwstaart). 
In Hardenberg heb ik een paar keer een rode wouw gezien, o.a. zwevend 
boven het Vechtdal aan de Kruserbrink. Er is ook nog een zwarte wouw, 
maar deze is veel zeldzamer en leeft dieper over de grens in Oost-Duitsland. 
Die heb ik daar op vakantie een paar keer  waargenomen. 
====================================================== 
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Het bestuur van “Vogelvrienden” en 

de redactie van “De Notenkraker” 

wensen onze leden, adverteerders en 

verdere relaties een in alle opzichten 

Gelukkig Nieuwjaar! 

En dat het voor de vogels maar een 

goed kweekjaar mag worden! 

 



 

 

Onze kweker:  

Gerrit Jan Ribberink 

Op 8 december bracht ik een bezoek aan de oudste 
kweker van onze vereniging.  Gerrit Jan Ribberink uit 
Bruchterveld heeft de respectabele leeftijd van 92 jaar 
bereikt en hij houdt nog altijd vogels. Vorig jaar werd 
hij op onze tentoonstelling gehuldigd vanwege z’n 50-
jarig lidmaatschap.  Het kweeknummer PJ08 geeft ook al aan dat Ribberink 
al heel wat jaartjes meeloopt in onze liefhebberij. Hoe is het ooit begonnen? 
Geboren op een boerderij in Venebrugge, trouwde hij in 1951, waarna hij 
ging inwonen bij zijn schoonouders aan de Hoopsteeweg in Bruchterveld.  
De jonge Gerrit Jan ging werken als timmerman. Aan de Schoolstraat werd 
in 1958 een nieuw huis gebouwd, waarbij hij zelf al het houtwerk aanbracht.  
Op z’n werk bij De Groot’s Houtbouw, waar hij 32 jaar werkte, hoorde hij 
zijn collega’s vaak praten over vogels. Dit sprak hem zodanig aan dat hij een 
bescheiden volière ging bouwen. Er werden eerst kanaries aangeschaft. Na 
enige jaren werden er grotere volières gebouwd en werden er ook andere vo-
gels aangeschaft. Ribberink weet nog dat hij voor 27 gulden een koppel rode 
kardinalen kocht bij Benny Slagers in Enter, toen een bekende vogelhandel  

 

Vogels van Henk 
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in de regio. 
De man kardinaal kon ‘s morgens vroeg prachtig fluiten 
en de hele buurt genoot daar van. Ribberink weet niet 
meer op welke wijze hij lid werd van onze club, maar 
mogelijk heb ik daar zelf aan meegewerkt. Toen hij mij 
eens om raad vroeg heb ik hem een bezoek gebracht en 
toen schijn ik te hebben gezegd: “Ik kan wel zien dat je 
timmerman bent”. Zo mooi vond ik z’n volières! Mogelijk 
was dat in 1965 en heb ik hem aangeraden lid te worden. Op dit punt laat 
mijn geheugen mij trouwens ook in de steek. Hoe het ook zij, in dat jaar 
werd Ribberink lid van Vogelvrienden en stuurde hij ook vogels in. Ik weet 
nog wel dat hij toen hele mooie splendids had en dat hij daar ook mee in de 
prijzen viel. Zelf zegt hij: “Het ging mij niet om de prijzen, maar meer om de 
punten”. Een gezond standpunt dat ik van harte kan onderschrijven. 
Momenteel worden de volières bevolkt door bourks en splendids. Hoewel hij 
niet meer zo vlug ter been is kan hij z’n vogels nog zelf verzorgen.  En hij 
vindt daarin een welkome afleiding, vooral sinds z’n vrouw vijf jaar geleden 
kwam te overlijden. 
Ik bedank Gerrit Jan Ribberink voor de ontvangst met koffie en de rondlei-
ding en ik wens hem nog veel plezier met zijn vogels. 
Wiebe Tolman. 
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Ringen knipschaar 
Iedere vogelliefhebber kent het wel, een vogel 
met een zwerend pootje. En dat is een probleem 
als daar toevallig ook nog de ring om zit. Vaak 
is het pootje dan al zodanig opgezwollen dat je 
geen vat meer op de ring kunt krijgen. Behalve 
met een speciale schaar. Het afgebeelde model 
is gemakkelijk zelf te maken. 
Hoe werkt het? Slijp van een normale huis-
houdschaar ongeveer de helft van de bladen 
weg op de manier zoals bij A is afgebeeld. Slijp 
met een klein driekantig vijltje een V-vorm in 
de uiterste uiteinden van de afgeslepen bladen 
op een wijze dat er een vogelring tussen past, 
zie B. Probeer nu even of het al werkt. 
In de praktijk drukt u met ondersteuning zoda-
nig tegen het zwerende pootje dat de schaar op 
deze wijze grip krijgt op de vogelring. 
Doordat de ringen tegenwoordig van behoorlijk 
hard metaal zijn gemaakt, vereist het wel enige 
kracht om de ring op deze wijze door te knip-
pen. Maar met een beetje inspanning moet het 
lukken (zie C).  Soms kan de doorgeknipte ring 
niet in één keer worden verwijderd. Het is dan 
zaak om de ring op een andere plek nogmaals 
door te knippen. 
 
——————————————————————————————— 

 
Kooien inleveren:  Willen de leden die nog kooien van 
de vereniging thuis hebben deze  s.v.p. inleveren bij onze 
materiaalbeheerder Henk Oldehinkel, telefoon  264959. 

 

 

 

Ringenbestelling: 

Voor de ringenbestelling van de derde ronde in 2017 kunt u ook terecht bij 
Henk Oldehinkel, nu in de functie van ringencommissaris. In de pauze van 
de clubavond op 6 januari kunt u de bestelling met hem regelen. Bent op op 
deze avond verhinderd dan kunt u nog tot uiterlijk 20 januari ringen bestellen 
bij Oldehinkel.  Ringenbestelling altijd tegen contante betaling! 

 

 

 

A 

 B 

 C 
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Tentoonstelling Vogelvrienden 2016 
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Jan Plaggenmarsch 40 jaar lid 

Graag tot volgend jaar! 



 

 

———————————————————————————————————— 
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