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Het bestuur van Vogelvrienden Hardenberg e.o. nodigt u hierbij van
harte uit tot het bijwonen van een de Jaarvergadering op
Maandag 14 september 2015 om 19:30 uur in
Gebouw “De Schakel” Lage Doelen 5 in Hardenberg
Telefoon 0523-261554
AGENDA:
1. Welkom en opening.
2. Mededelingen en ingekomen stukken..
3. Notulen van de bijeenkomst op maandag 20 april 2015.
4. Deel 1 jonge vogelavond
5. Pauze met verloting.
6. Deel 2 jonge vogelavond
7. Rondvraag vraag/aanbod
8.Sluiting
Jongevogel avond
Even als vorig jaar willen wij u ook dit jaar in de gelegenheid stellen u vogels te
laten bespreken.

Onder leiding van Cor van Elven zullen de vogels deskundig besproken worden
Dus laten we ook dit jaar er weer een succes van maken door een mooie
verscheidenheid aan vogels mee te brengenDus kom 14 september naar De
Schakel Lagedoelen 5 in Hardenberg aanvang: 19:30uur
Opgeven/vragen bij onze voorzitter: A.Tempelman vogelhokke@gmail.com
Hij wil graag weten welke vogels u mee neemt en hoeveel?

U komt Toch Ook !!!!!!!!!!!
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AVIA SERVICE STATION

……………………………….

DE GROOT
BRUCHTERWEG 99
7772 BK HARDENBERG
TEL. 0523-261588

Oliecontrole geeft zekerheid
Extra zekerheid schenkt

AVIA
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Beste Vogelvrienden,
Het nieuwe seizoen 2015/2016 staat weer voorde deur, na een periode van
vakantie begint het verenigingsleven weer.
Ook voor onze vogelhobby is dit weer een mooie periode alles wat gekweekt
is komt weer op kleur, heb zelf niet zoveel gekweekt omdat ik nog veel vogels
had van vorig kweekseizoen.
Maar op de whats app van Vogelvrienden Hardenberg e.o. zag ik al veel leuke
foto’s voorbij komen dus we zullen ze hopelijk terug zien.
Voor de vakantie zijn we als gezamenlijke gemeentelijke vogelverenigingen bij
elkaar gekomen en hebben gezamenlijk besloten om een optie te nemen om
een provinciale show te gaan houden.in 2018.
Het grootste struikelblok zal een locatie binnen onze gemeente zijn dus
ideëen zijn van harte welkom.
We gaan er hopelijk weer een mooi seizoen van maken maar dat kan niet
zonder enthousiaste leden dus kom zoveel mogelijk de ledenvergaderingen
bezoeken, hoe beter de band hoe hechter de club, ook onze show in
November het hoogtepunt van het seizoen kan geen succes worden zonder
jullie ik hoop dus dat u goed rondkijkt in u vogelverblijf want we zien graag ook
u mooie vogels op de stelling of in de vluchten.
Ook de beide vogelbonden N.B.v.V en A.N.B.V zijn tot elkaar getreden tot
samenwerking een goede ontwikkeling lijkt me.
Ook een nieuwe redactie bij de Notenkraker Fokko Rademaker en Arnold
Tempelman gaan deze taak die jarenlang door Gert Kremer is gedaan
voortzetten, Ik Arnold heb het al eerder gedaan samen met Gert en hoop goed
samen te werken met Fokko we gaan ons best er voor doen.
Er is best veel te doen binnen onze vereniging en komt vaak op de schouders
van een klein groepje terecht, er zijn nog wat taken die nog niet ingevuld zijn
het zou heel mooi zijn dat deze taken ook ingevuld zouden kunnen worden,
we zoeken nog een PR man of vrouw die correspondeert richting kranten en
lokale media.
Ook zoeken we nog iemand die de advertenties Catalogus wil coördineren dit
zijn dingen die anders blijven liggen, dus denk je dit te kunnen en willen doen
laat het ons als bestuur weten.
Ik wens jullie allen een goed seizoen toe met een prettige samenwerking.
Voorzitter Arnold Tempelman
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Verslag van huifkar tocht 5 juni 2015
Wij zijn uitgenodigd bij
de fam. Jans aan de
de Marsweg in Diffelen
om 19.00 uur een
prachtige avond voor
een uitstapje,bij
aankomst stond de
huifkar al klaar en men
was bezig op er een
mooi zwartpaard voor
te spannen,maar eerst
werden wij nog verrast met koffie en koek.Er waren 11 personen aanwezig.De
voerman gaat natuurlijk op de voorste stoel achter het paard ,de gasten
kondenplaats nemen op mooie beklede banken en de gids stond achterin de
huifkar,de ramen waren verwijderd zodat binnenin niet zo benauwd was

.De Marsweg loopt parallel aan de vecht links zien wij de oude
school,Rheezerschool ontstaan in 1882 en gestopt in de jaren negentig.
Via de Marsweg komen wij op Rheezerbrink waar naast oude prachtige
bomen,ook nog oude boerderijen staan een vab de bekenste is de
Brinkhoevegeboud in 1983 na dat de vorige was afgebrand.
Daarna komen wij op de Ringweg waar links van ons de geheel
gerestaureerde woonboerderij zien van de
ervenTimmermans,vroegerbewoner G.Veurink.Na de oorlog kwamen mensen
uit het westen voor rust en ruimte, deze kant op, zo zijn de campings onstaan
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voor al aan de Grotebeltenweg in al zijn diversen één er van wordt door een
bekende investeerder gemodeniseerd.
Links van ons de bekende zandverstuiving waar mening ouder met hun
kinderen gingen spelen deze is 18 meter hoog. Vanaf hier gaan wij de
Lariksweg op direct rechts zien
wij de Blije Hemert een vacantie
bungalow die met name wordt
verhuurd aan gehandicapte
medemens.Halverwegw gaan wij
de Oldemeyerweg op richting
staatsbossen,genieten van de
mooie natuur ,geen vogels te
zien of horen dit waarschijndelijk
door de warmte,en door het
naderende onweer ,het begint al
een beetje te rommelen.Tijdens deze rit wordt er een hapje en een drankje
aangeboden verzorgt door onze voorzitter en natuurlijk ook (niet te vergeten)
zijn vrouw alles met name zoals een goed vogelclub betaamt.We rijden nu de
staatsbossen binnen een gebied dat 1300 ha groot is en in 1923 is aangelegt
door mensen handen.De gronden werden aangekocht door ten eerste de
baron van Dedem en later door Staatsbos beheer,de boeren vonden het maar
slechte grond der groeide niets.Mensen die geen werk hadden kwamen bij de
werkverschaffing te werken voor 0.20 cent per uur en 45 a 50 uur per week bij
hard werken en niet zeuren kon men 0,24 cent per uur verdienen.bij ziekte of
slecht weer werd er niet uitbetaald.in
1930 kwam er een regenverlet
vergoeding.Toen kwam er ook een
extra project bij het graven van een
vijver alles uitgraven met de schop en
naar boven brengen met een
kruiwagen via een plank deze vijver
wordt de zwanenvijver genoemd
maar in de jaren 1930 hete het de
bloedvijver,door de mensen keihard
te laten werken hield je ze rustig.Heidevelden werden mer elkaar verbonden
zodat de reptielen elkaar opzochten(de jongens en de meisje door elkaar)
Toch hoorden wij nog een vink slaan en zagen vlaamsegaaien vliegen. Verder
vonden wij nog veenpluis en gagelkruid dit werd vroeger gebruikt voor het
bestrijden van luizen en vlooien.De lucht wordt steeds donkerde er valt al een
spat regen de ramen worden in de sponning gezet van de huifkar en meteen
begint het te hozen en te onweren Rond half tien waren wij weer op de plaats
van vertrek de voorzitter bedankt de gids en de voerman voor de prachtige rit
en wenst een ieder wel thuis. Tekst: Henk Nijeboer Foto’s Wiebe Tolman
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Ons lid Wiebe Tolman zal voor ons in De Notenkraker een
serie korte verhaaltjes als “vogelweetjes” weergeven.
Als eerste het verhaal van de pestvogel.
Vogelweetje 1: Pestvogel
De pestvogel (Bombycilla garrulus) laat zich bij ons slechts sporadisch
zien. Zijn normale leefgebied ligt in het noorden van Scandinavië en in
Siberië. Wanneer daar een nijpend voedseltekort ontstaat dan komt deze
soort vaak in grote zwermen naar ons land. Hoewel van nature een
insecteneter, schakelen ze in de wintermaanden over op het eten van
grove zaden, zoals meidoornbessen, rozenbottels en de bessen van de
Gelderse roos. Dit laatste komt wat vreemd over, want deze bessen zijn
immers giftig! Dat klopt, maar zodra de bessen een keer zijn bevroren
vindt er in de bessen een omzetting plaats van zetmeel naar suiker. De
bessen worden dan niet alleen zoetig, maar het gif uit de bessen verdwijnt
in z’n geheel.
Naast de pestvogel weten daarna ook soorten als de groenling en de
goudvink de bessen van de Gelderse roos als ongevaarlijk voedsel te
waarderen.
Blijft over de vraag hoe de prachtige vogel aan zo’n onsympathieke naam
is gekomen. Hiervoor moeten wij
terug naar de middeleeuwen. De
dodelijke ziekte pest (of zwarte dood)
is toen waarschijnlijk wel eens
uitgebroken op het moment dat hier
toevallig die mooie vogels uit het hoge
noorden aanwezig waren. Men
vermoedde dat zij die gevreesde ziekte
hadden overgebracht. Vandaar de
naam: pestvogel.
Wiebe Tolman
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Dit is de voliere van de Zwieseborg er is een verzoek
binnengekomen om hun te adviseren de voliere in te
richten en wat voor vogelsen eventueel vogels te leveren
om de voliere te vullen het fgaat om een voliere met
kromsnavels en een voliere met kanaries gecombineerd
met vogels wat samen gaat.
In eerste instantie gaan H.Kleinlugtenbeld en H.Oldehinkel er langs voor advies.
Zou u ook wat kunnen betekenen laat dat dan weten aan onze secretaris:
herman.brokelman@kpnplanet.nl

Ringenbestellen!!!!!!!!!
U kunt ook nog ringenbestellen voor de 2e bestelronde dit kan tot 20
september uitlevering is na 15 december
Dit kan bij onze ringencommissaris H.Oldehinkel
@: h.oldehinkel001@hetnet.nl
0523-264959

10

Verslag kweek van mijn Engelse grasparkieten.
Mijn kweek met de Engelse grasparkieten. Aan
het eind van de zomervakantie heb ik (2014) heb
ik een koppeltje Engelse parkieten gekocht. Ik
kwam erachter dat het mannetje niet zo'n fit
beestje was, dus die heb ik ingewisseld met een
ander mannetje wat kerngezond was. begin
december (2014) was het zover het eerste eitje,
alles gaat goed en leggen in totaal 7 eieren.
Begin januari (2015) komen de eerste eitjes uit,
alle 7 waren uitgekomen. tussen de oudste en
de jongste zat ongeveer een week tussen dus je
verwacht het al de jongste 3 zijn te zwak dus die
zijn dood gegaan. Toen had ik er nog vier die ik
mooi rond de 8ste dag kon ringen. De jongen groeien goed en komen mooi in
de veren terecht, toch was er een die te zwak was dus die is me ook dood
gegaan. De laatste 3 jongen heb ik op stok gekregen en werden nog goed
gevoerd door de ouders totdat ze oud genoeg waren om zelfstandig te eten.
Nadat dit nest zelfstandig was ging het popje weer opnieuw broeden en kreeg
6 eitjes, alle 6 waren bevrucht dus weer 6 jongen. Waarvan ik er weer 3 op
stok heb gekregen. Nu hebben ze inmiddels weer 6 eitjes waar nog op
gebroed wordt. Ik vind het dit jaar al een geslaagde kweek met de Engelse
parkieten.

Tekst en foto’s: Jeugdlid: Wilco Heres
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