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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 29 Februari 2016 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 12 oktober 2016.
4. Deel 1 Lezing Ron Goosselink natuur fotograaf
5. Pauze met verloting.
6. Deel 2 Lezing Ron Goosselink
7. Rondvraag vraag/aanbod
8.Sluiting

Natuur Fotograaf Ron Goosselink komt maandag 29 Februari een
lezing geven met mooie plaatjes en veel kennnis.

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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Het gebruik van voer silo’s bevalt goed
Na een periode gebruik gemaakt te hebben van de voer silo’s.
Kan ik zeggen dat het me goed bevalt.
De voer silo’s zijn gemakkelijk te bevestigen als je de bekende voor fronten
hebt met de klepjes en de veertjes

De klepjes en veertjes verwijder je aan de silo’s zitten haakjes die je achter de
dwars stangetjes van de tralies kunt haken.
Als grote voordeel zie ik:
 Zuinig in verbruik.
 Vogel moet alle soorten zaden opeten.
 De meeste lege dopjes vallen door de opening van de ring aan de
onderkant van de toegangsopening.
 Minder werk doordat je minder bakjes nodig bent.
 Gemakkelijk bij te vullen je kunt ze gewoon laten hangen.

De toegangsring is word er in 3 verschillende maten bijgeleverd
In het begin vogels langzaam laten over wennen dus niet direct alle
voerbakjes verwijderen.
Tekst Foto’s: Arnold Tempelman
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Vogelweetje 4: de zanglijster
De nesten van de zanglijster en de
merel zijn aan de buitenkant
nagenoeg hetzelfde. Van binnen is
er een opmerkelijk verschil. De
merel bekleedt z'n nest in
hoofdzaak met sliertjes gedroogd
gras. De zanglijster maakt van
rottende plantendelen een papje
waarmee de binnenkant wordt
bestreken.
Na droging en harding lijkt dit op karton.
Overigens is er ook verschil in de kleur van de eieren. Die van de merel
zijn grijs gespikkeld en die van de zanglijster blauw met zwarte stipjes.
De zanglijster doet zijn naam eer aan, want hij kan prachtig zingen. Dat
moet hij trouwens elk voorjaar opnieuw instuderen.
Wiebe Tolman

Rayon Regge en Vechtstreek
Jaarverslag 2015
Het bestuur heeft twee keer een bestuursvergadering gehouden er waren
twee ledenvergaderingen
Op de jaarvergadering in maart werd medegedeeld de wijziging van het
penningmeesterschap. Dhr.Gerrit Gierveld neemt dit over van Jan Smit.
Bestuursverkiezing: Dhr Jan Smit is aftredend en herkiesbaar. Dhr Berend
Kragt is aftredend en niet herkiesbaar. Er had zich geen kandidaat aangemeld
en is doorgeschoven naar de oktobervergadering.
Wel wordt bij de volgende bestuursverkiezing, als er een bestuurslid wordt
gevraagd en zich geen kandidaat meld, het ABC toegepast.
Het concept tt-reglement wordt doorgenomen, er wordt aangegeven dat het
nieuwe vraagprogramma veel problemen geeft met name bij de kanaries. Veel
groepen waar maar twee soorten worden gevraagd. Er wordt voorgesteld om
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het voorstel van afd. Dalfsen naar de verenigingen te sturen zodat deze daar
over kunnen discuteren en dit dan terug te koppelen naar Dalfsen.
Het jaarverslag van de penningmeester werd zonder op - of aanmerking
goedgekeurd. Kleine kanttekening graag een wat duidelijker verslag
De kascontrole werd gedaan door de afd. Nijverdal - Hellendoorn en in orde
bevonden.
De oktober vergadering. Bij de bestuursverkiezing in maart had zich geen
kandidaat gemeld,
De voorzitter heeft een dhr W.Gritter (afd. Den Ham/Vroomshoop) bereidt
gevonden om zitting te nemen in het bestuur.Calamiteiten verzekering, bij
navraag bij de bond, zal de organiserende vereniging dit zelf moeten
verzorgen.Dhr Nijenkamp geeft een uiteenzetting over diervoeders zoals
wasmotten pinkies en meelwormen enz. waarvoor deze te gebruiken zijn Ook
geeft hij aan dat deze diervoeders ook gekwalificeerd moeten zijn en er niet
met gerommeld kan worden.In december werd de regioshow door de afdeling
Dalfsen georganiseerd. Hier werden 700 vogels ingeschreven.Leden van
twaalf verenigingen hadden hiervoor ingeschreven. Het was een leuke en
goed georganiseerde show al was de temperatuur in de zaal wel wat hoog.
Ook werd er weer een districtshow georganiseerd door een afdeling van de
regio en wel de afd.Wierden. Hier waren bijna 2200 vogels ingeschreven. Ook
hier werd een goede show neer gezet.
Beste vogelvrienden dit was weer het jaar 2015. Het bestuur hoopt dat de
regioshow 2016 georganiseerd door de afd. Vriezenveen weer een geweldig
succes mag worden
Secretaris Jan Scholten
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Maagkiezel
Ja scherpe maagkiezel elke vogelkweker weet dat dit onmisbaar is in ons
vogelverblijf, maar zeker onmisbaar is voor onze vogels. De laatste jaren zijn
ook de bodembedekkers in ons vogelverblijf veranderd houtkrullen in alle
soorten, kattebakkorrel, gemalen maïskolven enz. Allemaal verbeteringen ten
opzichte van de hygiëne en het milleu. Wat er nu wel om de hoek komt kijken
is, nog meer darmstoringen en andere ziekten in ons vogelverblijf DOOR NIET
VOLDOENDE OF GEEN SCHERPE MAAGKIEZEL TE VESTREKKEN. Zeker
bij de laatste nieuwe bodem bedekkers is dit helemaal funest, bij de
bodembedekkers van rivierzand konden de vogels nog iets vinden maar als er
niets of onvoldoende scherpe kiezel te vinden is voor de vogels dan is dit om
moeilijkheden vragen. Daarom wil ik dit in een artikel vorm nog even onder uw
aandacht brengen.
Het vogellichaam is een kompleet fabriekje om het voedsel om te zetten in de
benodigde energie, ofwel deze energie tijdelijk op te slaan. Hierover in het kort
is meer uitleg. Met het snaveltje wordt, b.v. het zaad ontdaan van de schil of
kafje. In het kropje wordt het zaad voorgeweekt alvorens het naar de maag
wordt getransporteerd. Het gepelde en geweekte voedsel verlaat de krop om
naar de spiermaag te gaan. Hier worden er extra verteringsappen aan
toegevoegd om het voedsel beter afbreekbaar te maken, zodat het
opgenomen kan worden in het vogellichaam. Samen met de sappen uit de
kliermaag komt het voer in de spiermaag. Deze maag is vrij klein en bezit een
erg ruwe binnenmaag. De gehele wand is in verhouding vrij dik. Hier wordt het
voorgeweekte voedsel vermalen en voor deze vermaling moeten nu die
scherpe maagkiezeltjes aanwezig zijn Door het samen trekken en uitzetten
van de maagwand vindt de vermaling plaats. Door het malen vindt een volume
vergroting van het voedsel plaats. De maagsappen kunnen er daardoor nog
beter bij en de voedselvertering gaat beter. De kiezelsteentjes werken als een
molensteen, als echte kiezen. Ze verslijten uiteraard ook en verlaten het
vogellichaam langs de natuurlijke weg.
De vogel moet dus, om een goede spijsvertering op peil te houden, steeds
nieuwe scherpe maagkiezel kunnen opnemen. Het is aan ons om deze
voldoende en regelmatig (constant) te verstrekken. Zoals reeds aangehaald
moet deze kiezel scherp zijn en deze slijt weer door het gebruik. Het is
daarom dat alleen het gebruik van rivierzand alleen nooit voldoende is om de
zaak op peil te houden. Uiteraard zit in het rivierzand wel kiezel maar deze is
grotendeels rond en al afgesleten, en kan dus niet meer aan zijn doel (functie)
beantwoorden. Het tegenovergestelde is gebeurd, en is zelf nog erg voor onze
vogels deze kiezel werkt niet zoals het moet en wordt als ballast mee
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gedragen, en neemt de plaats in van de goede, met andere woorden, de
scherpe maagkiezel. Het gevolg is weer een slechte spijsvertering met
darmstoringen en andere tot gevolg.
Dus blijf alert en onthoud dat, alleen goede scherpe maagkiezel de
spijsvertering bevordert, de vogels nemen het voedsel beter op, en halen er
meer uit. Het bevordert dus zeker de algehele conditie van al onze vogels. Het
is dus onmisbaar voor al onze vogels. Ik wil dus ook nogmaals herhalen dat
grit en scherpe maagkiezel niet hetzelfde is. Grit is bedoeld voor de
kalkvoorziening en scherpe (maag) kiezel voor de spijsvertering.
Vitaminen sporenelementen, mineralen en alle andere bouwstoffen halen de
vogels uit onze zaadmengeling en het eivoer.
Ik hoop u met dit artikel een beter inzicht te hebben gegeven wat nu het
verschil is in Grit en scherpe maagkiezel. Dus wees alert.
Een gezond vogelbestand vraagt er om.
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Vrijwilliger zijn bij vogel 2016
Tijdens de laatste bestuursvergadering
in december kreeg ik te horen dat de
vrijwilligers die naar vogel 2016 gaan
nog een plaatsje over hadden in de auto.
En ze moedigden me aan om ook is een
keer mee te gaan is hartstikke leuk dagje
zeiden ze dus me als nog opgeven bij
Evert Berns coördinator van de
vrijwilligers.
Je moet dan een formulier invullen
wanneer je kan helpen en verder je persoonlijke gegevens natuurlijk.
Zo gezegd zo gedaan maandag morgen 11 januari 6:45 uur kwam Hendrikus Edelijn
me ophalen.
En vervolgens pikten We Wiebe Tolman en Henk Oldehinkel op en gingen we in de
duisternis richting Apeldoorn het was al redelijk druk op de weg maar klokslag 8:00 uur
waren we in Apeldoorn.
Bij binnen komst kwamen we in de rij te staan en de nieuwjaarswensen gingen over en
weer links konden de vrijwilligers zich melden rechts de keurmeesters.
Je kon je vervolgens aanmelden en kreeg een bordje met je naam er op die je op je
trui kon spelden en een nummer dat correspondeerde met een tafel van een bepaalde
keurmeester en je kreeg nog diverse consumptie bonnen
In de zaal kregen we nog een korte uitleg van Evert Berns op de tafel lagen lijsten
welke vogels je kon ophalen en dit werd verder ook aangegeven door de keurmeesters
zelf onze taak was vogels voordragen en de keurmeesters voorzien van drinken.
Er was tijd genoeg om ook af en toe is wat vogels te bekijken als de keurmeesters druk
met keuren bezig waren.
Ook kregen we een maaltijd
aangeboden wat ook weer strak
georganiseerd was het was een
leuke en gezellige dag, en op het
einde van de dag mochten we als
vrijwilligers nog langs de
verkoopklasse en kon je nog wat
vogels aanschaffen als je wou.
Daarna gingen we weer in de auto
huiswaarts waar nog leuke oude
herinneringen op vogel gebied
werden opgehaald al met al een
zeer geslaagde en leuke dag.
En natuurlijk wordt er heel wat afgekletst
Tekst en foto’s Arnold Tempelman.
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Vogelvrienden Hardenberg e.o
Sinds 1962

http://www.vogelvriendenhardenberg.nl
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