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VAN HET BESTUUR
Het zijn barre tijden vanwege het Coronavirus. Het gehele verenigingsleven is plotseling
stilgevallen. Niemand van ons weet hoelang deze toestand nog zal duren. Niemand van ons is in staat
om in een glazen bol te kijken om te kunnen voorspellen hoelang wij nog met deze situatie
blijven zitten. Wij doen met z’n allen ons best om de afstand van andere halve meter in acht te nemen
en wij volgen het advies wat onze regering, en de virologen, op. Immers is onze gezondheid het
belangrijkste en hopen we, met zijn allen, dat het virus snel weer onder controle is. Momenteel lijkt
het houd van vogels minder belangrijk, maar de kweek gaat in deze periode gewoon door. Zowel de
vogels in onze kweekvertrekken als de vogels in de vrije natuur. Als bestuur zijn we momenteel ook
gebonden aan de richtlijnen vanuit de overheid en zullen we per activiteit moeten besluiten of deze
wel, niet of op andere wijze door kan gaan. Dit houden wij nauwlettend in de gaten voor bijvoorbeeld
de BBQ, de lezing en natuurlijk ook de tentoonstelling, hoe ver weg dit nu ook nog lijkt.
Enerzijds zijn deze evenementen de hoogtepunten van onze vereniging en zijn dus van essentieel
belang voor alle leden maar ook voor de vereniging zelf. Anderzijds wil het bestuur het niet op haar
geweten hebben dat iemand tijdens deze evenementen een virus oploopt.
Wat gaat er gebeuren met de vogelmarkten, tentoonstellingen en andere bijeenkomsten?
De Nederlanse Bond van Vogelliefhebber heeft in haar voorlichtingsbulletin van april 2020 aandacht
besteed aan de corona crisis en heeft enkele richtlijnen opgesteld in overleg met het RIVM. Voor nu
zullen wij deze dan ook volgen, bij wijzigingen kunnen deze natuurlijk weer wijzigen. Deze
richtlijnen hebben wij verder op in deze nieuwsbrief opgenomen, zodat u weet wat u moet doen
en u op de hoogte bent van wat u mogelijk te wachten staat.
Geen enkele NBvV bijeenkomst, vergadering, opleidingsdag, vogelmarkt of momenteel
Eendaagse keuring in het kader van onze liefhebberij valt onder de uitzonderingsbepalingen , die
genoemd zijn in de richtlijnen van het RIVM om deze toch door te mogen laten gaan.
De verwachting is dat de maatregelen niet plotseling na 19 mei 2020 en 1 september 2020
opgeheven zullen worden. De mededelingen omtrent voortzetting van maatregelen en de wijze
waarop zijn wel bepalend voor de verdere voortgang en het plannen op langere termijn voor
de NBvV. Daar het zo een onzekere tijd is en de richtlijnen vaak onduidelijk zijn en dikwijls op
verschillende manieren uitgelegd worden, is het bestuur van mening om met deze crisis voorzichtig
om te gaan.
Wat betreft de BBQ, de lezing van oktober en de tentoonstelling heeft het bestuur nog geen besluit
genomen en wacht het bestuur af wat de NBvV ons adviseert. Zodra hier duidelijkheid over is zullen
wij u hierover berichten. Het bestuur vindt het belangrijk dat u op de hoogte bent van alles en dat u
weet in deze onzekere tijden waar u met uw hobby aan toe bent. Maar we willen vooral zeggen “blijf
momenteel genieten van uw vogelhobby”, momenteel is daar wellicht meer tijd voor dan “normaal”
Namens het bestuur.
L. Bocxe, voorzitter
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RICHTLIJNEN UIT HET VOORLICHTINGSBULLETIN
van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers
De activiteiten van de leden van de NBvV zijn te splitsen in twee stromingen en wel in:
1) HET KWEKEN MET DE VOGELS IN ONS BEZIT
Dit gedeelte van onze liefhebberij is niet in gevaar, immers dit vindt plaats op een afschermde
eigen locatie, waarbij contact met derden niet beslist noodzakelijk is. Indien er wel contact met
derden is, is de omgang hiermee zoals de overheid het ons voorgeschreven heeft. Voorgaande
is voor ons als volgt specifieker te maken:
Eventuele aankoop van vogels op dit moment uit te stellen en anders beschermmiddelen te
gebruiken en afstand te bewaren:
· Een veilige overdracht van vogels te bewerkstelligen zonder persoonlijk contact.
Neem bijvoorbeeld een eigen kooi mee. Laat de vogel hier in doen zonder dat u de
vogel van hand tot hand overgeeft.
· Een vogel fysiek te controleren door zelf de vogel uit te vangen uit de kooi, waarin
de vogel verblijft.
· De betaling van aan – en verkoop van vogels zoveel mogelijk te verrichten met gebruik
making van geldoverdracht middels digitale overschrijving. Er moet dan wel een wederzijds
vertrouwen zijn tussen koper en verkoper.
2) BIJEENKOMSTEN, VERGADERINGEN, VOGELMARKTEN EN
TENTOONSTELLINGEN
Voor deze bijeenkomsten gelden dezelfde richtlijnen van RIVM , die wij dagelijks horen
op TV en kunnen lezen in de kranten.
De NBvV bericht ons dat onderstaande evenementen en activiteiten gesloten zijn:
· Alle evenementen met een vergunnings- en meldplicht zijn verboden tot 1 september.
· Alle andere samenkomsten zijn tot en met 19 mei verboden, waarbij publiek samenkomt.
· Voorstellingen en tentoonstellingen, die niet vergunning plichtig of meldplicht zijn, zijn
verboden tot en met 19 mei.
3) RINGEN
De ringenproductie t.b.v. bestellingen voor ringen van dit jaar, maar tevens het ontvangen van
bestellingen voor komend jaar gaat tot op heden gewoon door, zoals u dat tot nu toe gewend
bent.
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RABO CLUBKASACTIE
Net als voorgaande jaren heeft Rabobank aangegeven ook dit jaar weer een clubkasactie te houden.
Dit betekend dat je, als lid van de rabobank, stemmen uit kan brengen op jouw favoriete vereniging.
Natuurlijk zijn wij uw favoriete verenging. Maar, u kunt vrienden, familie, collega’s en kennissen
natuurlijk ook vragen om hun stem! Voor elke stem krijgen we een geldbedrag. Met dit geld kunnen
we natuurlijk weer leuke dingen doen/ organiseren binnen de vereniging.
U dient wel lid te zijn van de rabobank, een lidmaatschap is helemaal gratis. U kunt zich via
onderstaande link aanmelden als lid;
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/

RINGEN BESTELLEN
Afgelopen periode is gevraagd uw ringen online te bestellen, tot op heden gaat dit ook erg goed.
Indien u deze niet online kunt bestellen is het telefonisch bestellen of een bestelformulier door de
brievenbus ook altijd een optie. Deze werkwijze zal, tot nader bericht, gehandhaafd worden. De
bestelmomenten voor uw ringen (2021) zijn als volgt gepland;
16 september 2020 19.00-19.30uur, 2e ringbestelronde 2021
8 januari 2021, gelijktijdig met nieuwjaarsreceptie, 3e ringbestelronde 2021
15 maart 2021, 19.00-19.30uur, 4e ringbestelronde 2021
VOGELS IN UW TUIN
In de ideale vogeltuin zorg je ervoor dat de vogels zich er thuis voelen. Er is veel groen en er zijn
voldoende natuurlijke schuilplaatsen.
Om onze tuin staat een hoog hek dat volledig begroeid is met klimplanten als hedera en wilde
wingerd. Ieder jaar worden daar nesten gebouwd en jongen geboren.
In de tuin staan ook enkele struiken die als schuilplaats kunnen dienen als dat even nodig is. Enkele
bomen rondom onze tuin maken de omstandigheden nog beter.
Een phlomis in de tuin zorgt in het najaar voor vinken en puttertjes die de zaden komen eten, Een
gelderse roos zorgt niet alleen voor mooie bloemen en fraaie bessen. Kramsvogels, koperwieken en
merels zijn ook gek op deze heester.
Fruit voor de merels
Aardbeien, bessen, appels en peren. Deze bomen en struiken maken je tuin niet alleen mooier, je kunt
er zelf ook van snoepen. De merel komt je daarbij zeker helpen, want hij is dol op fruit. Ze eten ook
insecten en andere beestjes, zoals regenwormen en larven, en zaden. Maar bessen, bramen en
aardbeien zijn favoriet. In het naseizoen komen daar pruimen, appels en peren bij. Ook zanglijsters en
spreeuwen houden van vruchten, ook als die al een beetje beginnen te rotten.
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Bomen en struiken voor de koolmees
Koolmezen zijn niet te missen. Als je een nestkastje hebt opgehangen, heb je kans dat de koolmees er
gaat nestelen. Maar dit kleine vogeltje met zijn zwarte kopje is ook voorzichtig. Een blaffende hond of
de grasmaaier van de buurman jaagt hen al weg. Bij onraad wil hij zich daarom goed kunnen
verstoppen. Een grote boom en wat struiken in je tuin zijn dus welkom. Liefst soorten met een dicht
bladerdek, zoals de beuk, eik of meidoorn. Als je daar voor de afwisseling struiken als hop, vuurdoorn
of wilde kamperfoelie bij zet, voelt de koolmees zich al snel veilig in je tuin.
Hop voor de winterkoning
De winterkoning is een van de algemeenste broedvogels van ons land. Toch zie je hem niet zo
gemakkelijk. Hij is klein, bruin en onopvallend. Maar je hoort hem wel. Hij zingt luid en het hele jaar
door. De winterkoning leeft graag beschut, maar je vindt hem ook in boomrijke woonwijken, zelfs
midden in de stad. Wil je kans op een nestje, zet dan een hop in je tuin. Deze inheemse slingerplant is
vooral bekend als ingrediënt voor bier. Maar met zijn dichte bladerdek en hopbellen is het een
uitstekende plek voor de winterkoning, die er zijn voedsel (insecten) vindt en er zijn koepelnest in
bouwt.
Rustig hoekje voor de roodborst
Roodborstjes zijn nieuwsgierig, maar houden ook van rust. Ze leven – buiten het broedseizoen – het
liefst in hun eentje en dulden geen andere roodborstjes in hun territorium. Ze scharrelen hun kostje op
de grond bij elkaar, maar wel graag in de buurt van bomen en struiken met een ondergroei. Dan
kunnen ze vluchten. Ze zouden een combinatie van de witte inheemse vogelkers en de gele dovenetel
wel zien zitten. Dat ziet er niet alleen mooi uit, maar is voor de roodborst een natuurlijke schuilplaats.
Laat de rustige plek echt met rust. Ook als de bladeren vallen, kun je deze gewoon laten liggen. Hier
komt de roodborst vast graag om op insecten te jagen.
Zoete kers voor de spreeuw
Als de zon op de zwarte veren van de spreeuw schijnt, zie je pas hoe mooi hij is. Hij glanst dan
afwisselend in blauw, groen en purper. Deze slimme vogel heeft een voorkeur voor insecten. Op
grasvelden en golfbanen zijn ze de natuurlijke bestrijders van emelten (de larven van de
langpootmug). Maar ook de kersen aan je kersenboom kan hij niet versmaden. Ze komen niet alleen,
want na het broedseizoen leven ze in groepen. Voor ze hun gezamenlijke slaapplek opzoeken, geven
ze met honderden (en soms duizenden) tegelijk spectaculaire vliegshows.

