
 
 



 
 



 
  

 

 

 

 

 

 Maandag: 5 oktober 2020. 
Lezing van Peer van der Zanden uit Prinsen-

beek, keurmeester kanaries, komt ons als    

vogelliefhebber alles over de voorbereiding 

van de tentoonstelling leren. Was demonstratie, 

deze avond zitten wij in de Joop Piket zaal  

Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur 

Tijdens deze avond worden de regels van 

het RIVM gehandhaafd. 
Inloopochtend zaterdag 10 oktober komt te vervallen. 

Technische Jongvogeldag en tentoonstelling 

gaan onder geldende RIVM regelgeving nog 

gewoon door. Dus niet meer dan 30 personen 

gelijktijdig in een zaal, 1,5 meter afstand en 

mondkapjes advies als eigen maatregel. 

Vogelbeurs zaterdag 24 oktober. 

Clubgebouw De Voliere,                      
Adj. H.P. Kosterstraat 5 in Dordrecht. 

Dit betreft een corona vrije basis tot nu toe! 



 
 



 
 

     Colofon 

        Vogelvereniging De Volière     Lid van de N.B.v.V.   

    52e jaargang nummer;  10 - 2020                                                     
lid Kamer van Koophandel onder NR: 24367740.  

                                        Bestuursamenstelling:  

Voorzitter:   Andries van Batenburg. Tel. 06-24561964  

Secretaris:  D. van Noort,   Willy Martensstraat 11, 3314 XV                                   

Dordrecht. Tel: 06-39779880, e-mail: d.vannoort002@gmail.com   

1e Penningmeester:  M.L. de Grip. Tel. 078-6227697 

2e penningmeester & P.R. man: H.J. Buizer.   Tel. 06– 36208353 

1e Ringencommissaris: A. Boon. Tel. 06-82502930  boonarie@live.nl  
Lid: A. Middendorp. Tel. 06-51721693 

2e secretaris: Vakant  Telefoon: 

Materiaalcommissaris: John Visser zonder bestuur functie: 06-51999236 

   

 Contributie 2020:  Contant / Internet  / overschrijfkaart bank 

 Senior Leden :   € 42,00    Jeugd/Gast leden:  € 20.00   
  

Vriendelijk verzoek, maakt uw contributie in januari over, via 

Internet bankieren of contant,  V.V. De Volière: NL23 ABNA 0513 3414 12.                   

Beëindiging lidmaatschap; doorgeven voor 1 juni of 1 december. 

Let op; de automatische incasso is vervallen, zelf doen a.u.b.  

 

Ere Voorzitter: en drager van de  speld van      

Bijzondere waardering NBvV;  Chris Vigelius  

 Lid van verdienste;   M.L. de Grip.                     

mailto:boonarie@live.nl


 
 



 
 

 

Van de redactie 
De District vergadering wordt gehouden op 2 oktober en daar 

zal het voornamelijk gaan over de komende tentoonstellingen. 

Hoe gaan verenigingen dit aanpakken met alle corona maatrege-

len op de achtergrond. Ons bestuur gaat voor zoveel mogelijk 

activiteiten door te laten gaan. Alles zal afhangen hoe het virus 

zich openbaart. Het kan alle kanten op gaan en wij houden ons 

aan de maatregelen die gelden voor die tijd wanneer wij iets or-

ganiseren. Wij respecteren een ieder zijn mening over hoe hij of 

zij met deze crisis denkt om te moeten gaan. Maar wij willen de 

leden die het wel verantwoord vinden om naar binnen te komen 

deze mogelijkheid bieden. Wij verwachten minstens zo verant-

woord bezig te zijn, als de winkels en boulevards om ons heen. 

We gaan het zien. 

De redactie. 



 
 



 
 

Technische Jong Vogeldag 
Deze gaat gehouden worden op zaterdag 10 ok-

tober. Doel van deze dag is het laten testen van 

uw vogels. Er zijn 3 keurmeesters van de NBvV 

aangetrokken en dat zijn niet de minste. Voor de 

Kleur en Postuurkanaries is dat Cees Verstraten, 

uit Oud-Gastel, voor Tropen en Parkieten komt 

Ad de Jong, ook uit Oud-Gastel en voor de Tro-

pen en Parkieten, JAC Balemans uit Roosendaal. 

Dit zijn mannen die van wanten weten maar 

ook nog eens een duidelijk verhaal kunnen vertel-

len en u echt op de/het goede en slechte van uw 

vogels kunnen wijzen. 

We houden natuurlijk terdege rekening met de 

RIVM regels, zodat het niet is toegestaan om met 

meerdere achter de tafel naast de keurmeester 

plaatst te nemen. Nu zeker doen, we  nog extra 

scherm tussen de keurmeester en de kweker. 

Maar we gaan er natuurlijk vanuit dat iedereen 

die binnen komt, zeker weet dat hij geen corona 

besmetting met zich mee draagt. Laat u eventueel 

een paar dagen voor dit evenement testen, zodat u 

het zeker weet. U hoeft geen brood mee te nemen 

dat is gesponsord en een drankje zit ook in het 

pakket. Vogels inbrengen vanaf 09.00 uur. 



 
 

Bloembinderij Bussem  
Kromme Zandweg 2      
3319 GH DORDRECHT  
               

Tel./Fax 078-6160320  

Open Ma t/m Vr. 08.00 – 

18.00 en Za. 08.00-17.00 

uur. 

Oudenhovenstraat 30-36  
3311 GK Dordrecht. Tel. 

078-6134500. 
E-mail: info@vanreesverf.nl Vertrouwd adres voor, 

verf,behang, materiaal 

Eetcafé “De Ster”  

              W.C. Sterrenburg (1e etage)        

                 P.A. de Kokplein 165    3318 JW Dordrecht.            

Tel. 078-6172805                                                                      

Voor Lunch en diner, verse koffie en gebak.  
Open van: Maandag:12.00—20.00 uur.                           

Dinsdag tot en met zaterdag van 11.00—21.00 uur.  



 
 

levering ronde 1 komt rond 15 oktober 2020. 
Ronde 2 is gesloten. Ronde 3 bestellen tot 25 januari 
2021 via Arie Boon. Om misverstanden te voorkomen, 
bestel en betaal uw ringen alleen via onze ringencom-
missaris. Maak een afspraak met Arie via 06-82502930 
of   boonarie@live.nl of tijdens de vogelbeurs.  

Ledenbestand 01-09-2020: 86 leden, 26 gastleden. 

Lid De Voliere + NBvV lid  84. Contributie bedrag € 42,00 

Jeugdlid De Voliere + NBvV   2. Contributie bedrag € 20,00 

Gastlid De Voliere    28. Contributie bedrag € 20,00 

Totaal aantal leden:       114 

Welkom 2 nieuwe Gastleden: Vader & zoon A. van Berkel 

De Voliere GOK 

   Trekking   1e prijs  2e prijs 3e prijs.    4e prijs

  Mei     41   72   53    76 

 Juni     72   48   16    15 

 Juli     75   79   47    01 

Augustus    13   51   14    08 

September    19   64   55    18 

Oktober  voor te winnen bedragen, zie hier onder   

Bedrag    €104   € 52,50    € 19,00   € 17,50  
Prijzen voor oktober bij 20 deelnemers In totaal is er voor € 92,80 aan 

prijzen uitgekeerd. Het spaarpotje voor de Voedselbank staat op: € 61,70 



 
 

Waar ooit De Voliere is opgericht zit nu 

weer een slagerij, en wel  Van Nugteren  
Reeweg Oost 45  Openingstijden:  

3312 CK Dordrecht         Ma-Vr.08.00-18.00  

Tel. 078-6134395         Za.       08.00-16.00  
slagerijvannugteren@gmail.com  

Kom en proef de zelfgemaakte Ham. On-

gelofelijk assortiment KWALITEITS pro-

ducten, voor een eerlijke prijs.  



 
 

Marius Hulsbosch heeft wegens gezondheid klachten zijn vo-

gels moeten weg doen. Hij bezit nog een binnen voliere die hij 

te koop aanbiedt. Bij interesse kunt u hem bellen; 06-48563144 

Clubgebouw De Voliere. 
Tijdens de afgelopen maanden is er weer behoorlijk wat aange-

past aan ons clubgebouw. De Bijenvereniging heeft de Omge-

ving vergunning verstrekt gekregen en zij gaan nu hun eigen 

onderkomen inrichten naar eigen inzicht. In het tussen schuur-

tje gaan wij ons TT materiaal opslaan en wat terras materiaal. 

In de Container gaan zij hun materiaal opslaan die ze nodig 

hebben tijdens de Bijenmarkt. 

Achter deze Container hebben wij 3 IBC Tanks ingegraven om 

het regenwater in op te vangen wat van het schuine dak 

stroomt en hiermee gaan wij onze tuinen bewateren, zodat we 

geen drinkwater hiervoor hoeven te verkwisten. In deze tanks 

kan 3000 liter water opgeslagen worden en er komt er ook nog 

1 achter het gebouw waar een overkapping komt, zodat wij 

buiten wat kunnen arbeiden bij nattig weer en om de BBQ te 

kunnen bereiden. In totaal dus 4000 liter water opvang. 

Er zijn ook 3 palen geplaatst waaraan bewaking camera’s ge-

plaatst zijn, om de AED en onze spullen en die van de Bijen-

vereniging te bewaken.  

Tussen onze gebouwen en de afrit van de N3 wordt een Lau-

rierhaag van 25 meter geplaatst, financiering door de gemeente 

Er wordt nog een wijkwens ingediend om een zelfde haag tus-

sen Baanhoekweg te realiseren. Ook de tuinen worden meer 

buurt vriendelijker gemaakt. We gaan alles zo Biologisch als 

mogelijk is onderhouden en op kweken. Volgend jaar komt ook 

de vereniging Groei en Bloei hun vergaderingen bij ons hou-

den en die kunnen ons daar mooi mee adviseren. Mede dankzij 

de 2 genoemde verenigingen, gaan wij multifunctioneel met 

ons gebouw om en is het financieel een verantwoord gebeuren. 



 
 

Damplein 5 3319 HC     Dordrecht.

Homepage:  http://bloemisterijhetkroontje.nl

Bestel gemakkelijk online via onze homepage. 
De bezorgkosten voor Dordrecht zijn € 4,95 en buiten Dordrecht zijn de bezorgkosten € 6,95.

Open; Maandag t/m vrijdag:  08:30-17:30 Zaterdag: 08:00-17:00. Zondag: gesloten.

Telefoon: 078-6169529 E-mail: info@bloemisterijhetkroontje.nl



 
 

Darmflora van vogels 
Hoenderachtigen (kippen, fazanten e.d.) hebben twee blindedar-

men en een darmflora (=bacteriën in de darmen). Bij de andere 

vogels zijn die blindedarmen verwonden tot kleine lymfeknoopjes 

en bevatten geen bacteriën. De darm is dus steriel. Het geven van 

probiotica aan deze vogels heeft weinig zin. 

Er is wel een weinig positief effect: 

Probiotica bestaan voornamelijk uit Lactobacillen 

(yoghurtbacteriën). Deze bacteriën breken suikers af tot zuren 

(lactose wordt lactaat vandaar de naam van de bacterie). Hierdoor 

wordt de darminhoud wat zuurder waardoor de groei van eventu-

eel aanwezige ziekteverwekkende bacteriën (E. coli, Salmonella 

etc.) geremd wordt. Bij vogels die van nature geen bacteriën in de 

darmen hebben, kunnen de Lactobacillen zich op den duur ook 

niet handhaven, dus dit effect is altijd maar tijdelijk. 

 

Ieder dier met bacteriën in de darm heeft zijn eigen Lactobacillen-

soort. Die specifieke soort heeft het beste effect bij die diersoort. 

Vogels met steriele darmen hebben geen soorteigen Lactobacillen. 

Daardoor moet je altijd werken met “vreemde” bacillen die min-

der effect hebben. 

Appelazijn remt de groei van bacteriën in drinkwater. Appelazijn 

verzuurt ook het darmkanaal maar alleen het deel van de snavel 

tot aan de maag. Daar valt het zuur van appelazijn in het niet bij 

de hoeveelheid maagzuur die aanwezig is. 

 
Uitwerpselen en darmstelsel; 

Aan de samenstelling en de kleur van de mest zin veel mogelijke 

ziektes af te leiden. Vogels die blindedarmen hebben produceren 

2 mest. ’s Morgens bij het ontwaken worden veelal de blindedarm 

geledigd, deze mest is dunner van samenstelling heeft een lichtere 

kleur en stinkt enorm. Dat is dus normaal.  



 
 

F I E T S   S P E C I A L I S T   

GOOS STAM  
   Anthony Vermeij  

    Damstraat 92 * 3319 BE Dordrecht * tel, 078 6160460  

  Autogarage Bovag Lid 
Groot of kleine beurt & APK keuring 

Stevensweg 79a. 3319 AJ Dordrecht 

Open Ma./vrijdag 08.00-12.30/13.30-17.30 uur 

www.bussem.nl  Telefoon 078-6163365  info@bussem.nl  

http://www.bussem.nl
mailto:info@bussem.nl


 
 De overige mest is vaster van samenstelling, behalve bij vruchte-

neters, en is voor zien van witte delen, dat zijn de afvalstoffen 

welke door de nieren worden afgescheiden en in de cloaca aan de 

mest uit de darmen worden toegevoegd. Indien nu de mest over-

wegend geel tot koperachtig groen gekleurd is moet er rekening 

gehouden worden met dat er een storing in de leverfunctie is.  

 

Ook allerlei bacteriën kunnen darmstoornissen geven. Bij jonge 

dieren uit zich dat vaak door met mest besmeurde veertjes rond de 

cloaca of gehele verstopping van de uitgang, de zogenaamde ce-

mentcloaca. Behandeling met antibioticum is dan noodzakelijk. 

Deze infecties worden bijna altijd veroorzaakt door Gram nega-

tieve bacteriën zoals E. Coli, Pseudomonas of Salmonella. Het 

middel van eerste keuze is Baytril, nog beter is aan de hand van 

een gevoeligheidstest vast te stellen of deze keuze inderdaad de 

juiste is. 
 

Organen; 

Bacteriën kunnen als ze eenmaal in de bloedbaan zijn gekomen 

ziekten aan organen veroorzaken. In ongunstige omstandigheden 

waarbij hoge concentraties bacteriën in de lucht voorkomen kun-

nen via verwondingen of via de luchtwegen en de luchtzakken 

bacteriën kans zien om in de bloedbaan te komen. Via de bloeds-

omloop komen ze dan in bijvoorbeeld de lever terecht en doen 

daar hun kwaadaardige werk. Dit leidt in eerste instantie tot aan-

tasting van de kapsels die met name de lever en het hart omgeven. 

Ingrijpen is noodzakelijk in deze gevallen, afhankelijk van de 

soort bacterie wordt een antibioticum gekozen. Veelal wordt ge-

start met een breed werkend middel zoals baytril of doxycycline. 

Indien er een of meer dieren sterven is het van groot belang voor 

de rest om te laten onderzoeken wat de doodsoorzaak was. Som-

mige virussen tasten ook organen aan soms zelfs hele orgaansys-

temen. Behandelingen van virusinfecties met antibiotica verlopen 

bijna altijd teleurstellend.  



 
 Het gebruik van medicijnen om een bacteriële infectie te voorko-

men is zinloos omdat medicijnen slechts zeer kort werkzaam zijn, 

het heeft eerder een negatief effect omdat er resistentie kan optre-

den, dus als het echt nodig is blijken dan de bacteriën ongevoelig 

te zijn voor het medicijn (en soms ook andere) wat al eerder aan de 

dieren is gegeven. 

Rode palmolie wordt vooral gegeven omdat het veel caroteen be-

vat. Caroteen kan in de lever van de vogel omgezet worden tot vi-

tamine A. Vitamine A is weer heel belangrijk voor de afweer van 

de vogel. Met de darmflora heeft dit niet te maken. 

Gevarieerde voeding is in principe prima, maar je moet ontzettend 

uitkijken dat een vogel niet gaat selecteren en dus eenzijdig eet. 

Daar zijn pellets voor uitgevonden. 
 

Weerstand wordt inderdaad bepaald door antilichamen, maar ook 

andere regulerende stoffen zijn van groot belang. Denk bij mensen 

aan vitamine C en bij vogels aan vitamine A. 

Zand bevat inderdaad voornamelijk silicaten, maar vaak ook ande-

re stoffen zoals calcium. Vooral vogelzand is gemengd met bv. 

Oestergrit ed. en bevat dus veel calcium. Zand is geen goed broed-

plaats voor bacteriën omdat het geen voedingsstoffen voor bacteri-

ën bevat. 

Zand neemt echter geen/slecht vocht op zodat ontlasting langer nat 

op de bodem blijft. In die natte ontlasting kunnen bacteriën zich 

langer vermenigvuldigen. Bij een absorberende bodembedekking 

is de ontlasting sneller uitgedroogd waardoor bacteriën zich min-

der snel kunnen vermenigvuldigen. Anorganische absorberende 

bodembedekking (bv zeoliet) heeft dat effect heel sterk. Organi-

sche absorberende bodembedekking (beukensnippers, geperste 

maïskorrels etc.) minder omdat in het organische materiaal de bac-

teriën zich weer wel kunnen vermenigvuldigen. 

 

Bron: Hedwig van der vorst. Vogelarts 



 
 Bodembedekking van de buitenvolière 

Het is belangrijk ook rekening te houden met de keuze van bodembedek-

king van de buitenvolière. Het mooiste is een natuurlijke aanblik waarbij in 

de buitenvolière allerlei planten worden geplant. In veel gevallen zal de 

grondsoort bepalen welke planten wel en welke niet in de buitenvolière 

kunnen worden geplant. U kunt natuurlijk ook kiezen voor een betonnen 

vloer waarop dan later grote potten cq. Kuipen worden geplaatst met plan-

ten en struiken. Dit laatste kunt u ook doen wanneer u kiest voor een bodem 

van zand, grof steenslag, grind of cementtegels. Grof steenslag en grind 

hebben het voordeel dat het gemakkelijk kan worden geschoffeld en 

schoongespoeld. Maar ook een betonnen vloer en of cementtegels met een 

laagje zand, boomschors of kippengrit erover kan prima voldoen. Indien ge-

kozen wordt voor een bodem van grond dan is het raadzaam deze af en toe 

om te spitten vanwege de vogeluitwerpselen. In dit kader wil ik nog opmer-

ken dat ik mijn buitenvolière in het geheel heb afgedekt met doorzichtige 

golfplaten. Hierdoor is de kans dat de volièrevogels door inlandse vogels 

worden geïnfecteerd (o.a. worminfecties) erg klein. 

Bodembedekking van het nachtverblijf (en of kooi) 
Als bodembedekking voor het nachtverblijf van de vogels kunt u gebruik 

maken van verschillende materialen. Het voordeel van een bodembedek-

king is dat uitwerpselen van de vogels gemakkelijker verwijderd kunnen 

worden. Zelf gebruik ik als bodembedekking een strooi laag van kippengrit. 

Het voordeel van kippengrit is dat de bodem vrijwel altijd een schone aan-

blik geeft en kippengrit blijft, in tegenstelling tot bijvoorbeeld zand, altijd 

keurig op z'n plaats liggen. Tegenwoordig gebruiken ook veel liefhebbers 

als bodembedekking een dikke strooi laag van beukensnippers. Maar ook 

kranten worden wel als bodembedekking gebruikt. Een nadeel bij het ge-

bruik van kranten is, dat u vanwege het voortdurende verschonen, wel over 

veel kranten moet kunnen beschikken. Een andere veel gebruikte bodembe-

dekking is schelpenzand. Door de leverancier is aan dit schelpenzand, dat in 

elke dierenspeciaalzaak verkrijgbaar is, in veel gevallen (vogel)grit toege-

voegd. Hoe noodzakelijk grit voor het vogellichaam is kunt u lezen in het 

hoofdstuk over de voeding. Het nachtverblijf voor de vogels kan ook een 

kale betonnen vloer hebben. De (gedroogde) uitwerpselen van de vogels 

kunnen dan m.b.v. een plamuurmes los gestoken worden van de (betonnen) 

bodem. 

A. van Kooten  

http://vogelproblemen.nl/mineralen.html


 
 



 
 Waarom Vogeltrek? 

We zijn het ons misschien niet bewust, maar elk jaar vindt er in Nederland in het 
voorjaar en in het najaar een enorme verhuizing van miljoenen vogels plaats. Voor 
de vogelaar is dit een periode van groot genot. Enorme aantallen vogels gaan al-
leen of in grote groepen verzameld op weg of komen hier in Nederland aan. 
Het wonder van de vogeltrek 
Hoe is het mogelijk dat sommige vogels zo ver wegvliegen in de winter? Hoe kan 
het dat ze na de vogeltrek elk jaar hun geboortegrond weer exact terugvinden? We 
weten het niet. Zelfs vogels die alleen trekken weten de weg, zonder dat ze de routi-
ne van hun ouders hebben geleerd. De vogeltrek is en blijft een groot raadsel. 
Waarom vogeltrek? 
Een trekvogel is een vogel die uit het broedgebied wegtrekt om op geruime afstand 
te overwinteren. Vogels trekken niet weg vanwege temperatuurverandering, maar 
omdat ze in de winter in hun broedgebied niet genoeg voedsel kunnen vinden. Er 
groeit geen voedsel meer aan de bomen en er zijn ook geen insecten. Als ze niet 
naar een warmer land gaan, overleven ze niet. De meeste vogels groeien op en 
broeden op het noordelijk halfrond en trekken in de winterperiode naar het zuiden, 
richting de evenaar. Een veel kleiner aantal broedt ten zuiden van de evenaar en 
trekt in de zuidelijke winter richting de evenaar. 
Hoe weten de trekvogels de weg? 
Trekvogels weten met grote precisie hun weg heen en terug te vinden. Al eeuwen-
lang doen mensen onderzoek naar het trekgedrag van vogels. Hoe trekvogels pre-
cies navigeren is grotendeels tot op de dag van vandaag onbekend. Vandaar dat er 
een mysterieuze sfeer rond de vogeltrek hangt. 
Door trekvogels te ringen zijn we wel veel te weten gekomen over de bestemming 
en routes van vogels, maar nog weinig over hun manier van gebruiken van hun 
kompas. Verschillende soorten trekvogels navigeren op verschillende wijze. Van 
een aantal vogelsoorten is inmiddels bekend dat zij navigeren met behulp van het 
aardmagnetisch veld. Ook helpt de zon en mogelijk zelfs de sterren de trekvogel 
richting te bepalen. 
Vogeltrek in Nederland 
Bekijk je de vogeltrek vanuit het standpunt Nederland, dan zijn er twee soorten 
trekvogels: de zomergast en de wintergast. De zomergast is een vogel die vanuit 
het zuiden naar Nederland komt om te broeden in het voorjaar. Ze trekken in het 
najaar terug naar het zuiden. Daarnaast is er ook de wintergast. De wintergast is 
een vogel die vanuit het noorden of oosten naar Nederland komt om te overwinte-
ren. Daarnaast zijn er ook nog de 'doortrekkers'. Dit zijn de vogels die tijdens de 
trek over Nederland heen vliegen. 
Standvogel: De vogel die niet wegtrekt 
Een vogel die geen trekvogel is noemen we een standvogel. De standvogel blijf ge-
durende het hele jaar in dezelfde streek. Dat een vogel een standvogel wordt ge-
noemd wil nog niet zeggen dat deze zich niet verplaatst. 
Waar gaan trekvogels naartoe? 
Trekvogels leggen elk jaar een hele grote afstand af van broedgebied naar winter-
verblijf en terug. De vogels die het meest ver vliegen, trekken verder weg omdat ze 
veelal maar één soort voedsel lusten, zoals alleen bepaalde insecten of vis. De vo-
gel die een van de langste afstanden aflegt is de Noordse Stern. Deze superieure 
trekvogel broedt in de Noordelijke poolstreken en vliegt in de trektijd zomaar 
30.000 km van de Noordpool naar de Zuidpool. 
 



 
 

metaalhandelzondervan@hotmail.com
Tel. 06 23 90 05 65 of 06 41 84 45 49 

Nijverheidsstraat 87, 3316 AP Dordrecht.
Open; Ma.- Vr. van 8.00—17.00 uur. 

Za. 8.00 -12.00 uur



 
 

      

 

 

 

Kalkpoten: 

Kalkpoten bij vogels zijn niet dodelijk maar wel erg 

onplezierig voor het dier. Het komt voornamelijk voor 

bij wat oudere zangvogels, parkieten en papegaaien. 

Bij deze laatste dieren zijn meestal het eerst de snavel 

en oogleden aangetast en pas later kunnen de poten 

meedoen.  

Jeuk en ongemak: 

Kalkpoten zorgen vooral voor veel jeuk en ongemak. 

Eén van de eerste kenmerken is dat de vogel nogal 

vaak aan zijn pootjes zit te pikken. Bij nader onder-

zoek zult u wat korstjes kunnen ontdekken. Soms kan 

de poot wat verdikt zijn en tussen de korstjes kan pus 

voorkomen. 

Mijt:  

Kalkpoten worden veroorzaakt door een mijt, die zich 

een weg baant door de hoorn delen van de poothuid. 

Hier voedt de mijt zich met het bloed van de vogel en 

legt hier ook eitjes. Dit veroorzaakt de kalkpoot door-

dat de hoorn gaat woekeren als reactie op de infectie. 

Hierdoor kunnen de vogels moeilijker op hun stokjes 

zitten en uiteindelijk kunnen ze ook qua conditie ach-

teruitgaan en vatbaar worden voor andere ziekten. Er 

zijn goede mogelijkheden om kalkpoten te behande-

len. Wacht hier echter niet te lang mee, de vogel heeft 

er zichtbaar last van en zijn conditie kan snel achter-

uitgaan.  
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          GUUS GROENLING. 

Guus en Greta hebben groot nieuws. Karel en Klazien Kwartel 

zijn de trotse ouders geworden van Klaas, Karl, Kato, Kruimel-

tje, Karin en Bram, Bea en Bonnie.De K's zijn de wildkleurige en 

de B's zijn de schattige witte. Nu ze drie weken oud zijn groeien 

ze als kool en tonen al hun jeugdkleed. Klaas en Karl krijgen al 

de karakteristieke keeltekening terwijl de dames als witgezoom-

de dakpannetjes parmantig rondstappen en vlieguren maken. Dan 

weer op de grond en dan weer op stok. Karel vindt het allemaal 

maar prachtig en heeft voor Klazien een nieuw liefdesnestje ge-

maakt. Hij heeft zich nadien weer voorbeeldig van zijn taak ge-

kweten zodat Klazien weer op 10 eieren zit. Zo trots als een 

pauw paradeert Karel Kwartel rond en vertelt met lange uithalen 

hoe trots hij is op zijn kroost. Guus en Greta Groenling worden 

er zo nu en dan horendol van vooral als dat jonge grut begint te 

piepen en te vliegen. Onze kinders krijgen geen rust en blijven 

van schrik tussen de planten zitten. Mijnheer de Uil kreeg geluk-

kig een idee en vroeg aan onze baas om een paar kanaries in de 

voliere los te laten. Onze baas heeft dat eens aangehoord en een 

paar dagen later kregen we gezelschap van een aantal leden uit 

een operagezelschap. Als Harry Harzer op een uitstekende tak 

gaat zitten gaat de rest van het koor coronaproef er voor zitten. 

Als Harry Harzer dan inzet volgt de rest van het operagezelschap 

meteen en worden we verrast met een meerstemmig fraai melodi-

eus concert. Soms probeert een sopraan mee te zingen maar dan 

tikt Harry Harzer gelijk af. Ook de vogels en dieren uit de wijde 

omtrek komen op het concert af en genieten met volle teugen tot-

dat die vermaledijde katten hun kop om de hoek steken. Dan is 

het een geklapwiek van jewelste en is al het toegesnelde publiek 

in een vloek en een zucht verdwenen. Mistroostig druipen de kat-

ten dan af en is er tijdelijk pauze van het concert. Misschien 

wordt het orkest in de toekomst wel uitgebreid nu er een nieuw 

koor gevormd gaat worden.  Tot volgende maand! 



 
 



 
 



 
 


