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Contactbrief  63 (volgende contactdag op 15-3-2008 in de Schalm te De Meern) 
 
Contributie 2008  
 
Door het getob met de Michel catalogus zouden we bijna onze contributie voor 2008 vergeten. Gelukkig zijn er al 
enkele leden die mij gevraagd hebben hoeveel ze moeten betalen en hebben inmiddels betaald en dat is veel 
plezieriger dan jaarlijks achter een aantal mensen aanlopen om hen te herinneren!!!  Het bedrag is voor 2008 
hetzelfde gebleven als vorig jaar:  
€25 op postbanknr. 15324 tnv van G.Kolman  (20€ als u geen contactbrief wenst) 
Akkerslagen 45 5364 RG Escharen onder vermelding van MGO 2008. 
Ook hebben enkelen hun contributie verrekend met het gerestitueerde bedrag van de catalogus.  
Trouwens wie bij nader inzien nog een catalogus wil…….ik heb nog twee nieuwe exemplaren liggen die voor 
€58,- franco thuisgestuurd worden. Ik hoop dat ze er dan nog zijn want de handelaar bij wie ik ze gekocht heb 
heeft ze ook voor die prijs te koop.  
Al betaald: Noel Pattijn, Gerard Vermeend, Tom Loorij, Ben van Aken, Daan Koelewijn, Tom van Hoek, Danny 
DeSmedt.   
Patrick Ghijsels en Wim Lux betalen €16, en Hubert Miessen heeft de bijdrage voor de Nederlandse contactbrief 
al ruimschoots betaald.    
 
De Michel Vogelcatalogus, een eerste indruk.   
 
Het is een handzame catalogus en de liefhebbers kunnen de bijgeleverde cd installeren waarop alle 
wetenschappelijke namen en Michelnummers. De afbeeldingen zijn mooi en een lust voor het oog als je gewend 
bent om alleen zwartwit catalogi te gebruiken. Het is echter maar een dunne catalogus geworden en dan te 
weten dat er meer dan honderd bladzijden met namenregisters in staan. Die hadden wat mij betreft wel kleiner 
gedrukt mogen worden (en meer kolommen op één bladzijde). Duits-Latijn, Engels-Latijn,de Michelnummers en 
het land waar een bepaalde soort/vogel te vinden is. Een verschil met SG is dat ook de kippen en hanen zijn 
opgenomen. Ook nauwelijks vindbare vogels/kippen als bijmotief zoals Denemarken 1976 (Block 3) vind je niet in 
SG maar wel in Domfil en Michel.  
Groenland en Far Oer vind je bij Michel onder Denemarken net als Jersey, Man en Guernsey onder Engeland 
(Grossbritannien) vallen. Dat is kenmerkend voor Michel, ook al hebben de postadministraties niets met elkaar te 
maken.   Vredesduiven niet, Haustaube wel. (Andorra SP. 1995- 243) (Roemenië 2005 sierduiven Block 366) 
.Ook fantasievogels (goed als vogel herkenbaar maar niet ornithologisch juist getekend) worden in de Michel 
opgenomen. Mij viel op Ierland (Year of the Rooster) Block 53 met prachtige,  gestileerde tekeningen van Oehoe, 
haan en Agapornis. Zo heeft elke catalogus zijn eigen karakter en regels. De automaatzegels van bijv. 
Noorwegen en Portugal vind je ook in deze catalogus, maar die vind ik niet in SG en Domfil (maar die waren er 
misschien toen nog niet?). 
De redactie van Michel bedankt de Motivgruppe Ornithologie voor hun waardevolle informatie bij het 
samenstellen van de catalogus.                                                               gerard kolman  
   
 
Postex 2007: vier bekroningen voor Tom Loorij 
 
Tom Loorij heeft het afgelopen jaar vier nieuwe éénkader verzamelingen samengesteld waarmee hij 
zo nu en dan op tentoonstellingen wil deelnemen. Drie hiervan gaan vanzelfsprekend over vogels, de 
vierde over milieubescherming, een onderwerp waar Tom ook de nodige kennis bezit, omdat hij 32 
jaar op het CBS aan milieustatistieken heeft gewerkt. En zonder milieubehoud geen vogels! 
Op de postzegeltentoonstelling “Postex 2007” die van 19 t/m 21 oktober 2007 in Apeldoorn plaatsvond 
heeft Tom deze vier verzamelingen voor het eerst laten jureren. Het resultaat was als volgt: 
 
Vadertje Langbeen: 31 punten, robijn (iets hiervan liet hij al zien op onze contactdag, 13 oktober j.l.); 
De Haagse Vogelbescherming, van alle markten thuis: 30 punten, robijn 
Ons leefmilieu wordt bedreigd, wat doen we er tegen: 30 punten, robijn  
Den Haag - vogelstad: 29 punten, robijn 
Aardig was de opmerking van de jury over "De Haagse Vogelbescherming, van alle markten thuis":  
men vond dit een niet alledaags onderwerp dat bovendien goed was uitgewerkt. 



 
Tom was best tevreden met deze bekroningen. Het stimuleert hem op deze weg door te gaan. Het is 
weer een nieuwe uitdaging, omdat hij met zijn meerkader verzameling “Vogels in de natuur, bedreigd 
en beschermd” zo langzamerhand aan het eind van zijn verbeter-mogelijkheden zit. 
Overigens: wellicht werken de titels van deze verzamelingen inspirerend voor de andere leden van 
onze groep om ook eens éénkader verzameling op te zetten. Een éénkader verzameling vergt immers 
duidelijk minder energie en materiaal dan een meerkader verzameling. Kies een vogelsoort waar wat 
filatelistisch materiaal van beschikbaar of je eigen woonplaats, de omgeving of een andere streek in 
binnen- of buitenland die je goed kent qua vogels als onderwerp en bouw daar wat om heen. 
Zo’n verzameling kan ook leuke publicitaire waarde hebben. Tom’s eigen vogelvereniging (de Haagse) 
wil zijn verzameling over alle aspecten van de activiteiten van de Vereniging al gaan gebruiken voor 
publiciteit in haar voorlichtingskraam.  
 
Tom Loorij ontvangt L.H. Tholen trofee 
 
De Raad van Toezicht van de "Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie" heeft besloten, op 
voordracht van de daartoe ingestelde jury, aan ons lid Tom Loorij de "L.H. Tholen"-trofee over 2006 
toe te kennen. 
Hij kreeg deze voor zijn artikel "De huismus met een gekarteld randje", dat verschenen is als 
hoofdstuk in het boek: "MUS, natuur & cultuur van de huismus". Dit artikel werd door de jury 
aangewezen als de beste in 2006 in de niet-filatelistische pers verschenen bijdrage op filatelistisch 
gebied. 
 
Verschenen: Een eeuw vogels beschermen, Frank Saris en Fred Hustings 
door Tom Loorij 
 
Afgelopen jaar verscheen het boek “Een eeuw vogels beschermen” over 100 jaar vogelbescherming 
in Nederland, waarbij allerlei aspecten over vogelbescherming de revue passeren. Het boek is 
ondanks zijn hoge prijs (zie de bestelinformatie aan het eind) de aanschaf ten volle waard.  En 
behoort eigenlijk niet te ontbreken in de boekenkast van elke rechtgeaarde vogelaar. Op de landelijke 
SOVON op 24 november j.l. werd het min of meer officieel gepresenteerd. 
Eén van de manieren waarop je het thema vogelbescherming kan benaderen is om dit op 
filatelistische wijze te illustreren. Op verzoek van Frank Saris heb ik dat dan ook graag gedaan. Het 
resulteerde in een hoofdstuk (hoofdstuk 14) van 15 bladzijden met 10 voetnoten en 77 filatelistische 
illustraties. 
Onverwacht droeg dit ook weer bij tot landelijke bekendheid van onze hobby. Zij het dat onze groep 
weliswaar niet direct werd genoemd maar wel de NVTF en het verzamelen van vogelpostzegels! 
In het dagblad Trouw verscheen .nl. maandag 26 november een recensie van het boek. De letterlijke 
tekst hiervan volgt hieronder. Met name aandacht voor de vetgedrukte alinea. 
 
Een eeuw vogels beschermen 
 
Iets langer dan een eeuw doen we in ons land aan vogelbescherming. Een mooie aanleiding om de 
geschiedenis ervan in een boek neer te leggen, vond Frank Saris, directeur van Sovon 
Vogelonderzoek Nederland. 
 
Saris had al snel door dat het werk niet alleen te doen was en hij verzekerde zich van een 
aantal schrijvers die hun sporen op vogelgebied verdiend hebben. Maar ook een op het eerste 
gezicht ietwat vreemde eend in de bijt kreeg een plek: de Nederlandse vereniging voor 
Thematische Filatelie. Dat leidde tot de bijdrage ’Vogelbescherming met een gekarteld randje’. 
Een kostelijk hoofdstuk, ook voor iemand die zich er niet op toelegt de 24.000 vogelzegels uit 
262 landen te verzamelen.  

Maar het boek begint, zoals het hoort, met een overzicht van wat er ooit in Nederland rondvloog. Dat 
is deels prettig speculatief, en voor een belangrijk deel gebaseerd op opgravingen en restanten uit 
beerputten (’het bodemarchief’). En natuurlijk op de Romeinse procurator Plinius, die de lage landen 
vastlegde in de ’Naturalis historica’, in een tijd dat de monniksgier hier mogelijk voorkwam en 
zeearenden alom te zien waren. Het was de tijd van de nu uitgestorven niet-vliegende reuzenalken, 
en ook kroeskoppelikanen, witrugspechten en schreeuwarenden vrolijkten ons landschap op.  

Het merendeel van de hoofdstukken heeft betrekking op onderzoek en vogelbescherming. Het boek 
doorloopt het hele traject: van de sterntjes op dameshoedjes (eind 19de eeuw de aanleiding om 
Vogelbescherming op te richten) tot de vernietiging van het bodemleven in de Waddenzee door de 
mosselroof en de kokkelvisserij. Die twee zijn de meest schrijnende voorbeelden van hoe belangrijk 
het is om het leefgebied van vogels te beschermen en van wat er gebeurt als je dat niet doet. Naar 



verwachting duurt het nog twintig jaar voordat de zandwoestijn die de Waddenzee nu deels is, weer 
het vruchtbare natuurgebied van weleer zal zijn. Deze hele affaire is het antwoord op de vraag wat de 
politiek nu eigenlijk aan bescherming doet: wel iets, maar eigenlijk altijd veel te laat.  

Een van de hoofdstukken in het fraaie boek is van ornithografisch historicus Ruud Vlek: 
’Vogelfotografie en -bescherming, van de pioniers tot de activisten’. Van die pioniers is fraai materiaal 
terug te zien op de bijgeleverde dvd. Daarop staat ook het werk van de filmers van het eerste uur. 
Buitengewoon aardig is het dat ook Jac. P. Thijsse, ’s lands meest beroemde schrijver van natuur-
albums, sprekend wordt opgevoerd. Licht geaffecteerd spreekt hij de kijker toe: „Het Nederlands 
landschap, met zijn rijke flora en fauna en zijn velerlei schilderachtigheid, wordt door tal van 
omstandigheden sterk bedreigd. En het is onze plicht om voor nu en later die schoonheid en die 
rijkdom te behouden.”  

Het was 1937, maar het had net zo goed 2007 kunnen zijn.  
 
Een eeuw vogels beschermen. Samenstelling Frank Saris, eindredactie Fred Hustings. KNNV 
Uitgeverij, Zeist. ISBN 978 90 5011 237 6. euro 49,95  
Het boek telt 344 bladzijden verdeeld over 19 hoofdstukken (thema’s 
 
Eerste veiling kavels Jan Wenig 
door Tom Loorij 
 
Bij de contactbrief 62 was de eerste kavellijst bijgesloten van ons vroegere lid Jan Wenig die zijn 
verzameling vogelpostzegels van de hand wilde doen en mij vroeg of ik hierbij wilde helpen. Hierbij 
kregen de leden van onze Motivgruppe vanzelfsprekend het eerste recht op koop. 
Het was voor onze leden duidelijk even wennen aan deze methode om zegels aan te bieden. Het 
aantal leden dat uiteindelijk een bod heeft uitgebracht was dan ook vrij beperkt. Zij hebben zich echter 
bepaald niet onbetuigd gelaten en brachten in totaal maar liefst 98 biedingen uit op 81 kavels.. Dat 
betekent dus dat op verschillende kavels door meer dan één persoon is geboden, tot maximaal 4 
personen toe. Een rekensommetje levert ook op dat ongeveer 30% van het totaal aantal kavels is 
verkocht. 
Er is geboden op allerlei soort materiaal, postfris en gestempeld, op plakkerresten, complete series en 
niet-complete series en ook op series waarin maar een enkele vogelzegel zit. Kortom de veiling 
voorziet kennelijk toch in een behoefte bij veel leden. Te meer omdat ik een aantal leden, van wie ik 
een e-mail adres had en die nog niet hadden gereageerd, per e-mail nog eens heb aangeschreven. 
Uit de ontvangen reacties bleek dat vrijwel iedereen toekomstige toezending op prijs stelde, maar dat 
men alleen niet een bod had uitgebracht omdat er toevallig niets bij zat. Slechts één (een zeer ver 
gevorderde) verklaarde dat zo'n lijst voor hem niet behoefde. 
Ik ben dan ook voornemens om iedereen van wie ik dan een e-mail adres heb de kavellijst de 
volgende keer elektronisch op te sturen op dezelfde dag als Gerard de postale CB op de bus doet 
voor degenen die niet over een e-mail adres beschikken of hem alleen per post willen ontvangen.  
Daarvoor moet ik dan wel van iedereen over een e-mail adres beschikken! Wil derhalve 
iedereen (voor de goede orde ook graag iedereen die al gereageerd heeft)  mij een mailtje 
sturen. Zij kunnen hierin dan tevens aangegeven of ze toezending per e-mail op prijs stellen. 
Mochten er enkelen onder u zijn die om uiteenlopende redenen denken toch niet deel te nemen 
aan deze veilingen, willen die het mij en Gerard ook laten weten, dan kunnen wij ons tijd, geld 
en moeite besparen om hen een veilinglijst per post of elektronisch toe te zenden. 
Mijn e-mail adres is: tloorij@xs4all.nl en wie niet per e-mail kan reageren mijn adres om even 
een kaartje te sturen is: Tom Loorij, Rozentuin 31, 2272 XA Voorburg. Liever geen telefonische 
reactie i.v.m. met mijn slechte gehoor en evt. zoek raken van de reactie. 
 
Overigens zijn er dus ook nog heel veel kavels van de 1e veiling over gebleven. Mocht bovenstaande 
verhaal aanleiding zijn voor mensen die de kat even uit de boom hebben gekeken en nog niet wilden 
of konden reageren, om toch nog een bod uit te brengen op de overgebleven kavels, stuur dan ook 
een seintje uiterlijk op 15 januari a.s. Dan stuur ik die dag de lijst met restant kavels aan iedereen 
tegelijk alsnog toe (gelijke kansen!).      
 
Rondzendingen  
 
Een van de vaste activiteiten van onze motiefgroep is het rondzendverkeer. Er zijn leden die het zeer op prijs 
stellen dat deze faciliteit bestaat en dank zij Gijs Kooij hebben we nu al jaren gebruik kunnen maken van 
rondzendingen. Naast  rondzendingen hebben we ook onze contactdagen en de rondbrieven en af en een veiling. 
In elke motiefgroep moet je proberen variatie te scheppen. Voor elk wat wils is ook ons motto. Ik wil graag een 
oproep plaatsen om wat meer (gevarieerd) materiaal voor de rondzendingen beschikbaar te stellen. Ik weet dat 
iedereen tegen het werk opziet maar het is in elk geval beter om het materiaal dat je kwijt wilt op deze 



manier te slijten dan het maar in een boek te laten zitten. Bovendien doe je er andere leden vaak een plezier 
mee. Het is triest als je ziet hoe er met het materiaal wordt omgegaan van leden die ons zijn ontvallen. In de 
Rundbrief lees je af en toe dat een verzameling die aan de motiefgroep wordt aangeboden op een veiling zo bitter 
weinig opbrengt. Je hoopt dan maar dat het lid tijdens zijn leven veel plezier en afleiding aan zijn verzameling 
heeft beleefd!!  Tenminste nog iets!!  
Iedereen heeft in de afgelopen jaren dubbel materiaal in een stokboek gestopt en met name wat post- en 
postwaardestukken betreft zit er onder onze leden een schat aan materiaal. Mijn oproep is dan ook maak eens 
een stokboek met postzegels,gestempeld of postfris, poststukken en breng het mee op een contactdag dan kan ik 
zorgen voor distributie. Er is niets mis met het materiaal van Gijs Kooij en hij verdient de hoogste eer voor het 
monnikenwerk dat hij verzet heeft voor onze MG maar als hij zou besluiten om er mee op te houden dan zitten we 
onthand en missen we een wezenlijke feature van onze motiefgroep. 
Kijk eens wat er allemaal ongebruikt of dubbel ligt en u zult versteld staan. Wie durft het aan? GK     
 
Jahrestreffen 
 
Op onze website vindt u de uitnodiging voor het Jahrestreffen in Hitzacker in 2008. U vindt daar ook de locatie en 
de prijzen. Er zijn nog heel wat mensen die deze happening nog nooit hebben meegemaakt en als u toch nog een 
locatie en bestemming voor een korte vakantie zoekt: dit is een uitstekende combinatie van hobby(voor u) en 
vakantie(voor uw partner) en natuurlijk is uw niet-verzamelende partner van harte welkom op elke bijeenkomst 
waar wel meer niet filatelisten zitten. Dat schept een band!  Zie voor meer informatie onze website (briefhoofd). 
GK 
 
Opgezegd: 
 
Volgende leden hebben hun abonnement opgezegd: Johan de Jong uit Ureterp en Ton van Gils uit Aalsmeer. Al 
eerder vermeld: Karel Heymans te Haarlem (overleden).   
 
Handige websites: 
 
Soms ben je op internet op zoek naar een nieuwe of oude serie vogels of velletje en is het handig om te weten 
wat de prijs ervoor gevraagd wordt. Vooral voor nieuw materiaal dat nog niet in de catalogus staat is het lonend 
om prijzen te vergelijken bij verschillende grote handelaren en veiling sites. Iedereen kent wel Ebay of Delcampe 
(gewoon aanklikken) maar kent u ook de volgende sites?  Ik raadpleeg wel eens: 
 
http://www.stampworld.de/shop/index.php?lang=en 
 
http://bastien.paulet.free.fr/catalogue.php?  (Franstalig voor catalogiseren, geen prijzen. Handige 
website en heel up to date, je kunt o.a. vogel en catalogus kiezen) 
 
http://www.aviflevoland.nl/  (geen filatelistische site, maar wel leuk met alles over vogels)  
 
http://read-out.net/stmp/list.html (om te ruilen via internet, die zijn er tientallen) 
 
http://www.bombaystamps.com/lists.asp  (handige site met prijzen up to date) 
 
http://www.postbeeld.com/  (hier kun kopen en verkopen:zie prijzen) Niet up to date  

Tot slot nog dit : Teylers Museum bezit een zeldzaam exemplaar van het grootste en duurste boek ter wereld: 
The Birds of America van John James Audubon (1785 – 1851). Alle vogels van Noord-Amerika zijn daarin op ware 
grootte en in hun natuurlijke omgeving afgebeeld. Audubon’s boek in ‘dubbelolifantformaat’ (64 x 97 cm) is 
vanwege zijn kwetsbaarheid en kostbaarheid zelden te zien. De tentoonstelling toont nu voor even de vijf delen, 
te midden van andere vogelafbeeldingen uit de tijd voor Audubon tot kleurenfoto’s, films en webcams van 
vandaag de dag. Om bezoekers de kans te geven zoveel mogelijk afbeeldingen uit het boek te zien, wordt elke 
dag één van de 435 vogelplaten omgeslagen. Daarvoor zijn twee mensen nodig. Ook kunnen alle vogelplaten 
digitaal worden bekeken en is een groot aantal facsimile’s tentoongesteld. Nog tot en met 20 januari 2008!! Dus 
wees er snel bij.  

http://www.vogelsxxl.nl/tentoonstelling.php   gk 
 
*Gerard Kolman wenst iedereen heel gezellige en inspirerende Kerstdagen en 
bovendien een voorspoedig en gezond 2008 toe! * 



ULULARIA 
 
Nacht van de Duisternis 
 
Op zaterdag 15 maart 2008 organiseren Bond 
Beter Leefmilieu (BBL) en de werkgroep 
Lichthinder van de Vereniging voor Sterrenkunde 
(VVS) in Vlaanderen de 13de editie van de Nacht 
van de Duisternis. Ook onze Waalse vrienden 
organiseren een Nacht van de Duisternis. Dat 
betekent dat in ruim honderd Belgische steden en gemeenten de openbare verlichting 
zal gedoofd worden. Daarnaast zullen ook talrijke verenigingen een avondactiviteit 
op poten zetten die volledig in het teken staat van de Nacht. De uil neemt op heel wat 
van die activiteiten een belangrijke plaats in.  
 
 
Vel van 50 postzegels met een extraatje  
 
In de vorige cb werd al bericht over de nieuwe postzegels 
met Ruigpootuil van België en Zwitserland. Het gaat hier 
om een vel van 50 postzegels, maar de Zwitserse post heeft 
voor een extraatje gezorgd. Aan de bovenkant van het 
volledige vel van 50 postzegels staat dezelfde uil in 
schaduw afgebeeld. Dit doet denken aan de zwarte 
afbeeldingen in sommige vogelgidsen, waar de specialisten 
erin slagen om alleen met de omtreklijnen een vogel te 
herkennen. Bij deze afbeelding kan zelfs een klein kind 
herkennen dat het hier om een uil gaat. 
Normaal moet u het volledige vel van 50 postzegels kopen om ook dat extraatje aan de 
bovenkant van het vel te pakken te krijgen. Op een beurs in het buitenland was dit 
bovenstuk met slechts 5 zegels (zie afbeelding) te koop voor de prijs van het volledige 
vel van 50 zegels (bij een gewiekste Nederlandse handelaar). Maar misschien zijn er wel 
goedkopere manieren om aan die extra afbeelding te komen (via een ruilpartner in 
Zwitserland?). 
Ook bij de andere zegels in de reeks bestaat zo’n schaduwafbeelding, ofwel op een vel 
van 50 postzegels, ofwel bij andere zegels in de reeks op de kaft van een 
postzegelboekje met 10 zegels. 
 
 
World Owl Conference in Groningen 
 
Alle lof en eer aan Johan de Jong en de zijnen die erin slaagden om de 
Werelduilenconferentie tot een goed einde te brengen. Bij familie, vrienden of op het 
werk wordt wel eens raar opgekeken als men hoort dat je met uilen (en erger nog – 
postzegels) bezig bent. Op dit congres kon elke uilen-freak zich zonder problemen outen 
en zijn hartje ophalen over de allernieuwste bevindingen in de uilen-wetenschap. Met 
meer dan 100 lezingen, vaak twee op hetzelfde moment, was het soms moeilijk kiezen. 
Zo'n 130 deelnemers uit 30 landen, zowel professionele als amateur-ornithologen, 
wisselden hier hun kennis uit over 
uilen. In symposia en workshops 
kwamen onderwerpen aan bod als 
monitoring, populatieontwikkeling, 
gedrag, ecologie en de rol van uilen 
in cultuur. Veel aandacht was er 
voor bescherming van uilen, want 
van de meer dan 200 uilensoorten 
zijn er maar liefst 27 bedreigd in hun 
voortbestaan. 
 
www.worldowlconference.com       



 
ORNIFLANDRIA 

 
Wat met het ei in de wei? 

Vele jaren na Nederland gaat me nu ook in het Regionaal Landschap 
Schelde-Durme iets doen voor de weidevogels. Dit Regionaal Landschap 
in de provincie Oost-Vlaanderen is nog maar net opgericht. Hun eerste 
actie geldt de bescherming van de weidevogels (en een zwaluwproject). 
Deze zijn een heel verscheiden groep aan vogels die graag broeden in een 
streekeigen agrarisch landschap: laaggelegen, vlakke graslandgebieden. Ze nestelen 
zowel op graasweides, hooiweides, hooilanden als akkers.  Weidevogels voelen zich hier 
op en top thuis. Soorten als de grutto, de kievit, de scholekster, de slobeend, de 
zomertaling, de veldleeuwerik en de patrijs vinden in de graslanden langs Schelde en 
Durme hun uitverkoren broedhabitat. 

Net zoals Nederland soms Gruttoland genoemd wordt, is de Grutto ook de 
symboolvogel van de Kalkense Meersen. Dit natuurgebied is één van de 
compensatiegebieden binnen de overeenkomst tussen Nederland en België over 
de uitdieping van de Schelde. De Kalkense Meersen krijgen een 
natuurbestemming en worden deels omgezet in wetland. Voor hen die al jaren 
ijveren voor de Kalkense Meersen is dit een goede zaak – dit gebied ligt in mijn 
achtertuin, maar dit is minder goed nieuws voor landbouwers en jagers in dit 
gebied.  

www.rlsd.be/weidevogels                                                               
www.kalkensemeersen.be  

 

ORNIVARIA 
 

Vogels voeren en beloeren 
 
Wintertijd is de tijd van het voeren van de vogels in de tuin. Vandaag kwam hier nog 
een pakket met de post – besteld bij een Belgische Vereniging voor Vogelbescherming, 
maar geleverd uit Nederland. En de vogels kunnen wel wat gebruiken nu, want het is hier 
goed aan het vriezen. Zeer veel vogels in de tuin en aan de voedertafel, maar tot nu 
toe nog geen enkele van de speciale soorten die hier één van de vorige jaren wel eens 
pleisterden (zoals Pestvogel, Zwarte Mees, Boomklever, Keep en Sijs). Doet u ook weer 
mee aan de Tuinvogeltelling (26 en 27 januari 2008) in Nederland? Ook in België worden 
de tuinvogels geteld, maar dan wel een week later (2 en 3 februari 2008).  
 
www.tuinvogeltelling.nl                                              
www.natuurpunt.be/default.asp?id=161   
   

Vogels en mensen 
 
BirdLife International is op zoek naar verhalen van de ganse wereld over vogels en mensen.  
Men wil een discussieforum opstarten over het cultureel belang van vogels, in hun relatie tot de 
mens. Men hoopt informatie te krijgen van elk land en geeft zelf al enkele tientallen voorbeelden - 
ook eentje van België, de vinkenzettingen:  

- Finches - traditional trapping for cage birds (Goldfinch in Malta; Chaffinch in Belgium) 
- Attachment to finch song competitions in Belgium 

Nog geen enkel voorbeeld van Nederland op deze website – waar blijven de verhalen van de 
Nederlanders, toch één van de belangrijkste vogel-landen van de wereld?  
Al die verkregen informatie zou dan in 2010 moeten leiden tot een boek over dit onderwerp. 
 
www.birdsandpeople.org   

 
kobra (Koenraad Bracke) 

 


