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Snavelstaren
De teller bleef verleden jaar steken op net
geen 8500 binnengebrachte vogels. Een
waanzinnig aantal en meer dan twee
keer zoveel vogels als toen ik in
2010 begon als beheerder bij het
Vogelhospitaal. Met zo’n gigantisch
aantal vogels kan het natuurlijk
ook niet anders dan dat er bijzondere soorten tussen moeten zitten.
In ons magazine van december ’21
lieten we u al de nachtzwaluw zien en
nu willen we u graag meer vertellen
over die andere heel bijzondere gast
“de Oehoe”.

“

Denkt u misschien
al een �jdje na over
vrijwilligerswerk dan bent u
van harte welkom om kennis
met ons te komen maken.
Vele handen maken immers
licht werk en aan gezelligheid is
er ook zelden een gebrek.

”

Het telefoontje van de dierenambulance Noord West Veluwe dat ze een Oehoe hadden gevonden,
riep in eerste instantie het gebruikelijke ‘Het zal vast
een andere soort zijn’ bij ons op. Het gebeurt namelijk wel vaker dat een dierenambulance of particulier denkt een bijzondere soort te hebben gevonden
en later blijkt het dan om een doorsnee soort te
gaan. U kunt zich misschien voorstellen dat onze
mond openviel en onze ogen wijd open gesperd
waren toen we de enorme uil in de vervoerskrat
zagen zitten. Een Oehoe meet rechtop zittend wel
60 centimeter en met staart erbij bijna 80 centimeter. Met een gewicht tussen de 1,5 en 4 kilo en een
spanwijdte tot wel 190 centimeter is het echt geen
kleine jongen. Verderop in ons magazine vertellen
we u meer over deze patiënt en zijn soortgenoten.
Inmiddels zijn we alweer begonnen aan ons hoogseizoen. Een periode waarin we tientallen, zo niet
meer dan honderd nieuwe vogeltjes per dag binnen
krijgen. Onze vrijwilligers zitten weer tot over hun
oren in het werk en kunnen best wat extra hulp
gebruiken. Denkt u misschien al een tijdje na over

vrijwilligerswerk dan bent u van harte welkom om
kennis met ons te komen maken. Vele handen maken immers licht werk en aan gezelligheid is er ook
zelden een gebrek.
Helaas zien we ook weer dat de Vogelgriep zijn kop
op steekt en vooral onder de jonge eendjes en gansjes slachtoﬀers maakt. Het ziektebeeld is net als bij
de volwassen dieren voornamelijk ongecoördineerd
bewegen en ronddraaien. Helaas zijn de kleine
dieren nog te fragiel waardoor sterfte snel volgt op
de eerste symptomen. Wij zullen ons best blijven
doen om ook deze dieren de best mogelijke zorg te
bieden en blijven zoeken naar oplossingen om deze
verschrikkelijke ziekte het hoofd te bieden. Zoals u
verderop in dit magazine kunt lezen hebben we inmiddels hoopvolle resultaten geboekt bij besmette
volwassen dieren.
Ik wil u namens onze vrijwilligers en medewerkers
bedanken voor uw steun aan ons mooie werk. Zonder u hadden we ons niet kunnen ontfermen over
onze gevederde vrienden.

Tekst Erik Bruinning, Beeld Beeldbank Vogelhospitaal |
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Naam
Lee�ijd
Beroep
Favoriete vogel

Arjan Dwarshuis

Arjan Dwarshuis
35 jaar
beroepsvogelaar/auteur/gids
Roerdomp

Misschien heb je hem wel eens gezien of gehoord op radio of televisie: beroepsvogelaar Arjan Dwarshuis. Of misschien heb je een column van hem gelezen, of een podcast
geluisterd. Hij hee� net ook weer een nieuw boek uitgebracht. Een mooi moment om
hem te interviewen voor ons vogelmagazine.

Voetballen of vogelspo�en

Als jonge jongen interesseerde Arjan zich al voor vogels. Dit
is niet opgewekt door zijn ouders, die wel reislustig
maar totaal niet met vogels bezig waren. Rond 5-6
jaar begon de liefde voor vogels. Gewoon in zijn eigen
omgeving in Scheveningen, door veel buiten en op
het strand te zijn. Daar zag hij voor het eerst van
zijn leven een aalscholver, en was daarvan zeer
onder de indruk. Niet veel later zag hij ook
voor het eerst een goudvink. Dat wakkerde het ‘vogel’-vlammetje nog verder aan.
Tijdens het reizen met zijn ouders (zijn
moeder was reisagente) naar verre landen
als Zuid-Afrika en Malawi ontdekte hij
nog meer wat voor prachtige vogels er
bestaan. Hij herinnert zich goed hoe gepassioneerd een ranger over de vogels in
een park vertelde. Terwijl de olifanten voorbij
liepen, had hij alleen maar aandacht voor de vogelverhalen van de ranger.
Waar andere kinderen gingen voetballen of “een verrekijker
gebruikten om de buurvrouw te bespieden”, verkoos Arjan
om de lucht af te speuren naar trekvogels. Tot en met het
documenteren van de windrichting aan toe! Tijdens zijn
studie archeologie ging hij verder, en verdiende hij niet
alleen een zakcentje bij als barman in de kroeg, maar ook
als vogelgids. En bedacht niet veel later dat hij eigenlijk
misschien beter zijn werk kon maken van zijn passie voor
vogels.
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Mul�tasker

Dat is goed gelukt. Het vogelen uit zich bij Arjan inmiddels in vele
vormen. Als vogelkenner is hij vaak te gast bij praatprogramma’s op
televisie of radio. Hij schrijft columns in verschillende media en ontwikkelde een aantal podcastseries. Zoals de Vogelspotcast, een aanrader! Daarin gaat hij met zijn jeugdvriend Gisbert van Baalen op pad
in verschillende gebieden in Nederland om vogels te leren kennen.
Leuk voor vogelkenners, maar ook voor de leek die alleen weet hoe
een mus er uit ziet. Gisbert weet namelijk ook niets van vogels, wat
soms leidt tot hilarische momenten. Maar wat dus ook heel leerzaam
en leuk is! Zo leer je bijvoorbeeld hoe je vogels kunt herkennen, aan
geluid en uiterlijk, maar krijg je ook mooie anekdotes en weetjes te
horen. Bijvoorbeeld hoe de Putter aan zijn naam komt, en waarom de
cultivering van de landbouw eigenlijk heel slecht is, maar alleen niet
voor opkomst van de zeearend.

Wil jij vogels beter leren kennen?
Luister dan naar de Vogelspotcast!

Spotrecord

Verder geeft Arjan excursies als gids en schrijft hij boeken. In zijn eerste boek ‘Een bevlogen jaar’ schrijft hij over een mooie prestatie die hij
leverde in 2016. Toen kreeg hij het voor elkaar om 6852 verschillende
vogelsoorten in 40 verschillende landen te spotten. Arjan heeft inmiddels meerdere boeken geschreven. Zijn nieuwste is net uit: Zomergasten, doortrekkers en overwinteraars, waarin hij je meeneemt op een
ontdekkingstocht in zijn favoriete natuurgebieden en vogelspotplekken
in Nederland.
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De natuur hee� ons heel hard nodig. Verdiep je in de natuur.
Dat kan door bijvoorbeeld natuurdocumentaires te bekijken,
zoals die van David A�enborough of Freek Vonk. Maar ook
door gewoon wat vaker omhoog te kijken. Zelfs in je eigen
achtertuin kun je veel meer ontdekken als je goed kijkt en
luistert.
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Wil je kans maken op een exemplaar van zijn nieuwe boek?
Stuur dan een mailtje naar info@vogelasiel.nl
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2022

Open dag

Tekst Erik Bruinning, Beeld Beeldbank Vogelhospitaal

Na twee jaar is het dan eindelijk weer zover, we gooien onze deuren open voor iedereen
die met eigen ogen wil zien hoe we al die vogels opvangen en verzorgen. Zoals vanouds
zullen er op ons terrein diverse kramen staan waar u ook kennis kunt maken met andere
natuurorganisaties of bedrijven die hier een sterke binding mee hebben. Binnen kunt u
onze nieuwe couveuseruimte bewonderen en ik kan u verzekeren dat deze vol zit met
jonge vogels. Voor de kinderen staat er natuurlijk een springkussen en hebben we een
leuke en leerzame speurtocht door het Vogelhospitaal. Ook onze tombola ‘de kip met de
gouden eieren’ zal niet ontbreken en is volgeladen met mooie prijzen. Na dit alles kunt u
even uitblazen door plaats te nemen op één van onze terrasjes onder het genot van een
hapje of drankje. De verdere invulling van onze open dag kunt u te zijner tijd vinden op
onze website www.vogelasiel.nl of op één van onze social-media kanalen.
We kijken uit naar uw komst en neemt u gerust familie of vrienden mee om te kunnen
laten zien waarom u donateur bent van ons Vogelhospitaal.
U bent van harte welkom op zondag 3 juli 2022 van 10.00 uur
tot 16.00 uur.
Namens bestuur, medewerkers en vrijwilligers graag tot dan.

Oehoe weetje
De oudst gedocumenteerde Oehoe werd 68 jaar
oud in gevangenschap. In het wild worden ze vaak
niet ouder dan een jaar of 27. Al is die kans niet heel
erg groot aangezien maar drie op de tien jongen het
eerste jaar overleven.
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Vogel�ps
Door de overvloedige bebouwing is water niet overal meer aanwezig
voor vogels. Maar alle vogels hebben water nodig, en de ene vogel
meer dan de andere. Insecteneters halen bijvoorbeeld veel water uit
hun voeding, maar voor zaadeters is dat echt niet genoeg. En niet elke
omgeving heeft genoeg planten waar ze ook nog water uit kunnen
halen. Niet alleen voor de voeding is water nodig, ook vogels willen zo
nu en dan badderen om hun hygiëne op peil te houden en soms om
even af te koelen.
Door een vogelbadje te plaatsen helpt u de vogels. En of het nou een
schaal of een (hang)bakje is, ze zullen er zeker erg blij mee zijn! Maar
welke is nu het beste? Hieronder geven we u een paar tips.

En een algemene �p is
natuurlijk dat u makkelijk
kunt bijdragen aan het
welzijn van de natuur,
door een bloem- en
plantrijke omgeving te
creëren! Want ook uit
planten en bloemen
halen vogels water.

Tips voor een ideale waterbak
1

Zorg voor een waterbak met een klein
randje waarop de vogel kan zitten om vanuit
daar te drinken.

2

De waterbak moet niet te hoog zijn, zodat
een vogel erin kan staan om te badderen.

3

Het liefste heeft het bakje verschillende
dieptes zodat meerdere soorten vogel erin
kunnen badderen.

4

Doe er maar een klein laagje water in, dat is
genoeg.

5

Zet een waterbak zo neer dat roofdieren
zoals katten er niet makkelijk bij kunnen,
desnoods plaatst u hem iets hoger.

6

In de zomer, niet in de volle zon plaatsen om
alg-vorming te voorkomen.

7

Haal in de winter eventueel het bakje weg,
als u ziet dat het water makkelijk bevriest.
Gebruik in ieder geval nooit zout!

8

Zorg dat u een bakje schoon maakt, het
liefste een paar keer per week, met alleen
water, geen zeep..

Tekst Marleen Boers, Beeld Erik Bruinning |
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Terugmelding

Soms staan we ook wel eens
verbaasd over de afstanden die
vogels afleggen. In januari van
dit jaar kregen we een vrouwtjes
merel binnen met een pootring.
Deze dame is in 2018 geringd in
Ceļš bez nosaukuma, Nīcas pagasts door een ringer uit Letland,
zo'n 1115km vanaf Naarden.

Terugmelding

Begin februari kregen we de zorg over een slechtvalk. Deze had duidelijke verschijnselen van vogelgriep en is bij ons in quarantaine gegaan. Helaas
heeft alle goede zorg niet mogen baten en de
slechtvalk overleed al snel. Na het terug melden van
zijn ringnummer kregen we te horen dat het om een
vrouwtje ging die op 17 mei 2015 als nestjong was
geringd in de plaats Vreden in Duitsland.

Oehoe weetje
Lange nagels

De Oehoe beschikt over een paar forse klauwen.
Met nagels tot wel vier en een halve centimeter
lang moesten we uiterst voorzichtig zijn tijdens het
onderzoeken van de vogel. Waarschijnlijk komt het
door deze enorme nagels dat de Oehoe egels als
prooi kan slaan.
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Oehoe

Bubo bubo

Oorzaak

Oehoe zat al een tijdje in een weiland in Harderwijk en vloog niet
weg.

Diagnose

De oehoe had een ontsteking in de bek/onderkaak welke
doortrok naar het ooglid, hierdoor had de uil ook wat neurologische problemen. Daarnaast was de oehoe erg mager, woog
slechts 1320 gram terwijl ze normaal gesproken rond de
2500 gram horen te wegen. Waarschijnlijk door de problemen in zowel het oog en de bek al geruime tijd dus niet
kunnen eten.

Dierenarts

De oehoe is direct doorgegaan naar onze in vogels gespecialiseerde dierenarts. Daar hebben ze
de oehoe de eerste dagen gestabiliseerd met
vocht, dwangvoeding en antibiotica. Dit alles
was behoorlijk lastig omdat de doorgang naar
de slokdarm echt minimaal was vanwege de
ontsteking.

Behandeling

Na 5 dagen stabiliseren was de uil sterk
genoeg om een operatie aan te kunnen.
Helaas bleek dat de ontsteking tot diep in
de slokdarm zat en omliggend weefsel te
erg aangetast was om nog te herstellen.
Helaas heeft onze dierenarts dan ook moeten besluiten de uil verder lijden te besparen
en in laten slapen.

Kosten

Dierenarts			onbekend
Medicatie/dwangvoeding		
onbekend
Vervoer 			
€ 13,30
Onderzoek			
€ 18,15

Bijzonderheden

De oehoe had een ring om de poot van een vogeltrekstation uit Duitsland. Uit de terugmelding bleek
dat deze 2,5 jaar geleden als nestjong was geringd
in Kamp-Lintfort in Duitsland.

Tekst Eline van den Bosch, Beeld Rob van Zon

Tekst Eline van den Bosch, Beeld Rob van Zon |
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Nieuw nachthok

Eigenlijk veel later dan gewenst
konden we op 25 mei het nieuwe
nachthok op zijn plek zetten. Met
dank aan VGB verhuur voor het
uitlenen van de graafmachine
die het enorm zware hok maar
net genoeg van de grond kreeg.
Het was een behoorlijk zware en
uitdagende klus maar uiteindelijk toch zonder kleerscheuren
uitgevoerd. Nog even de laatste
afwerkpunten en dan kan het
nachthok in gebruik worden
genomen.
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Kruisbek

In maart kregen we voor het
eerst deze mooie vogel binnen.
Dit is een volwassen kruisbek,
deze soort heeft zijn naam te
danken aan de snavel. Deze is namelijk gekruist en wordt door de
vogel gebruikt om dennenappels
open te vouwen om zo het zaadje
eruit op te peuzelen.

Hoor jij niet in de

boom te zi�en?

Net als vorige jaren spelen de ganzen
weer voor pleegmoeder
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Wat een aparte vogels!
Lees er meer over op pagina 15
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Dierenspeciaalzaak

Kees de Boer

voeders . kooien . benodigdheden
vogels . zaden
035 691 02 30
Poststraat 21, 1401 EX Bussum

Ondersteunt de activiteiten
van hetVogelhospitaal

Uw adverten�e ook hier?
Kijk voor meer informa�e op www.vogelasiel.nl

Help ons helpen
Met jaarlijks inmiddels zo’n 8.500 opgevangen
vogels is er een hoop bedrijvigheid. Onze operationele kosten blijven stijgen en ondanks de meerjarige afspraken, die wij met steeds meer gemeentes
hebben kunnen maken, is er nog steeds een behoefte aan een extra inkomstenstroom die ons helpt
structureel onze activiteiten te blijven uitvoeren.
Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe bedrijven die
zich aan ons willen verbinden!
Heeft u een bedrijf of weet u een bedrijf, dat zich
met een jaarlijkse structurele bijdrage aan het Vogelhospitaal wil verbinden?

- Het geven van uw bedrijfsnaam aan een ruimte of
een van de vogelverblijven
- Vermelding in ons full-colour magazine dat in een
oplage van 1.000 stuks verspreid wordt
- Een gezamenlijk optreden in (landelijke) media
met een gezamenlijke actie of activiteit
- Exclusieve ontvangst van medewerkers of teams
van het bedrijf met een rondleiding en voorlichting
over de activiteiten van de opvang en biodiversiteit
in de regio.
Heeft u een bedrijf of weet u een bedrijf dat zich
graag maatschappelijk verantwoord in wil zetten en
zijn of haar medewerkers wat wil meegeven over de
natuur in de regio? Laat het ons weten!

U kunt contact met ons opnemen voor een oriënterend gesprek via marc@vogelasiel.nl of kijk op www.
vogelasiel.nl voor de mogelijkheden

Tekst Marc den Hartog

Tekst Marleen Boers, Beeld Marleen Boers

In een meerjarige samenwerking bieden wij deze
bedrijven zichtbaarheid als sponsor op de locatie
en vermelding van de bedrijfsnaam en/of logo in
alle communicatie. Door Corona en vogelgriep is de
mogelijkheid de Vogelopvang te bezoeken de afgelopen 2 jaar sterk beperkt geweest, maar wij hopen
komende periode hier weer veel meer ruimte voor
te kunnen bieden. We geven bezoekers graag voorlichting over onze activiteiten. En de afgelopen jaren
hebben wij scholen, (jeugd) verenigingen, buitenschoolse opvangorganisaties, clubs en bedrijven uit
de wijde omgeving mogen verwelkomen. Er ligt ook
een plan klaar voor de herinrichting van de centrale
ruimte om deze geschikt te maken om voorlichting
en educatie nadrukkelijker in te kunnen vullen. De
fondsenwerving hiervoor is in volle gang en wij
hopen dan ook binnenkort hiermee aan de slag te
gaan.

Andere mogelijkheden om uw bedrijf aan ons te
binden zijn bijvoorbeeld:

Tip van Marijke
Lieve mensen.
Deze dames hier om mij heen, zijn op zoek naar een
nieuw huisje of tuintje. De vogelopvang in Naarden
heeft ze opgevangen omdat ze gevonden zijn of
omdat de eigenaar niet meer voor hen kon zorgen.
Maar ze kunnen natuurlijk niet hier blijven en dus
hebben deze kippen een nieuw thuis nodig. Kan jij
dat bieden? Dan horen we dat graag!
Info@vogelasiel.nl

“Adopteer een kip”
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Opgeruimd!
Tekst Marleen Boers, Beeld Marleen Boers

Afgelopen mei is er een dag heel hard gewerkt rondom het pand van onze vogelopvang.
Via Versa Vrijwilligerscentrale (Gooise Meren) kwamen 10 medewerkers van ING ons
helpen. Vice Versa is een nieuw initiatief van de vrijwilligersorganisatie, waarbij ze werkgevers koppelt aan organisaties met een maatschappelijk doel. Werknemers die graag
de handen uit de mouwen steken en zich in willen zetten voor een maatschappelijk doel,
kunnen zich via de werkgever opgeven om een dag te helpen. Zoals de ING-medewerkers
hebben gedaan en daardoor een dag vrijwillig kwamen helpen bij onze vogelopvang.
Na eerst een rondleiding te hebben gehad van een van onze medewerkers, hebben de
ING-ers zich opgesplitst in 2 groepen. Er was een groep die zich bezighield met de tuin. Ze
hebben de paden opgeschoond zodat je er weer een wandelingetje kunt maken, overtallig onkruid verwijderd en ervoor gezorgd dat alles er weer goed uitzag.
Er was ook een groep die zich om andere zaken bekommerde. Zo werd het enorme
grasveld gekortwiekt. En werd de gehuurde container compleet gevuld met oud en kapot
materiaal en puin dat in de afgelopen periode verzameld was, bijvoorbeeld van het
nachthok dat door de storm in het voorjaar vernield werd.
Na een hele dag hard werken zag het er allemaal weer schoon en opgeruimd uit. Daar
zijn we natuurlijk erg blij mee en we willen Versa en de vrijwilligers van ING dan ook heel
hartelijk danken voor hun hulp.

Meer informatie over (Vice) Versa kun je vinden op:
https://www.versavrijwilligerscentrale.nl/viceversa

Oehoe weetje
Pas sinds 1997 komt de Oehoe weer voor in Nederland. Naar schatting
leven er vandaag de dag ongeveer 40 paartjes in Nederland. De Oehoe
is voornamelijk te vinden in Limburg, Gelderland, Overijsel en
Noord - Brabant.
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Verkeerd bezorgd
meneer ooievaar
Tekst Erik Bruinning, Beeld Judith van Bruggen

Als Vogelhospitaal zijn we natuurlijk het opvangcentrum voor vogels van allerlei pluimage. Hoe kon het
dan toch dat we ineens twee kleine eekhoorntjes
hadden om te verzorgen? Nu staan we echt niet
meer te kijken van vreemde gevallen, maar eekhoorns hadden we nog niet eerder gehad. Gelukkig hebben we altijd vooruit gekeken
en hebben we sinds enige jaren een
ontheﬃng voor bijna alle in het wild
voorkomende dieren. Met het wegvallen van andere opvangcentra vinden we
het belangrijk om als tussenopvang en in
de toekomst als volwaardige opvang klaar te
staan voor al deze dieren. Zo kon het dus dat op 11
april een bezorgde dame naar ons toe kwam met
in haar handen een opgevouwen handdoek. In de
handdoek lagen twee heel kleine eekhoorntjes lekker te dutten. Volgens de mevrouw waren ze uit de
boom gevallen en werden ze op de grond aangevallen door kraaien. Na een dappere reddingspoging
kon ze de twee hulpeloze beestjes oprapen en heeft
ze de eekhoorntjes lekker warm gehouden. Vroeger
zat de eekhoornopvang bij de egelopvang, maar
sinds een jaar of twee is dit niet meer het geval.
Omdat wij natuurlijk geen experts zijn als het gaat
om de verzorging van eekhoorns hebben we con-

tact opgenomen met de eekhoornopvang over de te
nemen stappen. Nadat we ze hadden gewogen en
nagekeken op zichtbare verwondingen hebben we
ze in onze couveuse gelegd. Al snel kwam een vrijwilliger van de Egelopvang langs om deze twee wel
erg schattige diertjes naar de opvang in Lunteren te
brengen. We zijn blij dat we een rol hebben kunnen spelen in het opvangproces en kijken uit naar
het volgende bijzondere dier dat we hulp kunnen
bieden. Als opvangcentrum hebben we de droom
om in de toekomst uit te groeien tot een opvangcentrum voor alle in het wild levende dieren, deels
uit interesse maar grotendeels als noodzaak.
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Dank aan onze donateurs
Tekst Kees Bruinning & Marleen Boers, Beeld Mevrouw Dijkstra, beeldbank Vogelhospitaal & Danielle van Eeuwijk

Met de toenemende aantallen vogels die wij opvangen, en het continue onderhoud
dat onze opvanglocatie en behuizing vragen nemen ook onze kosten toe. Het is daarom
hartverwarmend te zien dat er diverse initiatieven van particulieren en stichtingen zijn
geweest om ons te steunen, waarvoor onze hartelijke dank! We zijn erg blij met alle
donaties.

Gefeliciteerd!

Mevrouw Dijkstra uit Muiderberg heeft haar verjaardag gevierd, en in plaats van cadeaus voor haar verjaardag heeft zij haar familie en bekenden gevraagd
om een bedrag te doneren t.b.v. het Vogelhospitaal.
Zij maakte een bedrag over van € 650,00, en daar
zijn wij haar natuurlijk enorm dankbaar voor!
Mevrouw Dijkstra: ” Precies kan ik het niet meer
achterhalen, maar ik ben inmiddels zeker 15 jaar
donateur. Ik woon in Muiderberg en omdat dat niet
ver van Naarden is, is het niet zo verwonderlijk dat
ik met het Vogelhospitaal vertrouwd raakte. Ik geniet elke dag van de verschillende vogels in mijn tuin
en het is grappig dat ze zich er niets van aantrekken
als ik voor het raam verschijn.
“Ik wilde iets leuks van mijn ‘kroonjaar’ maken,
want de afgelopen periode was het toch een beetje
saai geweest in verband met corona. Daarom
nodigde ik behalve mijn familie ook mijn vrienden
en goede bekenden uit om er iets gezelligs van te
maken. Om te voorkomen dat het voor mijn gasten
hoofdbrekens zou gaan kosten een passend cadeau
te bedenken, kwam ik op het idee donaties te vragen voor het Vogelhospitaal in Naarden, omdat dat
vooral van vrijwilligers a�ankelijk is.
Het werd een heel gezellig samenzijn
in de Muiderbergse ‘Zeemeeuw’ en
tot mijn verrassing zat er 650 euro
in de enveloppen. Dat bedrag heb ik
met plezier overgemaakt. “

Een gedichtje geschreven door
een schoolvriendin (ook 90 jaar)
van mevrouw Dijkstra
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Ook online krijgen we
hulp!

Afgelopen februari woedde de
storm Eunice in Nederland. Ook
de vogelopvang in Naarden heeft
veel schade ondervonden van de
storm. Zoals onze nachtopvang,
waar men gevonden vogels kan
plaatsen buiten onze openingstijden. Deze vogels zijn dan altijd als
eerste aan de beurt als we weer
opengaan. Veel deurtjes en ook
een stuk van het dak waren er
door de storm afgevlogen. Naar
aanleiding van ons Facebookbericht hierover werden vele donaties ontvangen met een totaal van
€ 1240,- . We zijn hier natuurlijk
enorm blij mee. We hadden al het
plan om een nieuw nachthok te
gaan maken, maar er was nog niet
genoeg budget voor. Mede door
ontvangen donaties van Facebook, en de Lakeland Foundation
en Stichting Dierenlot.

Rennen voor vogels

Danielle van Eeuwijk is fervent marathonloper. Ze wilde de 41e editie
van de Marathon Rotterdam lopen en besloot dat niet zomaar te doen.
Maar ze koos ervoor om elke kilometer extra nuttig in te zetten en bij
elke stap geld in te zamelen voor ons Vogelhospitaal. En dat heeft ze
goed gedaan, want ze ﬁnishte niet alleen in een mooie tijd (slechts 3
uur, 13 minuten en 56 seconden), Danielle haalde meteen € 470,00
op! En een extra mooie bijkomstigheid was dat Stichting Dierenlot dit
bedrag ook nog eens heeft verdubbeld. Danielle, hartelijk bedankt
voor deze mooie bijdrage.

S�ch�ng Energiebesparing Huizen

Door de Stichting Energiebesparing Huizen is een
donatie van € 1000,- overgemaakt voor de opvang
en behandeling van de door ons opgevangen en
verzorgde vogels.

Hee� u een leuk idee om te helpen of om geld in te zamelen voor het Vogelhospitaal?
17
Alle hulp en elke bijdrage is welkom! Laat het ons weten via info@vogelasiel.nl

Oehoe menu
Tekst Dick Jonkers

De oehoe had een enorme ontsteking in zijn bek, vermoedelijk veroorzaakt door iets
scherps dat daarin terecht was gekomen nadat hij voedsel had gezocht. Waren het de
stekels van een egel ? Dat zou zo maar kunnen. In de ornithologische handboeken wordt
de egel genoemd als prooidier. De menukaart van de oehoe laat een breed spectrum aan
prooidieren zien.
Bij de zoogdieren loopt de lijst van prooidieren uiteen van muizen tot reekal�es. Die kan
hij makkelijk aan, want de oehoe is de grootste Europese uil met een formaat van bijna
tweemaal de grootte van een ransuil.
Vogelprooien variëren van kleine zangvogels tot blauwe reiger. Amﬁbieën, vissen, af en
toe reptielen, grote kevers, kreeften, veenmollen en sprinkhanen worden ook gegeten.
Regenwormen laat de oehoe evenmin aan zich voorbijgaan.
Kortom, wat voedsel betreft is Nederland een luilekkerland voor oehoes. Om zijn buit te
verschalken gaat hij hoofdzakelijk in de schemering en nacht op pad. In de broedtijd is
hij ook wel overdag actief. De oehoe is een inheemse broedvogel in onze Lage Landen.
De kans om hem waar te nemen is echter gering maar wie hem in levenden lijve wil zien
maakt een grote kans door een bezoek te brengen aan het vogelkijkscherm bij de kalkzandsteengroeve van de Sint Pietersberg onder Maastricht.

Terugmelding

Van een op de snelweg gevonden kerkuil konden we
achterhalen dat deze in juli 2021 als nestjong was
geringd in Oostzaan. Sterk vermagerd en verzwakt
was de kerkuil bij binnenkomst. Een maand intensieve verzorging heeft ertoe bijgedragen dat we de
uil weer blakend van gezondheid konden uitzetten.

Ken jij de kracht van eventstyling al?
Een roman�sch diner voor twee of een corparate event voor een
paar honderd man, een bruilo� of juist een afscheid. Bij elk event
- groot of klein - wil je een mooie herinnering bij je gasten achterlaten.
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info@goodmood-events.nl | www.goodmood-events.nl

Teambuilding, vogels
en golfen een unieke
match
Zo zie je maar, dat van het één het ander kan
komen. Wat begon als een leerzame en gezellige
teambuilding groeide uit tot een mooie samenwerking. Nog nooit hadden we iets aan teambuilding gedaan op het Vogelhospitaal maar met het
drukke seizoen weer voor de deur leek het ons
toch geen overbodige luxe. De ochtend begon met
een training communicatie op de Bussumse hei.
Onder leiding van Anya hebben we al wandelend
veel van en over elkaar geleerd.

De middag stond in het teken van golf. Met dank
aan de golfclub Almeerderhout heeft ons operationeel team de beginselen van het golfen kunnen
leren. Tijdens de gesprekken met bestuursleden van
de golfclub bleek dat we veel voor elkaar konden
betekenen. Niet alleen in het logo speelt een vogel
(zwaan) een belangrijke rol, de gol�aan is ook al jaren GEO gecertiﬁceerd. Dit houdt in dat de baan en
faciliteiten duurzaam onderhouden worden volgens
de richtlijnen van de Golf Environment Organization.
Op de baan kom je al veel vogels tegen, maar dat
is nog niet genoeg voor golfclub Almeerderhout. In
samenwerking met Stern en nu het Vogelhospitaal
gaan ze gericht vogels uitzetten in het 120 hectare
grote gebied. Stern levert nestkasten en de golfclub
maakt het terrein nog geschikter voor wilde dieren.
Het Vogelhospitaal onderzoekt samen met enkele
leden van de golfclub welke dieren er al voorkomen
en voor welke dieren de omgeving geschikt kan zijn.

Om de daad bij het woord te voegen hebben we op
vrijdag 27 mei 20 juveniele huismussen uitgezet.
Een mooi stukje ruigte met volop planten die de
mussen van zaden zullen voorzien en het clubhuis
met terras op nog geen 150 meter vliegen. Achterop een gol�ar hobbelden we richting het nieuwe
onderkomen voor onze huismussen. Na weken van
onafgebroken voeren en verschonen was het heerlijk om te zien dat ze de transportbakken uitvlogen.
Waar het eerst stil was werden we nu getrakteerd
op het blije getjilp van onze 20 musjes.

Tekst Erik Bruinning, Beeld Erik Bruinning |

19

Vogel gevonden?
Heeft u een vogel gevonden, dan kunt u deze zelf bij ons langsbrengen,
of de regionale dierenambulance inschakelen.
Indien u buiten onze openingstijden een vogel heeft gevonden, dan
kunt u deze in onze nachtopvang achterlaten. Is de vogel gewond,
neem dan contact op met de dierenambulance.

Vogelhospitaal Naarden

Burg. J. Visserlaan 1, 1411 BR Naarden
Tel: 035-6945658
E-mail: info@vogelasiel.nl
www.vogelasiel.nl

Volg ons op social

Openings�jden

Maandag t/m zondag
09.30 uur tot 12.30 uur
13.00 uur tot 16.00 uur
In de periode van 1 mei tot 31 juli
zijn we ook geopend van
18.00 uur tot 20.30 uur.

Verhuisd? Stuur ons even een berichtje!

Regelmatig komt het voor, dat verzonden nieuwsbrieven terug komen met de aantekening, dat de
geadresseerde is verhuisd. Voor ons en u natuurlijk
vervelend. Wilt u daarom als u verhuisd bent of
gaat verhuizen ook onze stichting een adreswijziging
toesturen? U kunt uw adreswijziging ook doorgeven
via www.vogelasiel.nl/gegevenswijziging
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Drukwerk

Meegeholpen aan dit nummer hebben:
Erik Bruinning / Marleen Boers ((eind)redactie), Boanne Bruinning (vormgeving), Judith van Bruggen,
Eline van den Bosch, Kees Bruinning, Marc den
Hartog, Dick Jonkers, Arjan Dwarshuis, Marijke
Helwegen

Drukker: Drukwerkdeal | Oplage: 1000 stuks

