
 

Notulen ledenbijeenkomst 29 April 2022 in de Balstien te Noordbergum 

 

Afwezig m.k.g.  Jelle v/d Velde , Piet Plantinga ,Theo Kijzer , Roel de Boer , Geert Visser, 
Anne Kobus  en Haye v/d Zwaag . 

 Opening: De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom in het bijzonder 
Jacob Bijlsma hij gaat ons vanavond meer vertellen over de natuur hier in de omgeving. Ook 
deze avond zijn er weer veel afmeldingen aan de andere kant waren er ook leden aanwezig 
welke wij een tijdje niet gezien hadden. En viel de opkomst deze laatste bijeenkomst voor de 
vakantie niet tegen. 

 

 

Vaststellen agenda : De agenda gaat zonder op en aanmerkingen behandeld worden. 

Notulen 25 maart: Deze worden zonder op en aanmerkingen goedgekeurd de voorzitter 
bedankt de secretaris voor het uitgebreide verslag deze keer met foto’s van Arie.  

Mededelingen bestuur: De secretaris doet verslag van de district vergadering van vrijdag 8 
april hier is hij met Arie heen geweest. Het blijkt ook hier dat er bijna geen bestuursleden 
zijn te vinden een grote zorg voor de toekomst. Verder is de district TT van dit jaar in 
Marrum , georganiseerd door de vereniging van Ferwerd , in 2023 zal de afdeling 



Surhuisterveen de TT organiseren , deze beide verenigingen konden vanwege corona geen tt 
organiseren. In 2024 gaat Koudum en Lemmer hem organiseren. 

Ingekomen stukken:  Er zijn verschillende ingekomen stukken deze zijn door de secretaris  
doorgestuurd naar de leden. 

 Leden Mutaties: Johan Duindam uit Giekerk heeft bedankt als lid hij heeft geen vogels meer 
en heeft geen zin meer in deze hobby.             

Lezing Jacob Bijlsma: Jacob stelt zich even voor , hij is jaren boswachter geweest van staats 
bosbeheer in het natuurgebied Houtwiel tussen Veenwouden en Broeksterwoude.  

Nu is hij gepensioneerd maar woont nog steeds vlak bij de Houtwiel. Voor de pauze gaat hij 
ons vertellen over de vogels in dit gebied na de pauze gaan we iets breder naar de natuur 
kijken ( Bloemen, Vlinders, Libellen en Insecten )   

 

Het is erg belangrijk om vroeg met de natuur te beginnen , je kunt niet vroeg genoeg de 
kinderen betrekken bij de natuur door ouders en grootouders. Er zijn in totaal 8600 soorten 
vogels in de wereld en dan zijn er nog veel onder soorten.  

 



 

In Nederland zijn er ongeveer 500 soorten waarvan 236  hier broeden. Het is belangrijk en 
leuk om de geluiden van de vogels te herkennen. Zo kun je onderscheid maken in 
Winterkoninkje , torenvalk , witte Kwikstaart , bergeend, visdiefje ,boeren zwaluw , ijsvogel 
en de slechtvalk deze laatste kan 300 km/uur vliegen en is dan ook de snelste vogel. 

Wij maken onderscheid in : Standvogels dit zijn vogels welke hier altijd zijn. Dan zijn er de 
Trekvogels deze vogels komen hier in het voorjaar om te broeden, bijvoorbeeld de 
boerenzwaluw deze vliegt ieder jaar naar Afrika 7400 kilometer in ongeveer 28 dagen ( 
vogels zijn voorzien van zendertje ) en dan zijn er nog de Dwaalgasten dit zijn vogels deze 
zijn hier alleen zomers bv de Rood keel Nachtegaal . 

Filmpje over spreeuwen: <Klik hier> 

Wij zien hier de laatste jaren de Kieviten en Grutto broedparen snel achteruit gaan door de 
intensive veehouderij ,  er zijn ook boeren heel goed bezig zij zetten hun gras onder water 
dit noemen ze plasgras voor verschillende vogels is dit een zeer goede zaak. 

De sterke mannen komen het eerst en zingen op het hoogste punt hun lied om vrouwtjes te 
lokken dit komt voor bij de grutto, blauwborst roodborst nachtegaal en de holenbroeder de 
hop. Verder verteld Jacob nog wat leuke zaken over bepaalde vogels, zo legt de koekoek de 
eieren in een nest van andere vogels en bouwt zelf nooit een nest het ei wordt voorgebroed 
in de vogel zelf en wordt daarna in het nest van de karekiet gelegd. Bij de buidelmees bouwt 
de man het nest ,de pop moet nu het nest goedkeuren en daarna bouwt de man verder. De 
watersnip heeft altijd een drup aan de snavel hier komt de uitdrukking snip verkouden 
vandaan. 

We maken onderscheidt in de volgende biotopen: Grasland hier komen kievit, grutto 
tureluur en wulp in voor. Moeras hier vinden we rietzangers , baardmannetjes , 
bosrietzangers , grauwe vliegenvangers , mezen en ijsvogel. 

 

https://vogelverenigingzanglust.nl/wp-content/uploads/2022/05/DSC_0286.mp4


In de pauze kunnen er placemats worden gekocht , na de pauze gaat Jacob verder met de 
vier jaargetijden , bloemen en planten ,insecten, vlinders en libellen. Wij krijgen een zeer 
boeiend verhaal te horen wat nog compleet gemaakt wordt met zeer interessante filmpjes 
en opnames. 

 

De voorzitter bedankt Jacob voor de zeer leerzame avond en bekrachtigd dit met de envelop 
en een bos bloemen de vergadering bedankt Jacob met een applaus.  

 



Wat verder ter tafel komt: Hier komt niets meer uit. 

Vraag en aanbod : Harrie biedt een water verdamper aan. 

Rondvraag : Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

Sluiting :  De voorzitter bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid en wenst een ieder wel 
thuis , goede vakantie en wij zien elkaar weer op vrijdag 23 september. 

 

 

 

 


