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WAREGEM

Bieststraat 130, 8790 Waregem
T. +32 (0)56 25 32 72

Ma-vr:  jdelijk gesloten
Za: gesloten

www.fl anderscolor.be

ROESELARE

Oekensestraat 173, 8800 Oekene
T. +32 (0)51 25 15 46
F. +32 (0)51 25 15 47

Ma-vr: 8u - 12u en 13u - 17u
Za: gesloten

IEPER

Oostkaai 23A nr 1, 8900 Ieper
T. +32 (0)57 44 74 44
F. +32 (0)57 21 72 44

Ma-vr: 8u - 12u en 13u - 17u
Za: gesloten

WEVELGEM

Kortrijkstraat 380, 8560 Wevelgem
T. +32 (0)56 43 95 81
F. +32 (0)56 42 18 49

Ma-vr: 8u - 12u en 13u - 17u
Za: 8u30 - 12u

OOSTKAMP

Brugsestraat 196/4, 8020 Oostkamp
T. +32 (0)50 40 28 40
F. +32 (0)50 40 28 41

Ma-vr: 8u - 12u en 13u - 17u
Za: gesloten



Beste sportvrienden,

De maand februari van dit jaar zal voor al  jd te boek staan als deze waarin
Ciara, Dennis en Jorge op zondag gezellig op de koffi  e kwamen.

Dit zijn echter geen namen van vogellie  ebbers, maar
wel van de drie offi  ciële voorjaarsstormen die onze

regio hebben aangedaan met schade tot gevolg.

Niet alleen dakpannen, reclameborden en
trampolines vlogen in het rond. Hier en daar

sneuvelde ook een volière en dat is op zijn
minst een ware nachtmerrie te noemen voor

de eigenaar. Naar de mening van de vogels
die de volière bewoonden is het gokken. 

Helaas geniet een ontsnapte vogel meestal niet 
zo lang van zijn herwonnen vrijheid. Het dagelijks

vers drinkwater uit een kraaknet drinkfonteintje en
de uitgebreide zadenmengeling aangevuld met
eivoer, insectenpaté, groenvoer en levend voer
blijkt in het wild een stuk moeilijker te vinden.

Bij deze moeilijke en  jdrovende zoektocht komt dan 
nog de voorheen ongekende dreiging van natuurlijke

vijanden zoals ka  en, vossen en roofvogels.

Toch zijn er ook uitzonderingen. In 1974 liet de toenmalige
directeur van de Meli zoo in onze hoofdstad te Brussel een

groep van 40 à 50 halsbandparkieten vrij om de stad wat op te 
fl euren. Intussen is er sprake van duizenden halsbandparkieten
die het prima naar hun zin hebben in de stadstuinen en parken.

Geen goed nieuws voor onze geves  gde inheemse holenbroeders 
waarvan het vrouwelijk exemplaar links in beeld een voorbeeld is.
Met een beetje geluk is de groene specht te spo  en in onze regio.

De roep is een opvallend kenmerk, een indringend lachend geluid die
vaak herhaaldelijk  jdens de golvende vlucht wordt voortgebracht.

De groene specht waagt zich meer dan geregeld op onze gazons in zijn 
aanhoudende zoektocht naar mieren. Met zijn lange tong boort hij gaten

van enkele cen  meters diep, om vervolgens de mieren te vangen met behulp
van zijn kleverige tong. Mierennesten zijn bij uitstek de voornaamste voedselbron.

Hou oren en ogen open, en dan lukt het vroeg of laat om deze unieke vogel te spo  en!

Tegen de verwach  ngen in ging dit voorwoord niet over de coronacrisis, ook al is het
onmogelijk om dit onderwerp weg te denken de afgelopen maanden. Het is echter onze

bedoeling om uw gedachten met dit nummer van ‘De Vogellie  ebber’ even te verze  en!

De Wi  e Spreeuwen Roeselare

VOORWOORD

GROENE SPECHT
Picus viridis



Vogelhandel Beernaert
Ledegemstraat 4

8890 DADIZELE

056 50 01 33
vogelhandel@telenet.be

 Vogels van exoten tot papegaaien
 Kippen, eenden en duiven
 Konijnen en cavias
 Kooien voor kleine vogels alsook voor papegaaien
 Zitstokken en zitstokhouders
 Fronten voor kweekkooien
 Kweekkooien, caviakooien
 Nestkasten en nestmateriaal
 Enkelvoudige en gemengde zaden
 Bodembedekking
 Verschillende soorten speelgoed voor vogels
 Fonteinen en voederpo  en
 Eivoer van verschillende merken
 Nutribird en Pre  ybird pellets
 Producten en natuurlijke voedingssupplementen

De winkel is iedere dag open 
van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 18.30 uur

Steeds gesloten op dinsdag

Op feestdagen is de winkel gesloten om 12u
uitgezonderd op dinsdag de hele dag

Op zondagnamiddag worden er 
geen vogels aangekocht



Hobbyvoeders Muylle
Heirweg 69   

8800 ROESELARE - BEVEREN
051 74 49 95

muylle.p.fr@skynet.be

Duiven en vogelvoeders
Granen en zaden

Mest- en sproeistoff en

Kristof en Nele
Vermeersch – Depoortere

Bergstraat 4
8800 RUMBEKE

051 69 00 32



HOORNE KJELL
Kachtemsestraat 82 

8870 IZEGEM

0498 59 06 95
kjell.hoorne@hotmail.com

www.  mmerwerken-kjell.be

Dit familiebedrijf werd opgericht door zelfwerkend patron Kjell Hoorne die samen met zijn vader Patrick over vele 
jaren ervaring in de sector beschikt. Wij zijn voornamelijk gespecialiseerd in allerhande gyprocwerken en voeren 
kleine en grote projecten uit voor par  culieren en professionelen. Daarnaast kunt u bij ons ook terecht voor de 
levering en plaatsing van ramen en deuren in PVC, parket, laminaat en plafonds. Bij ons kunt u rekenen op een ruime 
keuze uit hoogstaande materialen en verschillende s  jlen, te kiezen in de showroom of via staalboeken. Bekijk zeker 

eens onze website en ontdek wat wij voor kunnen betekenen!



JAARKALENDER 2020
Rumbeke, ledenvergadering met sprekers om 20.00 uur

Staden, promo  estand op de familiebeurs ‘Schone Schaapjes’
Staden, promo  estand op de familiebeurs ‘Schone Schaapjes’
Staden, promo  estand op de familiebeurs ‘Schone Schaapjes’

[ ONDER VOORBEHOUD ] Inen  ng kanaries bij de lie  ebber aan huis
Rumbeke, vogelbeurs van 7.00 tot 11.30 uur

Roeselare, promo  estand op ‘Petso  c’
Rumbeke, jaarlijkse tentoonstelling van 9.00 tot 18.00 uur

Rumbeke, jaarlijkse tentoonstelling

vrijdag 17 april
zaterdag 30 mei

zondag 31 mei
maandag 1 juni
zaterdag 18 juli

zondag 6 september
zondag 13 september

zaterdag 24 oktober
zondag 25 oktober

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

A  aling laatste ringen 2020

Onze ac  viteiten en bijeenkomsten worden 
voor onbepaalde  jd uitgesteld wegens de 
ingrijpende coronacrisis. Hierdoor dienen wij de 
bedeling van de ringen op een andere manier te 
organiseren.

Ringbestellingen kunnen afgehaald worden 
na telefonische afspraak met onze secretaris 
Didier Devriese. Deze worden klaargelegd in 
een brievenbus. Indien dit niet haalbaar is, kunt 
u nog steeds de ringbestelling per post laten 
versturen naar uw thuisadres.

Wie zijn ringen voor 2021 vroeg wenst te 
ontvangen in de eerste week van oktober, 
kan zijn bestelling reeds plaatsen. Dit dient te 
gebeuren voor 1 augustus. 

Hulde aan de wereldkampioenen

Enkele van onze leden hebben eind januari 
deelgenomen aan de 68ste edi  e van het COM 
wereldkampioenschap siervogels te Matosinhos 
in Portugal. Onze welgemeende felicita  es met 
de behaalde resultaten op dit niveau!

     HUYGHE PAUL     5 x goud
       4 x zilver

     SABBE BART     4 x goud
       4 x zilver
       3 x brons

     SCHACHT MARNIK    4 x goud
       4 x zilver
       3 x brons

     WITDOUCK DORINE    3 x goud
       2 x zilver

     BOHEZ LUC     1 x zilver

     HUVAERE JACQUES    1 x brons

ZWARTE MEES
Periparus ater



KOPIE DELEYE

Polenplein 20, 8800 Roeselare
Tel 051 24 03 10
Fax 051 20 71 84

Maandag tot vrijdag
van 8u00-12u15 en 13u00-18u00

Zaterdag van 9u30-12u30

Gesloten op zondag

Frituur
Dave & Ineke

Hoogleedsesteenweg 210
 8800 ROESELARE



EEN WERELDPRIMEUR
DE HERINTRODUCTIE VAN DE SPIX’ ARA

De Spix’ ara (Cyanopsi  a spixii) is een papegaai die 
voor het eerst in 1819 werd ontdekt door de Duitse 
ontdekkingsreiziger Johann Bap  st von Spix.

Het gaat om een rela  ef kleine en lichte soort 
onder de papegaaien. De vogel meet tussen de 50 
en 60 cen  meter en weegt minder dan 400 gram. 
Hij wordt gekenmerkt door een 
overwegend blauw gevederte waarbij 
de kruin overgaat in groenach  g blauw. De oorstreek 
is grijs en de huid rond het oog tot aan de snavel is 
donkergrijs en vormt een masker. Het verenkleed is 
bij beide geslachten iden  ek.

Bij volwassen vogels is de snavel volledig zwart. 
Jonge vogels zijn duidelijk te herkennen aan de 
ver  cale wi  e streep op de snavel.

Deze vogels hadden hun habitat in de zogenaamde 
Caa  nga, droge bosgebieden in het noordoosten 
van Brazilië.

De Spix’ ara werd bejaagd door de mens en werd 
het slachtoff er van de vernie  ging van zijn habitat.
De laatste exemplaren werden in 1986 voor het 
laatst in het wild gezien in het dal van de Rio São 
Francisco rivier. De vogelsoort is sindsdien offi  cieel 
uitgestorven verklaard in het wild en staat sinds 
2019 op de Rode Lijst van de IUCN.

IUCN staat voor Interna  onal Union for 
Conserva  on of Nature and Natural Resources, 
een interna  onaal samenwerkingsverband dat zich 
bezighoudt met natuurbehoud en het duurzaam 
beheer van natuurlijke hulpbronnen. Er zijn 86 
landen bij aangesloten en meer dan duizend 
organisa  es, in 174 landen, op het gebied van 
natuur- en milieubescherming en duurzaam beheer 
van ecosystemen.

In 2018 werd een experimenteel kweekprogramma 
opgezet in samenwerking met de vogelparken 
waar er zich nog vogels bevinden zoals het Jurong 
Birdpark in Singapore, de Zoologischer Garten in 
Berlijn en ook Pairi Daiza in Henegouwen.

Het uiteindelijke doel van dit kweekprogramma is 
de herintroduc  e van de Spix’ ara in het wild. In 
Curaçá (deelstaat Bahia in Brazilië) wordt gewerkt 
aan ecologisch herstel van een gebied waar de 
vogels in 2020 kunnen worden losgelaten in de 
hoop dat zich daar een zichzelf in standhoudende 
popula  e vormt.

Als dit project met succes wordt bekroond, zou dit 
een wereldpremière zijn. Nog nooit is de mens erin 
geslaagd een diersoort die uitgestorven is in de 
natuur, te herintroduceren in het wild.

SPIX’ ARA
Cyanopsi  a spixii





Familiebedrijf Danis: toonaangevend in 
de Belgische varkenshouderij

Wij groeperen al drie genera  es lang alle aspecten van de varkenskweek in 
één bedrijf. Van veredeling en gene  ca over veevoeders en kweek tot het 

lekkere stuk varkensvlees op uw bord. Wij zijn steeds op zoek naar 
innova  eve concepten voor de moderne varkenskweek met oog voor 

duurzaamheid en de hoogste kwaliteit.

Heirweg 120 te 8800 ROESELARE - BEVEREN

Vloerwerken
Pinseel Kevin

Steenbeekstraat 103
8650 HOUTHULST

0473 23 54 65





QUARANTAINE
LESSEN TREKKEN UIT DE CORONACRISIS

Om teleurstellingen bij uw hobby te vermijden is 
het voorkomen van ziektes een belangrijk gegeven. 
Dit lijkt een bijzonder moeilijke taak, maar de start 
is in feite vrij eenvoudig. Zodra u een zieke vogel 
opmerkt in uw bestand doet u er goed aan om 
deze uit te vangen en  jdelijk af te zonderen. Dit 
voorkomt dat de andere vogels besmet worden en 
het stelt u ook in staat om de zieke vogel beter te 
observeren en aangepast te verzorgen.

In de handel zijn kant-en-klare ziekenkooien 
te verkrijgen die voorzien zijn van alle toeters 
en bellen. Er is veelal een draadbodem of 
bodemrooster voorzien en het is mogelijk om 
instelbaar te verlichten en bij te warmen. Dit helpt 
de vogel om zijn afweersysteem zo goed mogelijk 
te laten werken. Door de ontlas  ng op te vangen 
op kranten- of keukenpapier kunt u meer te weten 
komen over de ziekte die de vogel hee   getroff en 
en ook zijn toestand dagelijks evalueren.

Uiteraard kunt u ook zelf aan de slag op een 
goedkopere manier door een kweekkooi als 
ziektekooi in te richten en deze op een afzonderlijke 
warme en goed verlichte plaats te ze  en.

De quarantaine bij ziekte wordt algemeen wel vaak 
toegepast en aanvaard als nu   g, in tegenstelling 
tot de preven  eve quarantaine of de quarantaine 
uit voorzorg bij de introduc  e van een nieuw 
aangekochte of geruilde vogel. Nochtans is dit één 
van de belangrijkste maatregelen om uw volledig 
bestand te beschermen tegen bedreigingen van 
buitenaf. Het is een aanpak die u op termijn 
sowieso verliezen en frustra  es zal besparen. Doe 
uw voordeel met de  ps die ook op ons mensen van 
toepassing zijn!

SNEEUWGORS
Plectrophenax nivalis

De coronacrisis hakt er momenteel stevig op in.  
Onze samenleving krijgt rake klappen en ondergaat 
een stevige stresstest. De gezondheidszorg en de 
economie vechten om het evenwicht zodat we onze 
maatschappij draaiende kunnen houden. Ja, deze 
drie zinnen kunnen evenwel de koppen zijn van elke 
willekeurige krant in april 2020.

Ongetwijfeld weet u intussen al genoeg over 
de coronacrisis en de gevolgen ervan bij uw 
persoonlijke situa  e. Het is niet de bedoeling om een 
zoveelste beschrijving van de feiten neer te pennen. 
Daarvoor is dit infoblad namelijk niet bedoeld. Het 
is geschreven door en voor de vogellie  ebber. De 
vogellie  ebber die zijn hobby als een uitlaatklep 
ziet om de invloeden van buitenaf even af te 
blokken, om even op pauze te kunnen drukken, om 
tot rust te komen en om de dagdagelijkse zorgen 
even te vergeten.

En toch moeten we proberen om in de talloze 
nega  eve berichtgeving een posi  eve ingesteldheid 
te behouden. Een mens hee   zich doorheen de 
geschiedenis al voldoende bewezen zich uitstekend 
te kunnen aanpassen aan nieuwe situa  es. Ook 
onze genera  es zullen na het vallen terug opstaan. 
We moeten durven dromen van betere  jden en 
ook van de gelegenheid gebruik maken om er uit te 
leren. Om lessen te trekken!

Onze maatschappij is op 18 maart 2020 in lockdown 
gegaan. Dit is een afzonderingsmaatregel of 
quarantaine die als doel hee   het besme  en van 
andere individuen tegen te gaan. Als vogellie  ebber 
was dit begrip ons vooraf al niet onbekend. Sommige 
van onze collega lie  ebbers doen dit namelijk als 
ze een nieuwe vogel hebben aangescha  ? Welnu, 
laat hetgeen ons nu overkomt een goede  p zijn om 
uw vogelbestand ten allen  jde te beschermen met 
behulp van een weloverwogen quarantaine
aanpak bij het vaststellen van ziekte en
het aanschaff en van nieuw bloed.



Coiffure Tania

Ommegangstraat 114
8870 IZEGEM

051 31 72 39
0477 93 56 95

Specialiteit opsteekkapsel



Alles begint bij de aankoop van de vogel. Het 
minste risico loopt u uiteraard bij lie  ebbers die 
op dezelfde manier met hun vogels begaan zijn als 
u. Zij proberen hun bestand ook te beschermen en 
zullen uit respect geen zieke vogel aan u verkopen.

Het aanschaff en van vogels op markten, beurzen 
en bij handelaren houdt vanzelfsprekend meer 
risico op ziekte in, maar de drempel is lager en 
voor startende of minder fervente lie  ebbers is dit 
meestal de gebruikelijke manier om vogels aan te 
kopen. Dit is begrijpelijk en de aankoop op beurzen 
is ook een spannend en leuk onderdeel van onze 
hobby. Het is niet meteen weg te denken.

Let bij de aanschaf op de vitaliteit van de vogels, 
hoe ze hun eten en drinken aangeboden krijgen, 
hoe proper de kweekkooien en volières zijn, de 
algemene indruk. Toch is het niet al  jd makkelijk te 
beoordelen. Vogels kunnen namelijk net als mensen 
besmet zijn zonder symptomen te vertonen.

Een vogel die van eigenaar wisselt ondergaat 
 jdelijk een periode van stress. Hij moet zich snel 

aanpassen aan een nieuwe omgeving en stress kan 
de weerstand  jdelijk verlagen. Ziektebeelden die 
maanden aan een stuk prima onderdrukt werden, 
kunnen zich door deze situa  e plots gaan ontwaken. 

QUARANTAINE
LESSEN TREKKEN UIT DE CORONACRISIS

De nieuwe aanwinst die er perfect gezond uitziet 
kan dus geheel onverwacht door ziekte uitvallen en 
meteen ook uw bestand aantasten.

Een perfect effi  ciënte quarantaine vraagt wel 
wat inspanning en dit is niet voor elke lie  ebber 
vanzelfsprekend. In principe zou u in de mogelijkheid 
moeten zijn om de vogels  jdelijk onder te brengen 
in een volledig gescheiden ruimte. Indien dit niet 
kan, kunt u het best mogelijke doen en dat is een 
gescheiden kooi of volière en een gescheiden 
verzorging waarbij u tussendoor de handen wast. 
Besme   ng via de lucht is ook mogelijk maar het 
grootste risico is nog steeds via de ontlas  ng.

Denk eraan om de vogel(s) in quarantaine pas als 
laatste eten en drinken te geven. Deze eenvoudig 
aan te leren gewoonte verkleint het risico op 
besme   ng namelijk enorm. Dit vraagt nochtans 
weinig inspanning. Het is een gewoonte!

Over de noodzakelijke duur van de quarantaine is 
veel discussie. Over het algemeen wordt 6 à 8 weken 
aangenomen, al is langer nog beter. Sommigen 
houden het ook op 2 weken en wachten vooral die 
eerste terugval af net na de aankoop. In dit geval is 
iets beter dan niets.

Gebruik in deze periode uw ervaring als 
vogellie  ebber en schenk extra aandacht aan de 
nieuwe aankoop. Vogels zijn van nature geneigd om 
ziekteverschijnselen ins  nc  ef zo lang als mogelijk 
te verbergen. Het is daarom extra belangrijk dat 
de kleine veranderingen, de kleine details in het 
gedrag zeer snel worden opgemerkt. Hoe eerder 
een ziekte wordt opgemerkt, hoe sneller een 
aangepaste verzorging mogelijk is en hoe meer kans 
op overleving. Lie  ebbers die jaar na jaar kunnen 
uitpakken met weinig ster  e hebben deze techniek 
veelal onder de knie en hechten ongetwijfeld belang 
aan het begrip quarantaine.

Tussen de lijnen leest u ook weer het grote belang 
van observeren. Niet iedereen kan voldoende 
 jd voor de verzorging van zijn vogels vrijmaken, 

maar observeren is iets die loont in alle opzichten. 
Probeer dit dus te doen, ook al is het maar even!



Medibird is een onderdeel van de dierenartsprak  jk Degudap. Deze  industriële prak  jk is 
sinds 50 jaar ac  ef betrokken bij nagenoeg elke schakel in de pluimveesector.  

Dierenarts Emiel Demeester en dierenarts Niels Normon staan klaar voor al uw sier-, sport- 
en hobbyvogels. Om steeds de beste diagnose, behandeling en meer aan te bieden scholen 
de dierenartsen hun kennis permanent bij.

Je kunt bij ons terecht met alle soorten vogels; hoenders, duiven, zangvogels, krombekken, 
watervogels, roofvogels, enz.  Kortom; alles met pluimen!

Dankzij de samenwerking met ons eigen laboratorium (Poulpharm) kan je rekenen op een 
snelle en correcte diagnose van de ziektebeelden.

DEGUDAP
Sasstraat 8 
Prins Albertlaan 112
8870 IZEGEM 

Enkel op afspraak!
0495 19 70 98

Uw vogel in 
goede handen.

Van Ara tot 
Zebravink!



Lepelstraat 9
8830 HOOGLEDE

051 20 61 05
Specialiteit gegrilde ribbetjes 
en varkenshaasje op houtskool

Van 20 juli tot 20 augustus
Elke dag open vanaf 17 uur.
Op zon- en feestdagen open vanaf 11 uur.

Van 21 augustus tot 19 juli
Elke vrijdag en zaterdag open vanaf 17 uur.
Op zon- en feestdagen open vanaf 11 uur.

 Sanitair
 Centrale verwarming
 Groene energie
 Luchtbehandeling

Coussens Mathieu
Grote Molstenstraat 14

8710 WIELSBEKE
0477 74 42 80

info@coussens.be
www.coussens.be



De meest complete dierenspeciaalzaak  in uw streek!

Voeding voor paarden, duiven, neerhof, honden, ka  en, vogels, vissen, ..
Steeds 5% kor  ng dankzij de klantenkaart die wij voor u bijhouden!

GELASTE ALUMINIUM PANELEN
Ideaal voor het maken van volières, ka  en- en hondenverblijven.

Standaardpanelen steeds beschikbaar bij ons, maar ook maatwerk is mogelijk.
Vraag gerust om prijzen en inlich  ngen! Wij helpen u graag verder.



INENTING KANARIES
EEN JAARLIJKSE TRADITIE

Een betrouwbare club moet uw ruggesteun zijn bij 
het beoefenen van uw hobby. Speciaal voor onze 
kanariekwekers houden wij om deze reden vast aan 
de tradi  e om jaarlijks in de zomer een inen  ng te 
organiseren.

Het principe is eenvoudig. Uw vereniging doet 
beroep op enkele vrijwillige bestuursleden om 
ten huize de kanaries te komen enten bij iedereen 
die dat wenst. Door de kosten van het vaccin te 
spreiden over de grote groep vogels kan dit aan een 
zeer guns  g tarief van slechts 0,40 euro per vogel.

U hoe   niets speciaal te doen om van deze dienst te 
genieten. Ook voor slechts enkele vogels komen wij 
graag bij u langs! Aan nieuwe leden en beginnende 
lie  ebbers, aarzel zeker niet om contact op te 
nemen.

Dit jaar gaat de inen  ng door op zaterdag 18 juli 
onder voorbehoud van guns  ge richtlijnen ter 
preven  e van het coronavirus. Om u aan te melden 
volstaat een eenvoudige mail naar devriesedidier@
hotmail.com met vermelding van uw naam, adres 
en aantal te enten vogels (bij benadering).

Annula  e ledenvergadering 2020

Op vrijdagavond 17 april 2020 was er terug 
een leerrijke en amusante ledenvergadering 
ingepland met 2 ervaren sprekers. Helaas hee   
de coronacrisis abrupt een einde gemaakt 
aan onze ac  viteiten en vooruitzichten voor 
de komende maanden. De ledenvergadering 
is defi ni  ef geannuleerd en zal dit jaar spij  g 
genoeg niet meer doorgaan op een andere 
datum.

Uit respect voor de richtlijnen en de gezondheid 
van onze lie  ebbers wordt de ledenvergadering 
uitgesteld tot volgend voorjaar in april 2021. Zo 
nemen wij geen enkel risico en kan iedereen 
zich ook comfortabel voelen in betere  jden. 
Hopend op uw begrip bij deze beslissing.

De edi  e 2020 van ‘Schone Schaapjes’, de 
populaire familiebeurs te Staden die elk jaar 
doorgaat in het Pinksterweekend eind mei, 
werd intussen ook geannuleerd. Ook hier zullen 
wij dus niet aanwezig kunnen zijn met onze 
promo  estand zoals de vorige jaren.

Via ons contactblad ‘De Vogellie  ebber’ 
zullen wij vinger aan de pols houden en u  jdig 
informeren over de stand van zaken van de 
ac  viteiten in de regio. De hoop is nu vooral 
geves  gd op een guns  ger najaar...

Oproep tot doorsturen mailadres

Langs deze weg roepen wij al onze leden 
vogellie  ebbers op om hun mailadres kenbaar 
te maken bij het bestuur, voor zover zij dit nog 
niet gedaan zouden hebben.

Ons contactblad wordt sinds 2020 volledig 
in kleur opgemaakt. U kunt het via mail ook 
bijkomend digitaal in kleur ontvangen, waardoor 
de foto’s nog beter tot hun recht komen.

De plotse coronacrisis hee   ons als bestuur 
gedwongen om moeilijke beslissingen te 
nemen. Hierdoor is gebleken dat wij een 
effi  ciënte manier nodig hebben om iedereen 
snel en duidelijk te kunnen bereiken. Een mail 
is hiervoor nog steeds de beste manier. Dit stelt 
ons in staat om ons mailbestand bij te werken 
en u op de hoogte te brengen van de komende 
ac  viteiten.

Om uw mailadres door te geven volstaat een 
eenvoudig bericht naar onze secretaris Devriese 
Didier via devriesedidier@hotmail.com

Bent u van plan om weldra te verhuizen? Of 
hee   u toevallig een nieuw telefoonnummer? 
Laat het ons graag weten zodat wij u als lid 
steeds vlot kunnen contacteren om u goed van 
dienst te zijn.
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Alle kweekkooien en africh  ngskooien 
op maat gemaakt. 

Alle tentoonstellingskooien met 
blinkend of zwart front.



BRUIDSSLUIER

Bij het lezen van de weinig omva  ende  tel denken 
de roman  sche zielen onder ons wellicht meteen 
terug aan de dag dat ze in het huwelijksbootje traden 
met hun geliefde. Ikzelf heb geen trouwplannen in de 
nabije toekomst, dus zal ik dit ar  keltje enkel wijden 
aan het kruid die de naam ‘bruidssluier’ meekreeg 
en dus niet aan trouwfeesten, bruidegoms, bruiden 
en hun kledij.

Bruidssluier is een exo  sche plant a  oms  g uit 
het westen van China (Fallopia baldschuanica). 
Chinese bruidssluier wordt in onze contreien vaak 
aangeplant als begroeiing van pergola’s, gevels en 
afscheidingen. Het is een bladverliezende klimplant 
met een zeer krach  ge opgaande vorm. Het is een 
woekerende plant die in bloei komt te staan in de 
latere zomermaanden augustus en september.

De bladeren zijn ovaal tot hartvormig en ongeveer 
3 tot 6 cen  meter lang. Het jonge blad is roodge  nt 
en in de zomer evolueert dit naar donkergroen. Het 
bloeien is bijzonder rijkelijk met een overdaad aan 
kleine, geurende buisvormige wi  e bloempjes die 
menig bij en vlinder weten te lokken.

De plant is qua bodem niet echt veeleisend. Zowel 
voch  ge als droge grond wordt geaccepteerd. Een 
betere groei is duidelijk merkbaar als de bodem 
goed doorlaatbaar is, zelfs in arme of slechts 
gemiddeld vruchtbare grond.

Verder is de plant ook goed winterhard, ziekte-
resistent en ongediertevrij. Het jaarlijks grondig 
terugsnoeien is zowat de grootste uitdaging om 
bruidssluier in de tuin te appreciëren.

Niet alleen in de Vlaamse tuin, maar ook in onze 
volières hee   de bruidssluier zich intussen goed 
ingeburgerd. Vrijwel elke vogellie  ebber kent deze 
plant ook als voedingssupplement voor de vogels.

Vogels die bruidssluier tot zich opnemen vertonen 
namelijk een opvallende verkleuring van hun 
hoorndelen zijnde de snavel, poten en nagels. In 
sommige gevallen kan dit helpen om aan bepaalde 
tentoonstellingsstandaarden te voldoen. Zeker bij 
donkere vogels kan dit een nu   g supplement zijn.

Ik weet van toptentoonsteller Francis Soenen dat 
er ook een keerzijde van de medaille is. Bij het 
veelvuldig tot overma  g toedienen van bruidssluier 
aan kleurmuta  es kunnen nega  eve eff ecten 
ontstaan die op tentoonstelling net afgekeurd 
worden in plaats van beloond. De kleur van de poten 
bij blekere vogels kan namelijk te donker worden. 
Hierdoor krijgen ze dan spij  g genoeg minpunten 
toegekend terwijl dit dus te vermijden is. Let dus 
op als u dit verscha   in de volière of kweekvlucht 
waarin meerdere muta  es ondergebracht zijn. U 
doet er goed aan om dit enkel aan te bieden aan 
vogels die baat hebben bij de gevolgen.

Bij het toedienen van deze plant worden best de 
jongste bladdelen gebruikt. Oudere bladeren en 
takken beva  en een bi  ere stof die de vogels niet 
graag opnemen. Ook de bloemen worden beter 
niet gevoederd. Deze kunnen zelfs in lichte mate 
gi  ig zijn. Het is steeds verstandig om overscho  en 
van groenvoer de dag nadien weg te nemen.

Voor wie geen bruidssluier hee   staan of niemand 
kent die een stek kan bezorgen, is er nog steeds 
de betere vogelhandel als oplossing. De plant 
wordt namelijk ook in poedervorm aangeboden als 
voedingssupplement. Hiermee is er de mogelijkheid 
om het poeder eenvoudig aan het eivoer of 
krachtvoer toe te voegen. Dit is ook een betere 
aanpak indien de vogels geen verse bruidssluier 
willen opnemen.

Bruidssluier wordt ook vaak verstrekt aan vogels die 
niet in direct zonlicht kunnen komen.

door Gilles Peirs
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