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1 december Koude nacht achter de rug, vroeg vogels voeren. Het lijkt wel of 
de Eksters kunnen twitteren, er zijn er nu minimaal 13 in het Park. Mezen zijn 
hongerig, nauwelijks vetbol opgehangen of ze landen er op. De 
smeerplekken waren ‘s middags al helemaal leeg. We leiden de Eksters af 
door te beginnen met brood op het dak van de opslag te gooien. Als ze 
afgeleid zijn kunnen we ongestoord vetbollen, voedersilo’s  en smeerplekken 
aanvullen. John gaat in het vervolg het voeren op zich nemen. Na 14.15 uur 
vorstverlet. 

2 december Naar de Beursvloer om klussen te ruilen tegen 
teambuildingdagen,  natuurquiz tijdens personeelsavondjes of rondleidingen. 
Het was een succes, de plantenmuur zal herrijzen en de folder wordt gesplist 
in parkfolder en in algemene folder. Plantenmuur geruild tegen 
teambuildingsdag  en de folders tegen familierondleidingen. 

3 december Tijdens het voeren ontdekte John 2 Roerdompen. 

4 december John door familieomstandigheden niet instaat om te voeren.  

5 december Extra voerplank gemaakt om de Eksters van de smeerplekken af 
te leiden.  

6 december Tijdens het voeren een prachtig luchtgevecht tussen Kraai en 
Buizerd boven het Park. Kraai trok aan het langste eind. 

7 december Cor heeft afgedekte voederplank gemaakt, afgedekte 
gedeelte alleen voor maat Roodborst geschikt, dak voor de grotere soorten. 
Insectencakekastje verdwenen, het zijn dure dingen. 

8 december Tweede insectencakekastje ook verdwenen. Hopelijk zijn ze 
elders nuttig. Begonnen met het uitdunnen van het hakhout. Groeiplaats 
Koninginnekruid hierdoor vergroot. Laatste bladval uit Bloemenweide 
geharkt. 

9 – 14 december John ijverig aan het voeren. 

15 december Graslanden nu bijna vrij van gevallen blad, er lag, hier en 
daar, nog maaisel onder,  zwaar werk. Zelfgemaakt  cakekastje getest, we 
maken het eenvoudiger.  

16  december  Door de regen is er alleen maar gevoerd. Onwerkbaar weer. 
De    uitwerking van de afspraken gemaakt op de Beursvloer verschoven 
naar januari i.v.m.  grote werkdruk bij de partners. 

17-21 december  Voederen gaat door.	   



22 december 6 voedercakekastjes ( ontwerp 
Joop ) aangebracht. Moeilijk om ze zodanig op 
te hangen dat de eksters er geen gebruik van 
kunnen maken. Vleermuiskast voor gebruik 
ongeschikt gemaakt door Spechten. Het was 
natuurlijk een prachtige klankkast. Aantal 
smeerplekken uitgebreid. Je bent nu meer dan 2 
uur bezig alles te controleren en aan te vullen. 

23 december 

 

 

                                                                                                                                                 
23-25 december Voeren gaat door. Staartmezen landen op de net 
opgehangen  vetbol als je nog geen 2 meter weg bent. Afhankelijk van de 
plaats zijn voedercakes in 1 tot 3 dagen weg. Smeerplekken in iets meer 
dan een dag helemaal leeg. 

26-27 december 11 Kepen, 4 Groenlingen, 9 Staartmezen en niet te 
schatten aantallen Koolmezen en Pimpelmezen. 

    28 december Kepen ruziën over het voer terwijl er genoeg is voor iedereen.   

    29 december Overal Goudhaantjes. Komen heel dichtbij. Productie   
…eigengemaakte vetbollen loopt “gesmeerd”. 

    30 december Goudhaantjes niet over het hoofd te zien. 

    31 december Gehoopt op een ander plaatje van de Eik, maar sneeuw wil 
…niet smelten. 

    Hoe staat de eik erbij? Elke maand 3 foto’s van de grote eik.  

   

31 oktober 30 november 31 december 

 

Agenda: Winterexcursie zondag 23 januari 14.00 + 16.00 uur  

Namens de werkgroep : Een gelukkig en groen 2011. 
	  


