
 

(Lieve) Vögelties / Vaogelparadies 

 

Sinds november 2020 e-k, umda-k wat restmaterialen toch nog wolle gebruken in plase van 

vot te smieten,  wat vaogelvoederplankies in mekaere  eflanst en die bi'j mi'j 

achterthuus ezet en op-e-angen. Dan ef moeders de vrouwe, zo dachen ik, mooi wat 

te kieken umdät die ook al niet meer naor buten kump.  En skichter as die 

gevleugelde vriendties bint, duren 't toch zekers töt de vörstperiode in jannewaeri 

veurdät de eersten 't andörven langerder achterthuus te kommen.  

 

't Is maer een klein plasie dät dan ook nogal skuul giet tussen oge muren en ef 

eigenlijk ook maer ien anvliegroute, a-j 't verticaal opstiegen en/of landen niet 

mèèrèkend.   



 

De mezen waren de eersten die op de 

vetbollen en de vaogelpindakeze ofkwammen.   

 

De Koolmezen en Pimpelmezen wieren laterder 

vergezeld van een paer Roodbörsies, 

Gietelingen en een enkele Uusmusse.  

 

Van-'t veurjöör a-k 't voerpatroon wat 

uut-ebreid.  Naost 't algemene strooivoer van 

allerande zaoden,  a-k ook ies een bak dreuge 

mèèlwörmen met-e-nömmen en döör wat van, gelieke met een kepot-eknepen vetbolle, 

op de voerplanke uut-e-streuid.   Met stomme verbazink ebben wi'j zitten 

kieken oe allemachtig skrokken as dät Gietelingen kunnen.   Die biesies kunnen 

't aoste niet wachen te sloeken.   Ik ebbe zo'n idee as de mens-eid dit eerders 

adden bekeken, dät sprèèkwoordelijke "bok op de averkiste" een twiede plase 

adden ekrègen.    

Ook een spannegien Törteldoeven kwamp met steeds groter wörrende regelmaot 

terugge.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

De drukte op de voerplanke wieren steeds groterder . . . en de vaogels ook.   

Kauwen, zo of-en-toe een paer Zwärte Kraaien en Äkstes adden ondertussen ook 

begrepen wöörumme zovölle van die kleine vögelties maer (h)en-en-weerumme 

bleven vliegen.   Ze ondekken de vetbollen en vaogel-pindakezepotten.   

Oezo ? . . . die bint veur de kleine vögelties ? . . . vergèèt dät maer !   

As waere ”vliegende acrobaten” vladderen ze veur die pot-olders en rammen de 

snavel in alles wat èetbaar is.  

 

 

't Liefst jatten ze der grote stukken uut en vliegen döör dan met vot.   Der bint 

ter bi'j die in staot bint de pot compleet uut de older te roppen.  An èètlust 

ontbrakken 't die vladderaers absoluut niet.   

 

 



 

Tiedens 't broedseizoen vlogen ze af-en-an.  De eertse Gietelingen waren 

ondertussen al zo an mi'j ewend dät ze niet iens meer wegvlogen a-k de voerrage 

weer kwamme anvullen.  De Törteldoeven en Kauwen lieten zich al euren en 

zatten gewoon op een ofstand te wachen.  A-k ienmaol binnen wazzen duren ’t 

maer èven . . of ’t gonk lös.  

 

Ook de Uusmussen kwammen met steeds grotere getale èven een snaveltien 

mèèpikken.  Ele zwermen dalen vanuut de boom van de naoste buren op de 

achterplase neer.   En as der dan zo'n därtig en meer van die vladderaers druk 

doende bint . .  kom ie der wel achter dät die ”lieve vögelties” . . meraekels 

umme een plekkien kunnen vechten.  Zit ter iene op 't kleine stökkien veur een 

pindakezepot . . kan 't maer zo wèèn dät die der drie op de rugge krig.   

Soms  konnen 't gebeuren dat de iene de ander kompleet achteraover van de 

stok ofroppen en zoas 't dan giet ef de drede wat te pikken.  

( as twie vögelties vechten um wat pindakeze . . ef de derde de snavel vol.) 

 

An 't gedrag en frequentie van 

anvliegen wissen wi'j al welke vaogels 

ondertussen jongen adden. 't Duren 

dan ook niet lange dät wi'j de 

opvoeding van de jongen gewoon 

konnen anskouwen umdät die, 

ienmaol in staot te vliegen, gewoon 

mèèkwammen.   

Ie mutten toch wel een bettien 

respect veur die opvoeders kriegen.  

De olders kunnen niet zo rap wèèn 

wat te èten te alen of die jongen ze 

staon weer te bèdelen.    

Ook al kunnen ze zelf wel voer vinnen  . . .  toch bi'j elke poging maer weer 

blieven zeuren.     



 

En dan ku-j ook wöörnemmen dät die olders der op een gegèven moment klöör 

met bint en de jongen gewoon dwingt umme veur unzelf te zörgen . . . ze vliegt ter 

dan gewoon vandeur . . 't jong simpelweg achterlaotend.    Een enkeling gonk 

dan piepend achter de olders an . . de ander bleven veraldereerd achter en 

gongen dan op ‘t langeleste op zuuk naor wat èètbaar wazzen.  

 

Ook bi’j voldoende voer is ter wel degelijk een 

pikörde wöör te nemmen.  Zekers binnen de 

pärremetaosie van Kauwen en Kraaien.   

 

Wi’j ebben wel iens een brutaole Kauwe een 

snoeverd zien kriegen, umdät die veur zien 

beurte in een pindakezepot dachen te kunnen 

duken.  Geleuf maer . . ”dät gonk ter op” . . 

bi’jnao misdaodig ! 

 

 

 

 

De Gietelingen aden een nöst met drie jongen grootebrach en die kwammen dan 

ook dagelijks achterthuus.     Oewel de ervaeren vaogels direct op de 

voederplanke anvlogen, bleven de jongkies graeg op de grond umme te zuken 

naor wat de anderen versmeerden.   't Ontbrakken der nog an dät ze uut de and 

zollen èten, maer bange wären ze alderminst.  

 

Deur 't seizoen en zaggen wi'j gewoon een 

verskoeving van vaogels die èven kwammen 

anwippen.   

Tussen de zwerm (h)Uusmussen zag ie zo now en 

dan ook een verdwaalde Ringmusse, een 

(h)Eggemusse en een, in de zwärm mèèvliegende, 

solitaire Gruunling.  



 

Een ele pärremetaosie Zwärte Kraaien kwamp 's mörgensvrog tussen 5 en 6 uur al 

op visite.  Ze zeggen welies dät kraaiende (h)anen een inder bint . . . maer weet 

ie oevölle kebaal zesse krijsende kraaien maken as die èven een pikorde vastte 

stellen.   >> Kraaien valt onder de categorie zangvaogels, vandöör de 

uutdrukking . . ij kan zingen as een skörre kraaie <<   
 

Ondertussen kwammen  een groep kauwen ook maer ies kieken of ze nog 

konnen anskoeven.   Maer goed . . . as al die roetmoppen dan weer vertrokken 

waren, wazzen alles iniens skone op.     De doevies, gietelingen en mussen 

zochen dan naor de leste krummels, en mossen värders maer wachen töt ik in de 

loop van de dag weer ni'j voer veur un klöör zetten. 

Ook dät mossen wi'j zelf ook èven in de gaten ebben . . .  Vogels bint net mensen 

as 't um gedrach giet . . . as ter genoeg of aovervloedig voer anwezig is wörren ze 

kieskeurig en gaon met èten smieten.      

De ienigste goeie remedie iertegen wazzen . . . niet eerders weer wat voeren dan 

dät alles op is.   Ien keer per dag maken ik de boel skone en vullen alles wat ter 

veur wazzen weer an en döör mossen de biesies ’t dan maer met doen töt de 

volgende dag.  

Dus al die soorten verskillende vaogels ef zien nut wel bewezen . . .  Ze èten niet 

allemaole etzelde.   Wat de ien niet vrèten, . . pikken een ander graag.     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

't Spannegien Törteldoeven van 't eerste 

uur, kregen ook vake gezelskop  van een 

solitaire soortgenoot.   

Laterder kwammen ook zi'j met twie of drie 

jongen anzetten.    

 

Ook een solitaire Oltdoeve kwamp dagelijks 

an en een enkele keer vergezeld van een 

ni’jskierige of ongerige soortgenoot.  

 

De leste weken bint de vliegende rotten ook ten tonele  veskenen.   Eerstens 

iene . . laterder al drie.  Op zich vin-k ’t best wel mooie vaogels . . sierlijk slank en 

meestens goed in de veren en biezunder mooi op kleur.  

Elaas bint die biesten veur gien mense bange en a-j zollen willen ku-j ze, mits a-j rap 

genog bint, gewoon van de voerplanke ofgriepen.   

Maer a-j praoten aover rotzakken veur andere vaogels . . . die verwilderde 

gecultiveerde alvraat-krengen kunt ter wat van.  Ienmaol op de voerplanke 

dulden ze niks en niemande meer in de buurte.   En gek genog a-k edach dät een 

Kauwe of Äkster zich wel zollen laoten gelden . . . now mooi niet.     

En dit soort ebzucht . . . van ikke ikke ikke . . . kan ik van mensen al niet uutstaon 

en van de vaogels dus ook niet.  OK . . ik laot ze een poosien de kroppe volvrèten 

en ram dan een keertien tegen de roeten zodät ze opsodemieteren.    

Echt wöör . . . die verwilderde postdoeven blieven vrèten op een meniere . . ’t is 

allenig veur mi’j . . . töt ter niks meer lig.    

Dät is goed, . . . maer niet bi'j mi'j achterthuus !   Delen mu-j . . anders niks ! 

( Wat dijn is - mijn is . . maer wat mijn is, blief ie of . . . giet bi’j mi’j niet op ! ) 

 

 



 

En waerachtig ze leren ’t ook nog . . . As de vervelende groot-skrokkers en meest 

brutaole krengen meerdere keren bint vot-ejaagd . . blieven de wat verlègender 

en vaak solitaire dierties aover.  En zie döör de postdoeve van ’t eerdste uur 

jagen de anderen al niet bi’j veurbaat weg . . . en dulden gewoon andere vaogels 

in de buurte.   

 

 

Ie zollen willen dät die umskakeling bi’j menselijk gedrach ook zo makkelijk gonk. 

 

De löge pindakeze-potten e-k dagelijks van een vetbolle veurzien, en die gongen 

skone op. 

Een ni'je vaogel-pindakezepot alen 't ende van de derde dag ook al niet en 

strooivoer . . zo'n 5 kilo in de wèke giet der deur.  En dan nog een emmertien 

met mèèlwörmen  . . .  in zo'n twie wèken tied.     

Misskien is 't waanzin umme de vaogels ook in de zommer te blieven voeren.   

 



 

Toch blik wel . . dät die dierties der maer al te graag gebruuk van maken as der 

van piepende pluzeböllegies op 't nöst zitten . . . onverzadigbaar spul is dät.   Ie 

zullen maer as vaogel op disse wereld ekommen wèèn  . .  wat is dan nog 

vri'jeid?  

Juust . . in 't aerdse päradies gonk 't in den beginne ook mis . . . dus as dit 

luilekkerland  bi'j ons achterthuus een vaogelpäradies zollen wèèn . . mu-j der 

niet op te rèkenen dät ter allenig maer verdraagzaem-eid en vree eersen.    

Wöörumme zollen die dierties zich ander gedragen dan de mens-eid ?    

Dus 't is zoas 't is . . en nikst anders !   

 

Achter de geraniums zitten doe-j niet altied veur de lol . .  maer as dät nog ien 

van de leste dingen blieft die oe resten . . . is 't veur de ien vaogelties kieken en 

veur de ander de anleidink op te skrieven wat as e zöt, zodät ook jullie weer wat 

(onzinnigs) te lèzen ebben.    

Acht . . ie mutten toch wat !    

(h)Eeéé . . mog ie nog an vekansie toe wèèn . . . as 't kan . . en ie kunt . . . en ie doet 

’t niet umme de buren te laoten zien wat a-j oe kunnen permiteren . .  gewoon doen en 

genieten !   

 

Ie weten maer nooit wanneer iezelf een voerplankie achterthuus zullen zetten. 
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