DAGBOEK LvdH 66-t/m 69
Datum: 2-01-1966
Weer: mooi vriesweer
Locatie 1 Thuis
Activiteit:
Iemand had een pestvogel gevangen, die ik vervolgens geringd heb.
In Blerick zaten er zo’n 20 bij elkaar.
Datum: 20-01-1966
Weer: flink winter met temp. tot - 17C
Locatie 2 Venlo-C
Waargenomen:
In de grote boom voor het station zaten 80 pestvogels.
Locatie 1 Thuis: Grote bonte specht (m).
Datum: 29-01-1966
Weer: dooi, 10C boven nul
Locatie 14 De Hamert
Waargenomen:
Ossenberg: 4 buizerds op trek, luid roepend. Eén ex. had een egaal lichte borst, een grijsachtige keelstreek, bruine vleugels waarbij de schouderstreek roestrood gekleurd was. Had een lichte staartwortel.
Schandelo: Jagende torenvalk, veel houtduiven, roeken en kauwen op trek.
Bij Arcen: Hier vlogen groepen rietganzen ons laag tegemoet: eerst 30 ex., toen nog eens 20 stuks.
Ze verdwenen  O. Verder een groep schuwe kramsvogels.
De Hamert: paartje blauwe kiekendief en 1 buizerd.
Locatie 1 Thuis: Groep staartmezen vloog langs.
Datum: 31-01-1966
Weer: lente-achtig 11C
Locatie 1 Thuis
Waargenomen:
Een groep van wel 150 sijzen vloog luidruchtig door het bos achter huis. De koolmees liet z’n lenteroep
horen en er waren goudhaantjes.
Datum: 6-02-1966
Weer: zacht, bewolkt
Locatie 8 Krickenbeck
Waargenomen met Ru en Huub:
Twee buizerds baltsend langs de heuvelrug. Op de plassen veel wilde eenden. Een groep van 6 blauwe
reigers, kokmeeuwen, enkele meerkoeten, wintertalingen, ca. 30 tafeleenden, 16 kuifeenden,
1 dodaars, 4 nonnetjes, (1 m) in de vlucht, de knobbelzwanen vlogen regelmatig met zwiepende
vleugels op.
Locatie 3 Vliegveld: een schim van een kiekendief, waarschijnlijk een blauwe.
Datum: 22-02-1966
Weer: > 10C, zuidenwind
Locatie 1 Thuis
Waargenomen:
Het zachte lenteweer ontlokt volop zang bij: de grote lijster, de merel (vandaag voor het eerst),
en de zanglijster. Verder zingen de vink, de heggenmus en de roodborst.
In het bos trekken grote groepen sijzen. De kool- en de pimpelmees tonen al belangstelling voor de
nestkasten. De kieviten vlogen hoog noordwaarts, mee met de zuiderwind.
Datum: 27-02-1966
Weer: zacht, stevige Z-wind
Locatie 4 Venkoelen, Ossenberg
Waargenomen:
In Blerick: witte kwikstaart; Venlo-C nog steeds 20 pestvogels.
Venkoelen: Paaweg 3 boomleeuweriken (2 m, 1 vr), één zong mooi. Verder 2 grote lijsters, 1 geelgors,
vink, 2 buitelende kieviten (m), en een aantal groepen houtduif.
Tussen Ossenberg en Jagersrust: 4 buizerds, 1 bonte kraai.
Locatie 4 Venlo-C: In het Julianapark vloog een appelvink.
Datum: 6-03-1966
Weer: lente! Wel grondnevel
Locatie 14 De Hamert
Waargenomen met Kiki:
Behalve 3 reeën zagen we een buizerd, 1 jagende sperwer waardoor 2 wulpen in de mist verdwenen.
Een veldleeuwerik zang dichtbij de auto. Groepen spreeuwen en houtduiven scharrelden rond in het
veld. We zagen één holenduif, 1 goudvink (m), verderop zong een boomleeuwerik.
Bij de Ravenvennen zagen we 2 reeën.
in de buurt van Schandelo 6 kieviten, een gemengde groep vinken en kepen en kramsvogels mooi in de
zon. Grote lijsters gezien en zanglijsters zongen volop. Verder zat hier een grote groep roeken.
Bij Venkoelen zagen we nog eens 4 reeën.
Locatie 1 Thuis: groep staartmezen en een kuifmees. Elke dag veel sijzen.

Datum: 20-03-1966
Weer: stralende dag, na nachtvorst
Locatie 14 De Hamert
Waargenomen met Kiki en Soes:
2 reeën. Op ’t Heerenven: veel wilde eenden, meerkoeten, slobeenden, tafeleenden, pijlstaarten,
wintertalingen en kokmeeuwen. We zagen 3 korhanen en één korhen. Verder wulpen, kieviten en
twee buizerds. We hoorden: de geelgors en de rietgors. Een paartje torenvalk vloog boven het
grensbos op en neer.
Langs het Geldernsch kanaal zong de tjiftjaf en daar waren de staartmeesjes actief.
Locatie 1 Thuis: Ook hier staartmezen, blijkbaar met broedplannen. Zang van tjiftjaf en zanglijster.
Datum: 25-03-1966
Locatie 1 Thuis

Weer: Guur, koud en sneeuwbuien
Toch zong de tjiftjaf nog even; Venlo-C: nog 3 pestvogels

Datum: 4-04-1966
Weer: Toch lente
Locatie 9 De Moost
Waargenomen:
De gekraagde roodstaart was thuis weer present.
Gisteren bij Schandelo 6: paar wulpen, kieviten, houtduiven, een groep kepen gemengd met groenlingen.
Verder huis- en ringmussen.
Bij een kort bezoek aan de Moost hoorde ik: zang van fitis, de roerdomp in het riet, een groene specht,
een merel en een roodborst.
Ik zag: meer dan 50 boerenzwaluwen boven het moeras, een bruine kiekendief (m) vloog met prooi
rond, wintertalingen, wilde eenden, enkele slobeenden, een paartje pijlstaarten vloog rond.
Slechts 2 kieviten buitelden om elkaar heen, en 2 baltsende grutto’s. 7 Blauwe reigers trokken naar N.
Locatie 4 Venlo-C: zingende zwarte roodstaart.
Datum: 11-04-1966
Weer: prachtig, wisselend bewolkt
Locatie 9 Groote Peel
Waargenomen met familie:
De Moost: paar bruine kiekendief, man voerde korte balts uit door met hangende poten en half
omhoog staande vleugels omlaag te zakken. We zagen wulpen, twee buizerds cirkelden hoog.
Zang van: boompieper (1e), fitis; gehoord: roerdomp en grutto.
In de Peel noteerden we: blauwborsten gehoord en gezien. Opvallend was dat de witte borstvlek
alleen tijdens zang te zien was. Tussen de vele kokmeeuwen zagen we een melanistisch exemplaar,
romp grijs-zwart als van zwarte stern, een donkerdere kop, een lichte nek en een lichte bovenzijde van
de handpennen. Verder zagen we hier: wilde eenden, slobeenden, wintertalingen, 1 dodaars en enkele
pijlstaarten.
Datum: 20-04-1966
Weer: zeer veel regen. De Maas staat 4m hoger dan normaal
Locatie 1 Thuis: gierzwaluw (1e) De gekraagde roodstaart zingt volop ondanks dit weer.
Datum: 24-04-1966
Weer: zacht, een waterig zonnetje
Locatie 8 Krickenbeck
Waargenomen met Ru en Huub:
Minder futen dan normaal, 2 paar blauwe reigers hadden hun nest gebouwd in bomen op de dam.
In een hoge eik had een buizerdpaar hun horst betrokken. Een licht ex. vloog op van het nest, leek wel
‘Boetje’ de buizerd die we in ’63 opgevangen hadden?
Boven de plas vloog een rode wouw, hij trok naar N. We hoorden een koekoek (1 e), we zagen een nest
van de wilde eend met 10 eieren. meer eerste waarnemingen van dit jaar: tuinfluiter, zomertortel,
huiszwaluw en thuis: de nachtegaal.
Datum: 1-05-1966
Weer: mooi
Locatie 9 De Groote Peel
Excursie ‘Vrienden van de Natuur’ v.a. 5 uur
Thuis: 3 baltsende zomertortels op trek, een tapuit, een fluiter en een tuinfluiter prachtig gezien.
Op weg naar de Peel: zingende grauwe gorzen, 2 grutto’s, 1 torenvalk, 4 zomertortels op trek.
Watervogels: meer slobeenden dan wilde-, 1 tafeleend (m), enkele pijlstaarten, 1 baltsende visdief en
melanistische kokmeeuw weer gezien, zie 11 april dit jaar. Verder gezien: blauwborst en sprinkhaanzanger.

Datum: 8-05-1966
Weer: beetje kil
Locatie 14 De Hamert
Waargenomen met Ginus
Op weg ernaar toe: dode bunzing langs de weg. Veel zingende nachtegalen langs Geldernsch kanaal.
We noteerden: 2 bonte vliegenvangers (m), wielewaal, tuinfluiter, zwartkop, zanglijster, fitis, tjiftjaf.
Gehoord: boomklever, koekoek, zomertortel.
Op de weilanden zagen we: 2 wulpen, 1 grutto, kieviten, 1 korhaan, 1 tureluur, 1 bosruiter, paartje
bergeenden.
Op/ bij het Heerenven: behalve 3 reeën, 1 buizerd, slobeenden, zomer- en wintertalingen, dodaarsen.
Op de hei: zwarte specht, zingende boomleeuwerik.
Datum: 18-06-1966
Weer: stormachtige regen
Locatie 1 Thuis
Gezien:
Diverse malen groepjes van 4 à 5 overvliegende appelvinken.
Juli 1966 grotendeels doorgebracht op Texel met slecht weer,
Augustus: ook geen notities
Datum: 5-09-1966
Weer: mooi herfstweer
Locatie 1 Thuis
Waargenomen:
Trek  Z. van boeren- en oeverzwaluwen. De huiszwaluw had dit jaar in de parkstraat 2 nesten in
gebruik. Ik zag afgebeten sparrenloten: kruisbekken? Gezien: bonte vliegenvanger. De fitis zong.
De Hamert 14 : op 3 sept. Veel eenden en ca. 10 witgatjes.
V.a. 17 sept. Jaarlijkse vogel-expeditie nar Texel met Frans, Tjeu, Ru, Huub, Wieke en Paul
Datum: 21-09-1966

Thuis: Gezien: 8 kruisbekken. Gehoord: luidruchtige zwarte mezen

Datum: 2-10-1966

Thuis: 2 juv. kruisbekken op 5m afstand

Datum: 6-10-1966

Weer: mooi!

Thuis: sterke koperwiekentrek

Datum: 8-10-1966
Weer: zomers
Locatie 4 Ravenvennen
Waargenomen tijdens Landschapsdag:
1 bonte specht, 1 appelvink. Gehoord: groene specht.
Locatie 1 Thuis trek van: zwarte mezen, kuifmees, koperwieken en vinken. ’s Avonds vloog een bosruiter over.
Datum: 15-10-1966
Weer: aanhoudend mooi
Locatie 4 Ravenvennen, W
Waargenomen met Susan v.a. de Witte Berg:
Trek van: vinken, kepen, leeuweriken, graspiepers, roeken, kauwen, enkele houtduiven en 1 klapekster
groep v. 7 kruisbekken, 1 bonte kraai (1e).
Locatie 1 Thuis: 3 buizerds vlogen hoog met torenvalk, 1 trekkende sperwer.
Datum: 15-10-1966
Weer: heerlijke zonsondergang
Locatie 9 Groote Peel
’s Avonds met ’n allen (familie?, vogelaars?):
Bijna geen eenden, wel: enkele zwarte ruiters, witgatjes, watersnippen, 70 wulpen kwam vanuit het O
invallen in ’t Elfde. Veel kieviten in de weilanden. Een buizerd en er kwam één sperwer laag over.
Datum: 22-10-1966
Weer: bewolkt, wordt wat kouder
Locatie 9 Groote Peel
Met familie, want er waren kraanvogels gesignaleerd:
Vanuit het Oosten, over het bouwland zagen we in totaal 47 ex. invallen. Ze foerageerden rustig,
ze liepen tot op 80m naar ons toe. We konden ze wel een uur lang bekijken. Ze maakten geen geluid,
bij onrust riepen de ouden, de jongen piepten dan. Later kwamen nog kraanvogels binnenvallen.
Overige bijzonderheden: een sperwer (vr) met prooi vloog op ons af. Op een halve meter kwam hij
langs. Verder zagen we veel spreeuwen, kieviten, roeken en kauwen, 1 bonte kraai, 2 wulpen, en een
groep kramsvogels.
Locatie 1 Thuis: 2 torenvalken vlogen hoog over Z. Ook aan de Venkoelen 6 veel kramsvogels.

Datum: 4-11-1966
Locatie 1 Thuis

Weer: te koud voor de tijd v.h. jaar, -5C sneeuw
Gezien: 1 appelvink

Datum: 8-11-1966
Weer: beetje kil
Locatie 14 De Hamert
Waargenomen met Ginus
Een fors sperwervrouwtje heeft het al een paar dagen gemunt op de vogels onze in de tuin.
Om de haverklap vliegen de houtduiven, eenden, Turkse tortels en huismussen in paniek op. De Turkse
tortels gaan hoog rondvliegen.
Datum: 1-12-1966
Weer: koud, stormachtig
Locatie 14 De Hamert
Waargenomen verg. Limburgs Landschap
Gezien: 1 blauwe kiekendief (vr), 1 buizerd, veel wilde eenden, wintertalingen, enkele kuifeenden,
1 blauwe reiger, roeken en kauwen.
Datum: 05-05-1966
Weer: ?
Locatie 1 Thuis
Waargenomen:
Een appelvink achter de stalling, zwarte mees, goudhaantje, matkop, koolmezen, pimpelmezen, een
roodborst geringd, een winterkoning, merels en veel Turkse tortels.
Datum: 29-01-1967
Weer: zacht
Locatie 9 De Groote Peel
Waargenomen met Huub, Ru en Wieke:
Afgelopen week 35 rietganzen gezien op de Hamert
Bij aankomst vlogen 35 rietganzen  O. We zagen wilde eenden, wintertalingen, pijlstaarten en 6 tafel
eenden, 11 paar blauwe reigers, zwarte kraaien waartussen één bonte.
Op de terugweg zagen we nog 6 rietganzen heel goed, veel houtduiven, 2 buizerds, 1 blauwe
kiekendief (vr) die een koppel patrijzen opstootte. Eén exemplaar werd full-speed achtervolgd.
De kiek werd door zwarte kraaien achtervolgd en daardoor afgeleid. Ook nog één torenvalk gezien.
Datum: 4-02-1967
Weer: mooi zonnig
Locatie 14 De Hamert
Waargenomen met Susan:
Bij de Venkoelen zagen we 2 bonte kraaien,
Op het Heerenven waren veel eenden, waaronder opmerkelijk veel pijlstaarten en enkele smienten en
wat wintertalingen. 4 Buizerds draaiden hoog  O. Bij Arcen nog 1 buizerd gezien. Zang v grote lijster.
Datum: 8-03-1967
Weer: lenteachtig
Locatie 4 Schandelo
Gezien:
Buizerd, torenvalk, 4 wulpen, roodborsttapuit en beflijster.
Datum: 27-03-1967
Weer: harde wind
Locatie 14 De Hamert
Waarneming met Jac Ketelaars:
Op het Heerenven veel eenden. Naast de wilde -, 15 slobeenden, 10 pijlstaarten, wintertalingen en
enkele zomertalingen. Verder 2 blauwe reigers, 1 watersnip en kokmeeuwen met broedplannen.
4 Buizerds boven het bos. We zagen verder 3 sperwers, 2 torenvalken.
Bij Schandelo: 2 wulpen, roeken, zwarte kraaien en een boerenzwaluw (1e).
Locatie 1 Thuis: Moeder ontdekte een Turkse tortel, die op een zomertortel leek. Kennelijk een hybride, want
dit ex. had de grootte van een Turkse, maar had bruinere ‘gevlekte’ vleugels. Het zwarte halsbandje
was breder dan normaal en er tekenden zich hier zwarte streepjes in af als bij de zomertortel.
De staart was als van een zomertortel. De romp als van een Turkse tortel met wel een rossige gloed.
Bleek geen hybride, maar een Oosterse tortel, Streptopelia orientalis.
Datum: 8-04-1967
Weer: goed
Locatie 14 De Hamert
Waarneming:
Thuis riepen en roffelden 2 kleine bonte spechten.
Op de Hamert zongen de eerste fitissen. We zagen en hoorden 2 paar wulpen, de veldleeuwerik zong.
Kokmeeuwen bereiden zich voor op broeden. 2 blauwe reigers vlogen hoog naar het zuiden.

Datum: 9-04-1967
Weer: kil en bewolkt
Locatie 9 De Groote Peel
Waarneming met Ginus v.a. 7 uur:
De Moost: zang van fitis, tjiftjaf, veel trek van vinken  N. Een blauwe reiger sjouwde met takken,
de eerste Limburgse kolonie?
Roerdomp riep 2ex., één vloog naar de Peel. Mooi gezien: grutto’s, wulpen en kieviten. We hoorden
een blauwborst (1e). De kokmeeuwenkolonie is druk bezet. De volgende eendensoorten noteerden
we: wilde eend, slobeend, wintertaling, wintertaling een paartje zomertaling plus nog 3 (m), één
tafeleend (vr). We hoorden ook een fuut.
We zagen kleine groepjes boerenzwaluw trekken.
Locatie 1 Thuis: diverse malen de kleine bonte specht gehoord.
Datum: 20-04-1967
Weer: ?
Locatie 1 Thuis
Waargenomen:
Sinds een week zijn de zwartkop en de gekraagde roodstaart teruggekeerd op ons grondgebied.
De kleine bonte specht is nog steeds aanwezig.
Datum: 27-04-1967
Locatie 1 Thuis

Weer: prachtig zomers
1e gierzwaluw gezien en de roep van de koekoek gehoord.

Datum: 30-04-1967
Weer: mooi
Locatie 9 De Groote Peel
Excursie Vrienden der Natuur v.a. 5 uur:
Gezien en gehoord: fitis, rietgors, geelgors, zwartkop en blauwborst. De boompieper gaf vanaf een
dode berk een mooie demonstratie. De kokmeeuwen zijn dit jaar eg verspreid, geen kolonie op het
Elfde. Hier zaten wel 2 futen, wilde eenden, 2 kuifeenden (m), 5 tafeleenden, slobeenden, pijlstaarten,
winter- en 1 zomertaling.
Steltlopers: zwarte ruiters, 1 groenpootruiter, tureluurs, een aantal kemphennen. Wel kemphanen
gehoord, ook een roerdomp, die later nog 2x langs vloog. Enkele boerenzwaluwen kwam over.
Hoog zweefde een man grauwe kiekendief.
Locatie 1 Thuis: de kleine bonte specht laat zich nog steeds horen en nu ook zang van de groenling.
Nog steeds zingend present: zwartkop, gekraagde roodstaart, fitis, tjiftjaf, spreeuw, winterkoning,
koolmees en pimpelmees.
Datum: 1-05-1967
Locatie 1 Thuis

Weer: druilerig
Gezien: bonte vliegenvanger, niet zo bruin als gebruikelijk. Noordelijk ex.?

Datum: 5-05-1967
Weer: goed
Locatie 14 De Hamert
Waarneming met Ginus v.a. 6 uur:
Langs Geldernsch kanaal zang van: nachtegaal, roodborst, zwartkopp, fitis, tjiftjaf, tuinfluiter en
3 bonte vliegenvangers gezien en gehoord. Verder braamsluiper, zanglijster, merel, spreeuw en een
merel met het nest op de grond.
Op het bouwland zat een beeflijster, konden we goed bekijken en een tapuit. Een andere tapuit zat
met geelgorzen hoog in een eik. IJsvogel scheerde over het water 1 e sinds ’62). In de zandgroeve zagen
we behalve de kolonie oeverzwaluwen, enkele boerenzwaluwen.
Op de hei zagen we een koekoek (1e) en een wielewaal bij elkaar vliegen. In de verte 1 buizerd en een
grauwe kiekendief (vr).
Locatie 1 Thuis nog lang naar de roffelende kleine bonte specht staan kijken terwijl de nachtegaal zong.
Datum: 18 juni ‘67
Vogel wel-en-wee Thuis: nachtegaal zoekt als een merel naar wormen op het gazon;
Een witte kwikkenpaar heeft 4 à 5 jongen grootgebracht. Twee paar gekraagde roodstaart bezetten
twee nestkasten met resp. 7 en 6 jongen, één jong werd door een gaai gegrepen. Zang van de
zanglijster, de braamsluiper en de wielewaal. De jongen van de roodborst zijn uitgevlogen.
Locatie 14 De Hamert: mogelijke nestgang van de ijsvogel ontdekt. Boswachter Vink vond 2 dode buizerds.
Datum: 9 juli ’67
Weinig opzienbarends: sijzen in de tuin; Vanmorgen naar De Peel 16 met Panda:
Enkele bosruiters gezien en enkele kemphennetjes. Ook nog 3 paar blauwborsten.

Datum: 16-07-1967
Weer: lekker
Locatie 9 Groote Peel
Waarneming met Huub:
Naast de gewone ‘pieten’, zoals wilde eenden, kokmeeuwen, meerkoeten en waterhoentjes, zagen
we: drie blauwe reigers, die geweldige vliegcapriolen maakten toen ze door de meeuwen gepest
werden. We zagen nog: enkele watersnippen, 2 bosruiters en 2 kleine plevieren.
Locatie 14 De Hamert: Er schenen op het Heerenven tafeleenden gebroed te hebben, er zwommen in ieder
Geval twee vrouwtjes met zes al grote jongen. Hier zagen we ook een waterrietzanger van nabij
zich vasthoudend aan de biezen, zoals het volgens het boekje ook hoort. Geen roofvogels.
Locatie 1 Thuis: in de dode klimboom zaten 4 grauwe vliegenvangers, 2 ad. En 2 volgroeide juvenielen.
Verder: tjiftjaf, een juveniele roodborst, en dito gekraagde roodstaart, kuifmees en een tuinfluiter.
In de buurt scharrelden nog een witte kwikstaart met jongen rond en een zanglijster, merel plus een
groenling.
Mooi om te zien is de vlucht van de grauwe vliegenvanger, wanneer hij een insect vlak boven de grond
vangt: hij vliegt er dan me stijve vleugels en een langzame vleugelslag op af.
Datum: 6-08-1967
Weer: een zeldzaam mooie zomer
Locatie 1 Thuis
Waargenomen:
Al drie weken lang komen drie grote bonte spechten in de tuin, waar ze o.a. afkomen op de hazelnoten. We geven de spechten ook ongepelde pinda’s, die we in takvorken neerleggen. De pinda’s
worden meegenomen naar één plek: hun smidse. Meermalen zien de grote bonte spechten om
beurten een mierenbad nemen in het onopvallende nest van de gele weidemier. Ook de zanglijster
nam vandaag zo’n mierenbad.
De gierzwaluwen zijn al weg, de boerenzwaluwen en de kieviten trokken de afgelopen week al.
Datum: 7-08-1967
Weer: geweldig
Locatie 1 Thuis
Waargenomen:
De zanglijster sjouwt met 3 jongen op het gazon rond. De grote bonte specht zat naast een eens zo
grote gaai en joeg deze weg. Twee appelvinken in de spar. Verder zien we de gekraagde roodstaart,
fitis, tjiftjaf, wielewaal, matkop, een juveniele roodborst, winterkoning, merel, een zomertortel, en
verder nog de kool- en pimpelmees.
Datum: 12-08-1967
Weer: dagenlang regen
Locatie 1 Thuis
Waargenomen vanuit het slaapkamerraam:
Een ‘mezentroep’ vloog langs het raam, die bestond uit kool- en pimpelmezen, staartmezen (juv.),
2 tjiftjaffen en een matkop. Opvallend dat de tjiftjaffen meetrokken in dit groepje.
Drie gierzwaluwen vlogen (trokken?) zuidwaards.
Datum: 13-08-’67
Korte vogeltrip (solo-bers in het Limburgs) naar Krickenbeck:
In de Lindenlaan honderden boerenzwaluwen in de luwte jagend. Verder 1 buizerd.
Datum: 27-08-1967
Weer: mooi
Locatie 14 De Hamert
Waargenomen:
1 buizerd
Locatie 1 Thuis: 1 buizerd  Z hoog, 1 torenvalk; de fitis en de tjiftjaf zongen nog.
Datum: 17-08-1967
Thuis: voornamelijk trek van huis- en boerenzwaluwen en 2 gierzwaluwen.
Gisteren bij Schandelo een boomvalk  Z.
Datum: 1-10-1967
Weer: mooi zonnig
Locatie 1 Thuis
Waarneming:
Nog enkele boerenzwaluwen op trek. 3 à 4 kuifmezen, 2 goudvinken, matkoppen, kool- en
pimpelmezen, roodborst en winterkoning. ’s Middags een grote groep vinken. Grote lijsters trokken
over. De jonge huismussen beginnen te kleuren, de mannetjes krijgen een petje en een baardje.
Datum: 4 nov ’67 Locatie: 2

Venlo-Oost, Postweg 88 Klapekster met prooi: muis of vogel

Datum: 31-12-1967
Terugblik op deze decembermaand met weinig activiteiten:
- thuis is de sperwer (vr) vaak actief, gelet de op het ‘rille’ gedrag van de overige tuinbewoners.
- de bosuil is elke avond/nacht vocaal aanwezig.
- Vandaag in De Peel: kramsvogels, bonte kraaien en 12 korhoenders (8 vr, 4 man).

Datum: 13-01-1968
Weer: minder kou na strenge vorst tot ̶ 18C
Locatie: 2 Julianapark, Burg. v Rijnsingel
Ter Hoogte van Notermans 23 (Bovenste Molenweg- Venlo) 2 Pestvogels;
Bij 10 de Ossenberg (Schandelo) vlogen 2 rietganzen ZW; Verder waargenomen:
Houtduiven
Bonte Kraaien
Roeken
2 Buizerd
enkele koppels Patrijzen

thuis:
Huismussen
enkele Ringmussen
4 Heggenmusjes
3 à 4 Roodborstjes
Winterkoning
Bonte Specht

Koolmees
Pimpelmees
Kuifmees
Merels
Matkop
Geelgors
Bosuil roept regelmatig

Datum: 13-01-1968
Weer: strenge vorst, tot -18C
locatie 4 Ossenberg, Schandelo
Waargenomen:
Venlo-C, Julianapark: 2 pestvogels
Ossenberg: 2 buizerds, houtduiven, bonte kraaien en roeken, koppels patrijs.
Locatie 1 Thuis: huis- en enkele ringmussen, 4 roodbortsjes, 4 heggenmussen, winterkoning, merels, kool- en
pimpelmezen, matkop, kuifmees, bonte specht, vinken en een enkele geelgors. Ook de bosuil roept
nog met regelmaat.
Datum: 20-01-1968
Weer: fris, half bewolkt 5C
Locatie 1 Thuis in de tuin
Waargenomen:
Sperwer voert een mislukte, felle stootaanval uit, waarbij alle eenden vluchtten en een grote zwerm
Turkse tortels het luchtruim koos.
Het paartje goudvinken bij het slaapkamerraam peuzelden rustig door aan de berkenzaadjes, zou toch
een makkelijk doelwit zijn voor de sperwer? Er zaten ook sijzen in de tuin.
Datum: 21-01-1968
Weer: mooi na nachtvorst
Locatie 8 Krickenbeck
Waargenomen met Huub en Roland de Becht v.a. 8 uur:
Met Huub de Bruine en Poland Becht op pad.
Waargenomen: We hoorden de Zwarte Specht, de Kleine Bonte- en de Groene Specht. Op de plassen
veel Wilde Eenden en groepje van ca. 10 Nonnetjes. Leuk om te zien hoe die gezamenlijk vissen: ze
doken als op commando tegelijk onder en verschenen dan weer. Verder zagen we enkele Blauwe
Reigers, ‘kleine pieten’: staartmeesjes, sijsjes, vinken, heggenmus, roodborst, goudhaantjes,
boomkruiper en -klever.
Bij het ‘kauwenbos’ aan de Schroliksee, onderdeel van de Krickenbeck, zat één kauw die geluidjes
maakte als een kind. Na het produceren van kauwengeluid en het imiteren van zijn ‘taal’, ging ze ons
volgen en vloog zeker 500m mee naar de auto. Toen we wegreden vloog ze nog zeker 50m mee.
Kennelijk een uitgestoten ex. onder de kauwen, dat mensentaal sprak en niet die van de kauwen.
Bij Schlosz Krickenbeck vloog er een groep van 12 rietganzen over  N.
Datum: 4-02-1968
Weer: opkomende mist
Locatie 9 De Groote Peel
Waargenomen met de hele familie:
Er zouden meer dan 500 rietganzen zitten in de Peel, de moeite van een bezoekje waard.
We zagen er zo’n 100 en enkele tientallen kolganzen, verder in de weilanden ook kramsvogels en één
blauwe reiger en toen benam de mist ons het zicht, en keerden we huiswaarts.
Locatie 1 Thuis: kuifmezen, kool- en pimpelmezen. Rees had deze week zelfs 8 goudvinken gezien!
Datum: 10-02-1968
Weer: aanvankelijk heiig
Locatie 14 De Hamert
Waargenomen met Paul:
Blauwe kiekendief (m) vloog boven de weilanden. Op het Heerenven veel wilde eenden, enkele
wintertalingen en 6 pijlstaarten. Op de akkers 120-140 rietganzen, niet eerder zoveel! Later vloog hier
ook een blauwe kiekendief (vr).
Locatie 2 Venlo-C: 17 pestvogels in het Julianapark.
Datum: 17-02-1968 1 Thuis: de hele week zingt de zanglijster. Op de vetbollen de volgende gasten:
Koolmezen, pimpelmezen, matkop en kuifmees; huis- en ringmus en roodborst.
Locatie 2 Venlo-C Julianapark: gemiddeld 15 pestvogels, ze zijn niet schuw.

Datum: 25-03-1968
Weer: een zonnetje na veel maartse buien
Locatie 1 Thuis
Waargenomen:
Zang van tjiftjaf (gisteren voor ’t eerst), merel, grote lijster en zanglijster.
Datum: 31-03-1968
Weer: Stevige regen 1e 1½ uur
Locatie 14 De Hamert
Waargenomen met Paul:
De 28e 1e fitis in de tuin.
Zang van glanskop, zanglijster, grote lijster, roodborst, fitis en tjiftjaf. Gehoord: groene specht
holenduif. Gezien: kieviten, wulpen, 2 grutto’s en 1 buizerd. Op het Heerenven 6 dodaars en veel
kokmeeuwen.
Datum: 7-04-1968
Weer: ?
Locatie 8 Krickenbeck
Waargenomen:
In de buurt van zijn horst draaide de buizerd (m) om mij heen, het (vr) riep, de horst is na jaren weer
bewoond. Op een paal middenin de plas zat een visarend, konden we rustig minutelang bekijken. De
kleine bonte specht gehoord en goed gezien.
Verder gezien: boerenzwaluw (1e), baltsende tafeleenden en futen, boomkruiper en boomklever. Een
ijsvogel zat boven het beekje bij de Schrolik. Hier vlogen ook twee stormmeeuwen.
Datum: 14-04-1968
Weer: zonnetje, maar koude wind
Locatie 9 De Groote Peel
Solo-verkenning:
Bij De Moost: Blauwborst goed gezien, verder weinig opzienbarends.
In De Peel: overvliegende roerdomp , kookmeeuwen.
Gezien: geelgors (vr) mooi toch! Boompieper (1e).
Op ’t Elfde: 3 kuifeenden, 3 tafeleenden, 1 fuut en 1 visdiefje.
Datum: 15-04-1968 1 Thuis gezien: Oosterse tortel, bonte vliegenvanger
In Reuver 2 zwarte roodstaarten gezien.
Datum: 20-4-1968
Weer: 26C in de schaduw
Locatie 1 Thuis
Tuin-impressies:
Boven de stad vloog de 1e gierzwaluw
Terwijl het gekraagde roodstaarten-paar terug is, de (vr) zanglijster broedt en het (m) zingt, baltsen
de pimpelmezen. De nachtegaal en zong de hele nacht. Terug van weggeweest zijn ook:
de zomertortels (1e), de fluiter, de braamsluiper, zwartkop en de tuinfluiter. De kleine bonte specht
liet zich horen. Twee appelvinken gezien.
Datum: 21-04-1968
Weer: zomers, 29C
Locatie 8 Krickenbeck
Waargenomen met Ginus, Jac Ketelaars en Huub v.a. 6 uur:
Bij de plas: snor, rietzanger gezien en gehoord. Rietgors, tafeleenden, kuifeendjes, zomer- en
wintertalingen, slobeend, wilde eend, futen, kokmeeuwen, blauwe reigers - ook op nest.
Overvliegende scholekster en 1 buizerd.
Gehoord: de 1e koekoek van dit jaar.
Locatie 1 Thuis zongen de nachtegaal, zanglijster, zwartkop en gekraagde roodstaart. Hoog vlogen de
gierzwaluwen.
Datum: 18-05-1968
Weer: kil, nat, herfstachtig
Locatie 14 De Hamert
Excursie KNNV Nijmegen, waargenomen:
5 groenpootruiters, nest van boomklever met 7 jongen in nestkast, waarvan de opening gedeeltelijk
dichtgemetseld was, Bonte vliegenvanger, ook nestelend met vader en moeder op het nest.
Locatie 1 Thuis: de nachtegaal zingt onverstoorbaar door ondanks de kou en de regen. Gezien: zwarte specht,
We horen de wielewaal maar zien hem niet.
Datum: 19-05-1968
Weer: te koud, te nat
Locatie 9 De Groote Peel
Excursie met Vogelbescherming:
Geen speciale meldingen. Veel gierzwaluwen, en verder alle zwaluwsoorten bij elkaar. Bruine
kiekendief achtervolgd door zwarte kraaien. We zagen veel koekoeken, 1 blauwborst, een bruine
kiekendievenvrouw, ca. 6 zwarte sterns, 1 oeverloper en 4 visdiefjes. We hoorden 1 bosruiter.

Datum: 04-08-1968
Weer: droog
Locatie 14 De Hamert
Waarneming met Jac. Ketelaar:
Weinig water, weinig eenden.
Met wat witgatjes en een doodenkele bosruiter hield het wel op. We zagen een wou met een ondiep
gevorkte staart, was echt roodbont op de schouders en had een lichte kop. Tekening als rode wou, hij
was veel groter dan een buizerd. Konden het goed vergelijken want hij vloog gelijk op met 3 buizerds
en een torenvalk. Toch rode wou? Huib en Vink dachten aan zwarte wou.
Ver weg zagen we een schim van een havik.
Datum: 11-08-1968
Tip van mw. Reijnders uit Bergen
Locatie: Bergen (Aan de Maas, tussen Vierlingsbeek en Nieuw-Bergen)
Hier zaten zeker 12 notenkrakers foeragerend op de grond. Er is momenteel een invasie aan de gang.
In de Peel zag Paul er vier, Jac zag er 1 bij Venkoelen, Huub had er thuis 2 gezien en moeder zag er 1 bij
de Hamert en nog 1 in Boekend.
Locatie 14 De Hamert: 3 buizerds en een torenvalk.
Locatie 1 Thuis: hier vlogen 2 kruisbekken over. In de dode appelboom zaten wel 5 grauwe vliegenvangers,
2 bonte vliegenvangers, 1 gekraagde roodstaart, 1 fitis, 1 tjiftjaf, 1 braamsluiper, 3 witte kwikstaarten,
2 roodborsten en verder nog huis- en ringmussen.
Datum: 25-08-1968
Weer: mooi na onweersbui
Locatie 14 De Hamert
Uitstapje met de familie:
6 Notenkrakers van zeer nabij tot op 2 meter gezien. Ze foerageerden weer langs het bospad.
Intussen passeerde op 200m een vos. Een buizerd werd belaagd door een (vr) bruine kiekendief.
We horen berichten, dat ze ook vlakbij ons huis moeten zitten.
Locatie 1 Thuis: trek van boeren- en huiszwaluwen, ook 2 gierzwaluwen.
Heel weinig ‘geberst’ de laatste tijd, betekent: weinig erop uitgetrokken om vogels te kijken.

Datum: 18-03-1969
Weer: koud en nat
Locatie 1 Thuis
waarneming:
’s Morgens twee tjiftjaffen gezien in de berken, ik hoorde ze nog niet.
Datum: 06-04-1969
Weer: prachtig zonnig
Locatie 9 Groote Peel
waarneming met Bram:
Bij de Moost: waterral vloog weg op 1 meter afstand. 4 Scholekster vlogen luid tepietend  N.
Grutto’s waren druk aan het baltsen. Ik noteerde de 1e boerenzwaluw, 1e fitis gehoord. Er was een
opvallend sterke vinkentrek. Enkele kepen, een groep koperwieken en kramsvogels vlogen  N.
Groote Peel: op ’t Elfde zagen we tafeleenden, 1 fuut, paar slobeenden, wintertalingen plus een
reebok vlak voor ons. Op de weilanden: wulpen en wel 4 grauwe gorzen. Geen enkele roofvogel.
Datum: 8-04-1969
Weer: echt warm, 25C
Locatie 1 Thuis
waarneming:
Gisteren was de vinkentrek al goed op gang gekomen, vandaag zag ik tussen de middag een paartje
goudvink foeragerend aan de eikenknoppen. Luid kwetterend kwamen daar een paar appelvinken bij,
die ook snel weer verdwenen.
Zang van fitis, tjiftjaf, merel, grote lijster en verder weg hoorde ik een gekraagde roodstaart.
Datum: 12-04-1969
Weer: koud en nat, lentestorm
Locatie 1 Thuis
waarneming:
1e Gekraagde roodstaart in de tuin, nog een jong mannetje.
Datum: 14-04-1969
Weer: koud met opklaringen
Locatie 1 Thuis
waarneming:
Europese kanarie gezien en z’n onuitstaanbaar liedje gehoord.
Datum: 12-04-1969
Weer: ? Locatie 1 Thuis
Het zwaartepunt van de gierzwaluwentrek is vandaag.

waarneming:

Datum: 04-05-1969
Weer: lente
Locatie 14 De Hamert
waarneming:
IJsvogel enkele malen gezien, verder: nachtegaal, boomklever, zwartkop, prachtig een fluiter gezien.
Boven de weilanden: kieviten, boompieper, wulpen, 1 grutto, veel kokmeeuwen en 2 buizerds.
Datum: 07-05-1969
Weer: ?
Locatie 1 Thuis
waarneming:
Bij de buren zag ik een kleine bonte specht (vr). Thuis (nog) geen nachtegalen.
’s Avond gehoord bij Mariapeel, Groote Peel 9: nachtegalen, blauwborst, roerdomp, sprinkhaanzanger,
wulp, kieviten, waterhoen, wintertaling en rugstreeppad (?).
Datum: 10-05-1969
Weer: ?
Locatie 1 Thuis
waarneming:
’s Morgens vroeg zag ik vanuit slaapkamerraam een appelvink.
Datum: 14-05-1969
Weer: tropisch warm
Locatie 14 De Hamert
waarneming:
Draaihals niet gezien, is volgens Vink wel aanwezig. Gezien: broedende zwarte specht in Amerikaanse
eik, 3 bonte vliegenvangers. Gehoord: fluiter, nachtegaal, fitis, tjiftjaf en gekraagde roodstaart.
Op de hei: 1 torenvalk en 2 jagende boomvalken.
Datum: 25-05-1969
Weer: prachtig
Locatie 14 De Hamert
waarneming met Kees Hartog:
Zeker drie zingende fluiters; Bij het Heerenven zaten 6 blauwe reigers, één paartje tafeleend met 5 juv.
Datum: 27-05-1969
Weer: mooi
Locatie 14 De Hamert
waarneming:
Gisteren een zingende man bonte vliegenvanger bij nestkastje, later niet meer gezien.
Boven Grubbenvorst twee heel hoog thermiekende blauwe reigers, die koers zetten  Krieckenbeck.
Datum: 30-11-1969
Weer: rond vriespunt, sneeuw, windstil
Locatie 8 Krieckenbeck
waarneming:
Eindelijk heb ik me tijd gegund voor een vogeltocht.
Spreeuwen zongen, een buizerd scheerde laag langs, groepen houtduiven waren op trek. Sijzen, de
druktemakers van het Elzenbos vlogen af en aan. Goudvinken maakten contactgeluiden.
Bij de Glabbacher Bruch zaten wilde eenden en veel tafeleenden, wel honderd. Ook enkele kuifeenden
en wintertalingen, vrij veel futen, kokmeeuwen en meerkoeten. Zelfs een geoorde fuut met nog een
zweem roodbruin onder het oog, prachtig van dichtbij gezien. Enkele blauwe reigers gezien. Lekker om
de rust van het bos weer eens te proeven!
Datum: 26-12-1969
Weer: dooi
Locatie Reuver (Z. van Tegelen)
waarneming:
Een witte kwikstaart vloog naar her noorden, overwinteraar?

