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vaalbruirr; =,pitse :5nRVe1;Op zaterclag 9-4- 1-9<-q8 , de
trouwdag van Agnes {rl1 Fred,
werd ik even voordat ik naar
de recepl.ie zou gaan, gebeld
door jap Smi i;s. Er zat eerl
vog€:l op de Strabrechtl=e Heide
di',. n:let irr zi j n voBelglds
i::tor:cl . Dt:-s telescool-i, ki j ker
e:Lc., gepakt ërr naar rle hei. OP
de plei< aang;€ikclmen }tregen we
irem u.í traar al v1-ug in beeld
en nii jn eersl-.e irrdr-uit ivas dat'
het eerr ontsnapte kooivogel
was, zcl' n Lrastaardkarrar 1e .

jtlaar toen ik de snavel zag was
dat i:1tge=loterr,
Vat zagen wl.i ; een piePeractr-'
t.ige voge 1; kop roontwit dur-;
zcn,ler oogstreep; ogert zwart 1

}-rcr-=t en ,--rr-rik rooruwit met op
de i;or=t enke Ie brui-ne s=t iP-
.j r:=; r'ug roornwlt eveíraIs de
st uit; vleuge ls en st-aa.rt

LEKKER BA

lk r"ii=;t da-t er op een geplagd
e=t uk he i -ni j het \fasc-,hven
kieine plevieren zaterr. Op 1,7-
4-aiE kwani lk daar weer langs.
Even ki j kerr, ëD j a eent j e
t ourageerCe er en het leelr
al-s,:f de ander een paar meter
verder op het rres;t. zat , Na -rL5
rninr-rter.r r,logen beide plotse-
l ing op ofli zo' rt l-50 rneter
ver,ler weer 1n t.e val}err. De
plek waar hii op het nest had
gezeten was màar 30 meter van

kleur vatl É;nave I cn l:ote.n
gee lacht ig; p 1e p e rar irt. i- p;e
vluchti Eeluid die pi,1,J-ag niet
gr=hoord; tourageerde t.ussen de
grasipiepers r.]i was of leek
t.door de kleur) groter- als d-e

graspiepers; ra 1g anciere gr'a-=;-
piepers opvlogen, drr-rkt.e hii
zi<--:h tegen rie gronci.
De volgende cla;3 het, ili. iir.:ï
geluid geironrri- en i nrier,iaac I

een graspieper; rrlaif,]. da.n t-,*-
hoorl ij k all:inisti=,c.:l-,' I,atel-.
1n mei, werd hij rirlg volnP
baltsend gezien -f:1 0() rr. we.';te-'-
li j Ir varr het Vagchve rI aarl cje
Strabrecht.e.ed ii it.

Piet v-a.n Happerr

F. S. Vaar komen a-l tlie rnetrJin-
gen varl eell =;l1eeuwg_;0rs tot:,h
varrdaan?

het pad af dus maar )ïauw eveï.r
Baari kii lren. Geerr rrets;t te z ien
rnaar wel eeÈ gaat.; e i rr de
grond wa"ar mi e ren i ri en u i 1:

liepen. MiJn i:onírIus,Íe ir- dat
miJnheer of mevrouw een mie-
renbad had gerromen, wat weI
meer bii vogeis voorkomt. O' a.
de groërle -cper:ht cloet Lret,
maar ook de kleine plevier'
dnet het.
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