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boerenzwaluwen helpen de huismussen met hun
luchtalarm wanneer er een sperwer nadert.
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1. De mussen van Andijk
De kolonie huismussen hier op en rond ons erf is de
laatste tijd druk doende met baltsen, nesten bouwen,
vrouwtjes lokken, nestjes mooi houden, af en toe
knokken, en tussendoor ook nog de sperwer uit de
klauwen proberen te blijven.
Begin dit jaar waren er nog zo'n 60 tot 80 individuen
regelmatig op dit erf, maar het worden er allengs minder.
Een aantal is op veiliger erven hun nest aan het inrichten
gegaan, maar doordat het vrouwtje sperwer aan het
broeden is zie je hier al enige weken het mannetje 's
morgens en 's avonds “voorbij” komen om “eten te
halen”.
Bijna een maand geleden kwamen de boerenzwaluwen
al weer terug. Wat een reuze opluchting is, want

En sinds vandaag zijn ook de gierzwaluwen weer te
horen.
We verwachten half mei de eerste uit-vliegende jonge
huismussen te zien in de tuin.
2. Huismussen forum.nl

Een korte nieuwsbrief van
Stichting Witte Mus, met
maar een paar items.
Dat is waarschijnlijk toch een
beter idee dan een
nieuwsbrief die in één keer
drie maanden beslaat.
Dus hier weer wat berichten.
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Zoals bijna iedereen waarschijnlijk inmiddels wel weet is
ons huismussenforum.nl door een hardware fout bij
provider Dreamhost.nl verloren gegaan. Dat is in de
eerste week van maart gebeurd.
Het heeft drie weken gekost om een goede vervangende
provider te vinden, die een stabiel systeem ter
beschikking heeft, tegen een voor Stichting Witte Mus
betaalbare prijs.

Huismus mannetje in dekking.
Omdat de zwaluwen hoger in de lucht verblijven merken
zij de roofvogels eerder op dan de mussen, die toch al
vooral de hele dag verstopt zitten. De huismussen
herkennen het zwaluwen luchtalarm en hebben dan nu
eindelijk weer een fractie meer tijd om in de superstrakke
dekking van de bamboe te komen voordat de sperwer
over komt scheren.
Ongeveer twee weken geleden begon alle groen van
struiken en bomen weer uit te lopen, waardoor de
mussen langzamerhand, na de kale winter, weer wat
meer dekking van groen kunnen vinden.
Dat is al meteen te merken geweest aan het feit dat ze
opeens weer een bad durven te nemen, in dit geval bij de
Lonicera Nitida. Dat moet voor de mussen toch ook zalig
zijn om eindelijk weer te kunnen doen.
Sinds gisteren zijn de enorme hoeveelheden muggen
weer in de lucht. Dat betekent dat als de jonge
huismussen uit het ei komen, dat er dan ruim voldoende
te eten voor ze is.

Eindelijk durven de mussen weer te baden.
Op 1 april is dat rond gekomen met hosting-provider
Vertixo.
Dus vanaf die datum is Stichting Witte Mus het
huismussenforum.nl weer op aan het bouwen.
Gelukkig is er op internet een soort geheugen aanwezig,
de Google Cache genaamd, waar nog bijna 300
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bijdragen aan huismussenforum.nl terug te vinden
waren.
En sinds een week zijn we ook de gebruikers-accounts
weer allemaal aan het terug zetten; iedereen die zich al
eens bij het huismussenforum.nl had geregistreerd kan
er dus straks weer schrijven, lezen, afbeeldingen
bekijken, onderzoeken inzien, et cetera.

Een paartje huismussen druk met nestHerstel werk.
Al deze mensen kunnen dus op een zeker moment weer
een e-mailtje verwachten met daarin de gegevens om in
te loggen op huismussenforum.nl.
We hopen dat jullie de moed niet hebben laten zakken
en straks weer massaal mee gaan lezen en schrijven om
zo snel mogelijk alle eigen ervaringen over huismussen
en alles dat daar bij hoort, weer met elkaar te kunnen
delen.
De e-mail met inlog gegevens komt er dus de komende
dagen aan, als je je al eerder op het forum had
geregistreerd.

Stichting Witte Mus

3. Huismussen Picknick uitstel naar 29 mei ?
Laat ook even weten of je wilt komen.

De huismussen picknick is dit jaar gepland op 1 mei. Dat
is een mooie symbolische datum voor vogels.
Maar wat we even vergeten waren is dit::
Jonge huismussen, waar eigenlijk iedereen natuurlijk
voor komt, kun je
hier gewoonlijk pas
van af half mei
begroeten. Dan
komen ze pas in
zichtbare aantallen
uit hun nesten om,
onder begeleiding
van één van de
ouders, de eerste
vleugel-slagen in de
vrije wereld en de
open lucht te
maken.
Totdat dat gaat
gebeuren is de
groep huismussen,
die winter en
predator overleefd
Zo ver is het op 1 mei nog niet. heeft, nog steeds
telkens kleiner aan het worden. Predatoren komen
namelijk wel dagelijks hun prooi uit de kolonie halen.
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We zetten dan net als vorig jaar herfst vanaf 14:00 uur
de deuren open met soep, boterhammen, koffie, melk,
thee en koekjes. Met de bedoeling om tafels en stoelen
achter op de betonplaat van de buren te zetten.
Daar kan dan gesmikkeld, gedronken en ge-netwerkt
worden.
En in kleine groepjes of in je eentje kun je dan de
mussentuin in wandelen om de uitvliegende jongen te
bewonderen. Of de voederende ouders. Of de
adverterende mannetjes, de alarmerende
boerenzwaluwen, de gierzwaluwen en heel misschien
zelfs de sperwer of de vlaamse gaaien. Of de anderen in
je groepje te vertellen wat je ziet.
Wie zin heeft om te komen; laat het even weten op dit
e-mail adres; wittemus@xs4all.nl
Dan kunnen we daar met inkopen en het lenen van tuinmeubels en partytenten rekening mee houden.

4. Mussen-Reservaat op TV bij Vroege Vogels

Als we onze huismussen picknick op 1 mei houden
zullen we dus nog geen jongen zien.
En dat was nu juist wel de bedoeling, naast het
netwerken natuurlijk.
Dus ons voorstel is om de huismussenpicknick te
verplaatsen naar zondag 29 mei.
Een ruime marge vanaf de oorspronkelijk bedoelde
datum, zodat hopelijk iedereen de agenda daar nog voor
vrij heeft.

VARA's Vroege Vogels is de afgelopen maand in het
huismussen-reservaat geweest om TV-opnamen te
maken voor het project Tuinereservaten.
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Dat project bestaat sinds maart van dit jaar (2011) en
gaat er om dat mensen hun eigen tuinen geschikt
kunnen maken voor natuur heel dicht bij huis, daar hoef
je niet voor op regering of andere overheid te wachten.
De VARA verzamelt daar veel tips voor en wekelijks
wordt er 2 1/2 minuut TV zendtijd besteed aan het
belichten van een dergelijke tuin.
2 1/2 minuut is heel erg kort.
Dus als je de mussen wilt zien, zorg dan dat je er klaar
voor zit ! :-)
Komende dinsdag, 26 april 2011, van af 19:25 uur op
nederland 2.
Alleen de volwassen huis-, ring- en hybride-mussen die
de winter en de predatoren tot 11 april j.l. hebben weten
te overleven, die komen in beeld. Geen jongen, geen
zwermen.
Dit zijn slechts een paar punten van alles dat hier gaande
is geweest. Wil je meer weten dan kun je dat lezen op de
pagina “nieuws” >> “waar zijn we nu mee bezig” op
stichtingwittemus.nl
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Stichting Witte Mus
Dijkweg 162
1619 HJ Andijk
tel
(+31) (0)228 59 3313
fax
(+31) (0)228 59 7202
e-mail info@stichtingwittemus.nl

website: http://www.stichtingwittemus.nl
blog:
http://wittemus.natuurlog.nl
video: http://www.youtube.com/user/stichtingWitteMus
forum: http://www.huismussenforum.nl
KvK nr
37156771
fisc.nr 8213.60.280

Zolang het blad niet weer aan heesters en bomen zit
...

Laat het ons even weten als je op 29 mei mee wilt
picknicken tussen de huismussen !
E-mail adres: wittemus@xs4all.nl
HULP IN DE VORM DONATIES IS
VAN HARTE WELKOM BIJ:
ASN-rekening 707402166
onder vermelding van "inzake Stichting Witte Mus"
tnv E.F. Karman en/of F.T. van der Veek.

Stichting Witte Mus is een erkende ANBI stichting.
Dat betekent onder anderen dat onze uitgaven voor minimaal 90% aan
het daadwerkelijke doel moeten worden besteed en dat onze jaarcijfers
gecontroleerd worden.
Ons jaarverslag 2009 is via de website www.stichtingwittemus.nl
beschikbaar.

.. zitten de huismussen de hele dag vooral verstopt.

