Dit boekje is van:

Voor een breed publiek

Koolmezen en pimpelmezen
eten graag pindas

Spreeuwen en mussen
lusten alles

Vinken eten
het liefst
zaden, pitten
en bessen

Merels eten graag
rotte appels,
bessen en vet

Roodborstjes
houden van
ongekookte
havermout en
bessen
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Het vogelrestaurant

De zit- en hangplekken

Dennenappel,
gedoopt in vet

Kokosnoot
met vet en
zaden

Bloempot
met vet

Gaas met
pinda’s

Automatische
voedersilo
met zaad

Het vogelrestaurant
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De specialiteiten van het huis

Vetbol
Nodig
Kookplaatje
Steelpannetje
Houten lepel
Kartonnen bekertje
Stenen beker
Touwtje
Afgebrande lucifer
¼ blokje vet (± 60 gr.)
2 eetlepels vogelzaad

Pindaslinger
Nodig
Dun touw
Stevige borduur- of stopnaald
Ongebrande pinda’s

Voerrekje
Nodig
2 houten balkjes 15 mm doorsnee
Fijn kippengaas
8 spijkertjes
Hamertje
Boterham of ongebrande pinda’s

Iets te drinken erbij?
Span over een waterbakje een stukje gaas
of zet een omgekeerde bloempot in het bakje.
De vogels kunnen dan wel drinken maar geen
bad nemen. Ze zouden dan verkleumen.
Er kan een beetje suiker in het water gedaan
worden tegen het bevriezen. Doe er geen zout in !
Je kunt ook blokjes ijs met een
hamertje heel klein maken
.
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Een goedkope eetgelegenheid
Nodig
1 drankkarton (1 ltr. of 1½ ltr.)
1 potlood
1 schaar
1 stokje
kiezels om het huisje zwaarder te maken
touw

Gastvrijheid en openingstijden
Ongenode gasten
Strooi voer op open plekken, waar zich geen katten kunnen
verstoppen. Span wat kippengaas langs de randen van het
voederhuisje, zodat er geen katten op kunnen springen.
Strooi nooit voer of kruimels vanaf het balkon tussen de struiken.
De vogels vinden dat niet, maar de ratten wel.

Verkleumde gasten
Vogels hebben holle botten. Als verkleumde vogels vanuit de kou
bij de verwarming worden gezet, zet de lucht in de botjes uit,
waardoor die kunnen scheuren.
Zet verkleumde vogels in een vorstvrije garage of schuur,
zodat ze langzaam op temperatuur kunnen komen.

Openingstijden
Haal op tijd de pindas voor de mezen weg.
In de lente kunnen jonge meesjes er in stikken.

Het vogelrestaurant
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Boven op een stokje
staat een aardig hokje.
Het heeft geen deur,
het heeft geen ruit,
een vogel vliegt
erin, eruit.
Want op de vloer
ligt heerlijk voer.
En elke vogel pikt ervan
zoveel als hij maar krijgen kan.
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