
 



 

          

        



 

 

               

  Nr.113-------------------------------December 2020----------------------------------------- 

 

 

Inhoudsopgave: Voorwoord, Kennismaking met Fam. K. van Dijk, Agenda,  Pellerubriek, 

Moppen, Vogelweetjes, Kweeklijst, Jubilarissen 2020, Vogelmarkten, Uit de oude kranten, Incasso 

contributie, Nieuwe Leden, Agendapunten  jaarvergadering, Contactavonden, Nawoord. 

 

Bestuur ” De Woudzangers” 

Interim Voorzitter   A.T.Vissia 

Herestraat 17 

     9851AA Burum Tel. 06-25184345 

e-mail.redactie@dewoudzangers.nl 

 

Secretaris    J.S.Andringa 

     Jonkersvaart 47 

9366TA Jonkersvaart Tel. 06-29500655                                                                                                                   

e-mail.secretaris@dewoudzangers.nl 

 

Penningmeester/   B.E. van den Akker 

Ledenadministratie    de Nachtegaal 8 

     9231 JN  Surhuisterveen Tel. 0512-362688    

     e-mail.ledenadministratie@dewoudzangers.nl 

 

Tentoonstelling secretaris /  A.T.Vissia   

Bestuurslid /    Herestraat 17 

Redactie    9851 AA Burum Tel. 06-25184345 

                                                           e-mail. redactie@dewoudzangers.nl 

 

Materiaalbeheerder/   M.J.Ophuis 

Bestuurslid    Homear 76 

     9281 LR  Harkema Tel. 06-14753134   

e-mail.materiaal@dewoudzangers.nl 

 

Ringencommissaris/   W.K. v/d Veen 

Bestuurslid    Boekweitstrjitte 70 

             9281NG Harkema Tel. 06-51468225  

e-mail. ringen@dewoudzangers.nl        

 

Erelid     C.Wiersma, Harkema 

                                                        

Bankrek.nr. Volièrevereniging ”De Woudzangers”  NL39RABO0356409945 t.n.v. Penningmeester 

B.E. van den Akker, de Nachtegaal 8, 9231 JN  Surhuisterveen. 

 

De website van de Woudzangers is online, u kunt er terecht komen door naar www.dewoudzangers.nl 

te gaan, het is beslist de moeite waard.     

 

 

http://www.dewoudzangers.nl/


Voorwoord 

Er is weinig nieuws te melden in deze coronatijd, alles ligt stil er zijn geen tentoonstellingen, 

vergaderingen of vogelmarkten, hopelijk wordt 2021 een beter jaar.                                                                                       

Als bestuur hebben we toch nog enkele dingen verwezenlijkt, we hebben we de oude tl- verlichting 

vervangen in de Klok, door nieuw Led verlichting. We hebben met enkele bestuursleden en Cees 

Wiersma, op een woensdagmiddag, de oude tl lampen eruit gehaald en die heeft Klaas Spinder 

opgehaald voor zijn handel. Geert van de Klok, heeft de nieuwe Led verlichting geplaatst, hiervoor 

onze hartelijke dank.                                                                                

Ook hebben we begin oktober, nog een klein feestje gehad met de jubilarissen in de Klok, waar alle 5
 

de jubilarissen bij aanwezig waren, tevens was de Districtvoorzitter S. Veenstra, bereid om de speldjes 

uit te reiken en mocht ik namens de Woudzangers, de andere cadeaus en de bloemen uitreiken. Zo 

hebben we met elkaar, toch nog een hele gezellige middag gehad in de Klok, waarbij ook de 

jubilarissen het ontzettend gezellig vonden, zeker voor herhaling vatbaar.  

Wietze en ik zijn ook nog met een fruitmand bij Thea Zuidema, onze lootjesverkoopster geweest, die 

in het ziekenhuis heeft gelegen en waarbij diverse galstenen, bij haar zijn verwijderd, nu moet ze in 

december nogmaals een keer geholpen worden, wij wensen haar veel sterkte en beterschap.                                                                                                                     

Omrop Fryslân heeft ook de Woudzangers nog gepromoot, door het programma Muziek “Yn bedriuw” 

, op 9 november te draaien voor de Woudzangers.  Ons lid K. Bosma uit Rottevalle, wist het geluid nog 

te raden en een mooie prijs te winnen.                                                                                                                                 

Ook de nieuwe leden wens ik welkom bij de Woudzangers, hoop jullie binnenkort persoonlijk te 

ontmoeten bij de activiteiten van de Woudzangers.                                                                                     

Wel hoop ik dat wij 26 januari 2021 onze jaarvergadering kunnen houden, waarbij wij alle leden van 

de Woudzangers welkom mogen heten, om ook hun stem te laten horen, wat door het bestuur zeer op 

prijs word gesteld.                                                                                                                                             

Verder wil ik iedereen prettige kerstdagen wensen en een heel goed 2021, graag zonder corona 

perikelen. 

      Interim Voorzitter A.T. Vissia 

 

Bericht van de Penningmeester.    

Beste Woudzangers,   

Het jaar 2020 is weer bijna voorbij. De incasso van de contributie 2021 zal plaatsvinden in de eerste week van 

januari 2021. De  contributie voor volwassen leden is € 37.00, voor jeugdleden € 15.00 en voor steunleden  € 

17.50.                                                                                                                                      U herkent onze incasso aan 

de volgende gegevens:                                                                                                               Ons Incassant ID: 

NL78ZZZ400055010000.  Uw machtigingskenmerk: dit is gelijk aan uw lidnummer.  Omschrijving: Contributie 

de Woudzangers 2021. 

De penningmeester, Benny van den Akker. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kennismaking met Fam. K. van Dijk 

Dit keer was een afspraak ook weer gauw geregeld, toen ik Kees belde met de vraag, om mee te doen 

aan de “Kennismaking met” heeft hij niet lang tegengestribbeld en konden we een avond afspreken, 

om er gevolg aan te geven. Dus zo reed ik dinsdagavond 24 november, richting Buitenpost naar de 

Pijlkruid 17, waar de familie van Dijk woont in een zeer groot en riant huis, met een hele grote tuin. 

Nadat ik binnen werd geloodst en door enkele vertrekken kwam, zijn we eerst weer naar buiten gegaan 

voor wat foto’s, helaas was het al donker en kon je geen foto’s maken van de volières die hij heeft. Dat 

zijn 2 aparte volières, 1 met 2 vluchten voor de parkieten en 1 grote volière waar de tropische vogels in 

vliegen, die in de wintermaanden in de garage vertoeven.                                                                                                                                                

Dus daar heb ik wat foto’s van gemaakt en waarbij Kees zelf niet op de foto wou, nadat dat geslaagd 

was, zijn we naar binnen gegaan voor de koffie die Kees zelf moest maken, want zijn vrouw was aan 

het werk. Na de koffie ben ik los gegaan met mijn vragen aan Kees. 

Kees is geboren in Oudwoude en heeft daar ook de lagere school bezocht, bij meester Feersma- 

Hoekstra. Toen die doorlopen was, kwam het vervolg op de LTS in Kollum, waar hij studeerde om 

timmerman te worden, wat hem ook nog gelukt is.                                                                                                              

Toen begon het werk bij Ties v/d Woude uit Twijzel, waar ik 10 jaar werkzaam ben geweest. Toen ben 

ik gaan werken als uitvoerder bij Heeringa in Witmarsum. Dat had ik na 3 maanden wel bekeken, dat 

was niet mijn werk, dus daar heb ik ontslag genomen, ben toen weer naar Ties v/d Woude gegaan met 

de vraag, kan ik hier weer terugkomen. De volgende morgen ben ik direct weer begonnen.                                                                                                             

Dat heb ik weer 5 jaar volgehouden en ben toen voor mijzelf begonnen, met mijn maat Marten 

Terpstra, nu zijn we alweer 20 jaar samen en het gaat nog steeds goed.                                                                             

We hebben werk zat, soms weleens te veel. Ook hebben we vele jaren op Schiermonnikoog gewerkt, 

waar we nu nog steeds geregeld bezig zijn, maar de laatste tijd zitten we vaak hier in de buurt, dat is 

ook lekker dan hoef je niet veel te reizen. Zoals het nu gaat redden we het wel tot onze pensioen 

leeftijd, al duurt dat nog wel heel lang.  

Kees is inmiddels alweer bijna 30 jaar getrouwd  met Sabine Visser, die kwam uit Buitenpost en werkt 

bij de politie, als wijkagent 

in Kollum. Ze hebben samen 

2 zoons, die al op eigen 

benen staan, de een woont in 

Drachten en de andere in 

Buitenpost.                                                   

Toen we getrouwd zijn, 

hebben we eerst 2 jaar in een 

huurwoning in Oudwoude 

gewoond, waar ook onze 

oudste zoon is geboren, 

daarna hebben we een oud 

huis aan de Jeltingalaan in 

Buitenpost gekocht. Dat heb 

ik helemaal verbouwd, daar 

is ook de 2
e
 zoon geboren, 

daar zijn we 12 jaar 

gebleven, toen kon ik dit huis aan het Pijlkruid kopen en daar wonen we nu alweer 15 jaar. We hebben 

hier heel veel ruimte, kon er wel meer volières maken, maar dat mag niet van de vrouw, maar zo is het 



ook wel mooi, dan heb je ook niet zoveel drukte met de vogels. want hoe meer hokken hoe meer 

drukte. Hoe is jou vogelhobby ontstaan, toen ik een jaar of 16 was, had ik thuis eerst een kooitje met 

goudbuikjes, maar daar kreeg je een hoop rommel van, dus moest er een volière gebouwd worden, toen 

ik die klaar had, ben ik naar Pieter Fugeltje in Kollum gegaan en heb er tropische vogels gekocht, zoals 

vuurvinken,oranjekaakjes en blauwfazantjes, die kosten toen ook bijna niks, dat is nu wel anders. 

Nadat ik getrouwd ben, moest er thuis ook een volière komen en zo is het doorgegaan, toen we 

verhuisden naar Buitenpost, heb ik daar ook een volière gebouwd, ook weer met tropen. Daar ben ik 

ook lid geworden van de vereniging de Edelzangers, maar toen deze opgeheven werd ben ik over 

gestapt naar de Woudzangers, inmiddels heb ik mijn 25 jarig jubileum ook al gehad.  

Nu heb ik inmiddels 1 volière met 2 vluchten, waar ik Bourkes parkieten en Roodvleugels in heb rond 

vliegen en ik heb nog een volière met, 

allerlei tropische vogels zoals vuurvinken, 

blauwfazantjes, forpus papagaaiamadines, 

binzen astrildes, baardmannetjes en rode 

kardinalen.                                                                                                                                                           

Bij de herfst en de winter, heb ik de tropen 

binnen in de garage zitten, waar ik nog een 

afdeling heb, waar enkele kooien staan, 

want anders overleven de tropen de kou 

niet, dus moet ik ze wel binnen hebben.                                                                                                                   

Het voer wat ik de vogels geef, is voor de 

parkieten van Jos van Himbergen, de tropen 

krijgen tropisch zaad ook dat is van 

Himbergen, ze krijgen ook nog eivoer, 

universeel, meelwormen, pinky’s, buffalo’s, 

groenvoer en fruit geef ik ze niet.  

Het schoonmaken heb ik buiten niet zo veel werk van, zo nu en dan ga ik er even met de schoffel 

doorheen, dan is het weer netjes, binnen maak ik de zaak geregeld schoon, dan is het ook weer netjes.                                                                                                                                              

Het kweekseizoen begint bij mij begin maart, met de baardmannetjes en de parkieten. De rest begint 

pas laatst april begin mei, dat hangt van het weer af. Het ringen van de tropen sla ik over, want dat is 

mij te riskant om de jonge vogels te ringen, want bij het geringste is het nest verstoort.                                                                                                                                            

De parkieten en kardinalen ring ik wel. De tentoonstelling heb ik vorig jaar wel aan deelgenomen, toen 

was ik ook 25 jaar lid van de NBvV, maar normaal ben ik niet een die daar aan meedoet, maar 

misschien doe ik volgend jaar wel weer mee, want de resultaten waren de  vorige keer wel goed, heb 

nog diverse prijzen in de wacht gesleept.  

De vergaderingen en contactavonden, kon ik anders niet bijwonen, want op woensdag ga ik altijd te 

tennissen. Nu de avonden naar de dinsdag zijn gaan, zou ik wel vrij zijn om te komen. We moeten 

maar zien, het is ook maar net hoe druk het met werk is, want ik moet ook offertes en rekeningen 

maken, voor mijn werk, dus daar heb ik ook wel drukte van en de vrouw, wil ook wel eens een avond 

samen gezellig zitten. De vogelmarkt bezoek ik ook nooit, als ik wat wil hebben, haal ik dat bij een 

liefhebber of via marktplaats, waar ik ook mijn overtollige vogels via verkoop. Het clubblad lees ik 

meestal wel, maar ook niet altijd, het groene boekje vond ik makkelijker om te lezen, dan via de mail.                                                                                                                       

Kees heb je nog meer hobby’s, ja ik ga woensdag avonds altijd te tennissen, dat doe ik om in conditie 

te blijven en voor de gezelligheid, ook ben ik nog leider bij het 4
e
 elftal van vv Buitenpost, omdat ik 

zelf niet meer voetbal, vind ik dat een mooie uitlaatklep, vooral de 3
e
 helft is het mooiste. Even 



gezellig nakletsen over de wedstrijd, onder het genot van een biertje, praat 

het ook wat makkelijker, alleen ben je dan soms wel eens wat later en moe 

thuis. Ook mogen we graag reizen, we zijn al een paar keer in Zuid-Afrika 

en in Costa Rico geweest, prachtig hoe de natuur en de dieren daar zijn, dat 

moet je met eigen ogen zien anders kun je dat niet bevatten. Ook zijn we 

een keer naar IJsland geweest, dat was ook bijzonder mooi, helaas konden 

we dit jaar niet reizen, vanwege de corona, hopelijk is het gauw weer over, zodat we volgend jaar wel 

weer op reis kunnen.  

Verder heb ik geen vragen meer Kees, het was voor mij weer een leuke avond, waar ik weer wat van 

heb opgestoken en dan, kunnen we ook nog even voor de televisie, om voetbal te kijken en dan is het 

ook alweer bedtijd, jij moet morgen weer werken en ik kan genieten van mijn AOW.                                                                                                                                                     

Kees bedankt voor jou verhaal, nu maar hopen dat we elkaar gauw weer mogen ontmoeten, op een of 

andere activiteit van de Woudzangers.   

Namens de redactie A.T.Vissia   

Agenda 2021 

Ledenvergadering:   26-01-2021  aanvang 20.00 uur Zaal  de Klok Harkema 

Contactavond:          09-02-2021  aanvang 20.00 uur Zaal  de Klok Harkema 

Contactavond:           23-03-2021  aanvang 20.00 uur Zaal  de Klok Harkema 

TT vergadering:       12-10-2021  aanvang 20.00 uur Zaal  de Klok Harkema 

Inleveren TT formulier:  19-10-2021  aanvang 19.00 uur Café  de Klok Harkema 

TT week van         15-11 t/m 20-11-2021     Zaal  de Klok Harkema 

Feestavond:              27-11-2021  aanvang 19.00 uur Zaal  de Klok Harkema 

 

 

Vogelmarkten 2021 
 

In verband met corona en het vogelgriepvirus  worden er tot nader bericht geen vogelmarkten 
gehouden. Ons is gebleken dat de animo voor de markt hard afneemt. De kans is dan ook groot dat 
het wel eens afgelopen kan zijn met de markt. Op de komende jaarvergadering  komen we terug op 
dit onderwerp.                                                                                                                                                                                                                        
 

 Clubblad                                                                                                                                             

Leden, heeft u afgelopen jaar ondanks de corona, nog iets leuks beleefd met de vogelhobby, laat het de 

redactie weten, want daar zit ik op te wachten, want wij willen heel graag die belevenissen met u delen, 

ook ander nieuws is van harte aanbevolen, dus leden schroom niet, stap in de pen en verblijdt de 

redacteur, doe het wel voor 1 maart, dan verschijnt het volgende clubblad met uw nieuws laatst maart 

2021.                 De redactie.                                                                                                      

Nieuwe Leden  

J Kuipers, Warfstermolen 

J van Lune, Bosmastrjitte 2, Drogeham, tel 06-29024924 

EP Boekweg, Kluisgat 132, Groningen, tel 06-12955300 

  



  

               

 

 

 



 

Kweeklijst 2020 

  

AT Vissia, Herestraat 17 

9851AA Burum 06-25184345 

Kweeknummer 0JZG 

Catharinas in diverse mutaties,  

Roodstuit wildkleur, Pennant  Rosellas 

wildkleur en blauw.Bergparkieten, 

Barrabanden, Stanley Rosella’s wildkl. blauw 

I Sevinga, Wibrandstraat 14 

9873RD  Gerkesklooster 0512-351696 

Kweeknummer BZ38 

Agapornissen Roseicollis, Fischeri,           

Austr. Konings, Inca Kakatoes, 

Edel papagaaien, Rose kakatoes. 

J Andringa, Jonkersvaart 47 

9366TA Jonkersvaart 06-29500655 

Kweeknummer 4KRH 

Timor zebravinken, Zebravinken witbont, 

isabel, oranjeborst bruin en bruin, Diamant 

duiven, Blauwe grondduiven, Barmsijzen, 

Raza Espanòl. 

C Wiersma, Dwerssingel 2 

9281RN Harkema 0512-362971 

Kweeknummer VM15 

Kanaries Geel intensief, Geel schimmel, 

Geel-ivoor intensief, Geel –ivoor schimmel. 

Roodbrons, Putters, Barmsijzen. 

WK v/d Veen, Boekweitstrjitte 70 

9281NG Harkema 06-51468225 

Kweeknummer 1MGV 

Raza Espagnôl, Sijzen, Barmsijzen in diverse 

mutaties. 

Romke v/d Veen, Boekweitstrjitte 70 

9281NG Harkema 0512-360240 

Kweeknummer 9PAB 

Raza Espanôl. 

K Bosma, Nije Buorren 31 

9221TK Rottevalle 0512-341964 

Kweeknummer JV99 

Turquoisine wildkleur 

M Posthumus, It Oerset 6 

9284SM Augustinusga 0512-352071 

Kweeknummer 4PTL 

Splendid wildkleur,Splendid blauwe 

witborsten. 

A.Vlieger, Heidewei 70 

9299HZ Zwagerbosch 06-12755529 

Kweeknummer 5RGL Ps 84407 

Halsbandparkieten Witkopwitstaarten               

( Bleekstaarten) in diverse kleuren nu ook in 

Opaline. 

YJ van Kammen, Nije Hale 18 

9104DS Damwoude 06-52483892 

Kweeknummer 6VCN 

Kanaries Harlekijn en Mozaiek  

B. Rekker, Pastorijehof 11 

9294KB Oudwoude 06-29156265 

Kweeknummer 4RDR 

Bourkes wildkleur,opaline,lutino en opaline 

lutino. Kanaries roodwit mozaiek en reccesief 

wit. 

R. Veenstra, Kievitstraat 45 

9291HN Kollum 06-20263432 

Kweeknummer 9KHN 

Email rene@aga-roseicollis.com 

Agapornis Rosceicollis, Pale fallow en splitten. 

Mutaties in de blauwserie.Grasparkieten, 

Fallow en splitten, Kuiven. 

Prachtrosella’s Mutaties in de witvleugel. 

A van Kammen, Nije Hale 18 

9104DS Damwoude 06-52483892 

Kweeknummer 1UBY 

Koningsparkieten,Roodstuitparkieten, 

Pennanten wildkleur en blauw, Bleekkop 

rosella’s 

Wilt u ook vermeld worden in de kweeklijst neem dan contact op met de redactie 



                                                           

 

 



Jaarvergadering 

Wanneer: Dinsdag 26 januari 2021.                                                    
Waar: Zaal “De Klok”te Harkema. Aanvang: 20.00 uur                                                                                                                                  
U bent allen van harte uitgenodigd om de jaarvergadering bij te wonen 

en uw mening te laten horen.                                                     

Agendapunten:                                                                                                            

1:         Opening 

2: Mededelingen en ingekomen stukken 

          3: Notulen en jaarverslag secretaris 

          4: Jaarverslag penningmeester 

          5: Benoeming nieuw kascommissielid 

          6:  Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar                       

J. S. Andringa                                                                               

Voor de functie voorzitter heeft A.T. Vissia zich 

kandidaat gesteld.                                                                                    

Voor de functie TT secretaris heeft G. van Lune zich 

kandidaat gesteld.                                                                                                                                       

 Tegenkandidaten kunnen zich tot voor het begin van de 

vergadering opgeven bij het bestuur. 

            7: Pauze 

            8: Uitslag bestuursverkiezing 

            9:  Contactavonden/ledenvergaderingen 

            10: Terugblik jaar 2020 

            11: Rondvraag 

 Tot dinsdag 26 januari.  Het bestuur. 

    

 



 

 

 



Jubilarissen 2020 

Dit jaar hadden we 5 jubilarissen, namelijk K.A. Bakker, Harkema 60 jaar lid; W. 

Bakker,Surhuisterveen 60 jaar lid; H. Heidstra, Kollum 40 jaar lid; W. Alma, Zwaagwesteinde 40 jaar 

lid en T. Gjaltema, Kootstertille 25 jaar lid. Die wij op een dinsdagmiddag, ondanks de corona, begin 

oktober in zaal de Klok, toch nog op een feestelijke manier hebben gehuldigd, met koffie en gebak en 

een borrel met lekkere hapjes. Voor de uitreiking van de spelden, was aanwezig de district voorzitter 

Sikko Veenstra en aan mij de eer, als interim voorzitter van de Woudzangers, om de cadeaus die 

daarbij hoorden uit te reiken. Ook kregen alle jubilarissen nog een mooi boeket bloemen.  

 

K A Bakker Harkema 

Koop is ook 60 jaar lid en heeft in de beginjaren diverse functies gehad in het bestuur zoals voorzitter, secretaris en 

penningmeester,  de contributie werd nog maandelijks opgehaald, dat gebeurde ook nog op de fiets en die waren toen ook nog 

niet elektrisch. Er waren niet alleen 

leden uit Harkema, er waren ook leden 

die in Burgum woonden, dus dat was 

elke maand een eindje fietsen, ook was 

Koop altijd aanwezig op de vergadering 

en filmavonden en met de tentoonstelling 

kon je altijd een beroep op hem doen. 

Ook speelde hij altijd mee op de 

tentoonstelling, wat hem vele prijzen 

heeft opgeleverd, ook was hij dan de hele 

week in zaal de Klok te vinden, met 

opbouwen het voeren van de vogels en 

niet te vergeten het afbreken. Alleen op 

de dag met voorsjouwen ging Koop 

tussen de middag naar huis, om thuis te 

eten bij zijn vrouw Saapke, misschien 

lustte hij ook geen boerenkool met zure 

haring. De vogels die Koop bezat waren vorm 

en postuur kanaries, zoals Rheinlanders, Raza 

espanol en Lizards, ook had hij altijd wel 

tropen, zoals Timor zebravinken,loodbekjes, 

zilverbekjes en dornastrilden. Ook was er wel 

wildzang bij hem te vinden, waarvan hij er nu 

nog een koppel zwartkopsijzen heeft, verder 

heeft hij nu weinig meer, dat komt door de 

leeftijd en de gezondheid laat ook te wensen 

over. De vogels zijn allemaal naar zijn zoon 

Aize gegaan, die ook al veertig jaar lid is van 

de Woudzangers. Verder heeft ook Koop de 

Woudzangers altijd een warm hart 

toegedragen en was iemand waar je geen ruzie mee kreeg, hij stond altijd voor iedereen klaar, hoop nog wel dat Koop nog vele 

jaren onder ons mag zijn. 

 

 



 

 

W Bakker Surhuisterveen. 

Willem is 60 jaar lid en heeft zich al 

die jaren ingezet voor de 

Woudzangers, behalve de laatste 2 

jaar, want toen kon het om 

gezondheidsredenen niet meer.                                                                                                                                                                                

Willem was op elke vergadering en 

filmavond aanwezig, de keren dat hij 

daar ontbrak zijn op 1 hand te tellen. 

Ook is hij al die jaren vrijwilliger 

geweest bij de tentoonstelling,  ontbrak nooit bij het opbouwen, was er altijd om te voorsjouwen en was natuurlijk ook inzender, 

waarmee diverse prijzen zijn gewonnen. Bij het afbreken was hij ook altijd aanwezig, soms ook wel met zijn kleinzoon, die 

voorheen ook vogels had.  Ook zijn vrouw Wiep hielp wel mee, om de zaal weer schoon te maken, na afloop van de 

tentoonstelling, want dat moesten meerdere dames doen, dat was jaren geleden de afspraak met Hendrik, de uitbater toen van de 

Klok.                                                                                                                                                                                                        

Willem zijn vogelbestand heeft altijd uit parkieten bestaan, zijn voorkeur was altijd de turquoisine parkiet, ook heeft hij wel 

bourkes en pruimkoppen gehad, zelfs nog 

jaren van vorm en postuur kanaries, zoals 

de raza espanol en ook nog diverse soorten 

tropische vogels. Nu is het vogelbestand 

terug gebracht tot 1 volière met 

turquoisine parkieten. Ook hebben Willem 

Bakker en Koop Bakker de Woudzangers 

gepromoot, via het bekende tv programma 

HEA van Omrop Fryslân, waar ze samen 

enkele jaren terug, een opname van 

hebben gemaakt, toen beide heren voor de 

50e keer meededen aan de tentoonstelling. 

Willem we hopen dat je er nog wel een 

aantal jaren aan vast mag knopen bij de 

Woudzangers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

H Heidstra Kollum 

Heidstra is 40 jaar lid maar niet een actief 

lid van de Woudzangers, hij is lid om de 

ringen en het boekje, dat soort leden zijn er 

veel, hij heeft jaren in de Westereen 

gewoond, waar hij een grote tuin had met 

papagaaien, want daar was de ruimte er 

wel voor.  Sinds een anderhalf jaar woont 

hij nu in Kollum, waar hij geen vogels meer 

heeft, die moesten om de gezondheid 

verdwijnen, nu heeft hij een kleinere tuin 

en kan hij genieten van de rust, maar blijft 

wel lid van de vogelvereniging.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Alma de Westereen. 

Wiebren is ook 40 jaar lid en die is wel actief voor de 

vereniging. Wiebren  kocht zijn eerste bonte kanaries, 

toen hij 14 jaar was van de buurman, toen heeft zijn 

vader hem lid gemaakt van de Woudzangers, dat is nu 

dus 40 jaar geleden. Wiebren doet wel mee aan de 

tentoonstelling, waar hij ook wel kampioen is geweest 

met zijn groenlingen, verder heeft hij altijd nog bonte 

kanaries gehad en kleine grasparkieten, waar later ook 

nog wildzang bij kwam. Op dit moment heeft hij geen 



vogels meer, want hij is aan 

het bouwen met een nieuw 

huis, als dat klaar is komt er 

zeker weer een grote volière of 

meerdere, met zeker bonte 

kanaries en kleine 

grasparkieten, want dat zijn 

mijn lieveling vogels, ook komt 

er weer een volière met 

wildzang.                                                                                                                                                                                      

Verder heeft Wiebren nog een 

grote hobby, dat zijn  beide 

jachthonden Coco en Lilly, een 

kruising tussen stabij en 

wetterhoun, die ruimen heel 

wat op in de natuur, zelfs hun 

eigen katten zijn niet veilig, 

daar hebben ze ook wel eens 1 van opgeruimd, waar zijn vrouw Laura niet zo blij mee was, maar dat heeft hij weer prima 

opgelost met praten. Ook verzorgd hij het chinees buffet de laatste jaren, bij ons op de feestavond en dat smaakt prima. 

 

 

 

 

T Gjaltema Kootstertille.  

Teake is 25 jaar lid, ook speciaal voor de vogels om die 

te kunnen ringen, verder zien we Teake ook niet veel 

op de activiteiten van de Woudzangers. Teake heeft 

kanaries, grasparkieten en turquoisines, die hij als hij 

kweekt wel wil ringen en dat is ook een goede zaak, 

zulke trouwe leden moet je ook respecteren, wat wij 

dan ook graag doen.  Het is toch mooi, dat ook dit jaar weer alle 

jubilarissen aanwezig waren bij de huldiging, ook nog in deze corona 

tijd. 
 
  
 

 

 

 

 



 

Ook mocht ik nog bloemen uitreiken aan de 

districtvoorzitter Sicco Veenstra vanwege het uitreiken van 

de spelden en aan Tineke van de Klok voor de 

gastvrijheid! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van links naar rechts: Hopelijk herkenbaar ondanks de vermomming: Willem Bakker, Koop Bakker, 

Wiebren Alma, Arend Vissia, Teake Gjaltema, H Heidstra en Sicco Veenstra. 

 



 

 

                                     



 Contactavonden 2021 

Ondanks de coronaregels van het moment van schrijven hebben we toch 

besloten wel door te gaan met regelen van de contactavonden. 

Dit betekent het volgende; 

Contactavond op dinsdag 9 februari 2021 

Aanvang 20.00 uur in de Klok, Harkema 

De heer Aldert Hiemstra uit de Westereen. 

Bekend als ontwikkelaar van BIO BALANCE 7 

De probiotica die veel dierenlevens heeft gered   

De bedoeling is dat een ieder een vers mestmonster meeneemt. We 

kunnen ongeveer een 10 monsters behandelen op een avond. De 

monsters worden door de heer Hiemstra bekeken en geanalyseerd 

met tot gevolg een vragenvuur en gevolgd door een antwoorden 

sessie. 

Een mooie gelegenheid om de gezondheid van onze vogels eens te 

laten controleren. 

Heel interessant dacht ik, dus komt allen!  

 

 

 

 

 

  



23 maart 2021 

                                        Herkansing Willem Smit 

Mijn naam is Willem Smit en ik ben keurmeester van parkieten en (dwerg)papagaaien en standaard 
grasparkieten. Daarnaast geef ik nu ook lezingen over diverse kromsnavels 
Op 23 maart kom ik bij jullie om zoals gevraagd is door het bestuur een lezing te geven over valkparkieten en 
kleur- en standaardgrasparkieten. 
Middels een PowerPoint presentatie met diverse foto’s ga ik jullie wat vertellen over deze parkieten, waar we 
moeten op letten bij de kweek aan de hand van de standaardeisen. Ook komen diverse mutaties aan de orde. 
Ik zie u graag op dinsdag 23 maart a.s.  om 20.00 uur in zaal de Klok te Harkema, dan maken we er een leuke 
en leerzame avond van. 
 

 

 

  

PELLERUBRIEK  

Dit keer een vogelreisverslag 

Vogelrots in de Bocht van Helgoland* 
14 - 17 mei 2009 door: Otte Zijlstra 

Helgoland is een vogelrots gelegen in het zuidoostelijke deel van de Noordzee, 70 km ver uit 

de kust beter bekend als de Duitse Bocht. Er broeden een aantal leuke zeevogels die we in Nederland 

niet vaak zo dicht bij te zien krijgen, uitgezonderd als stookolieslachtoffer. Het meest tot de 

verbeelding sprekend zijn de Jan Van Genten die hier nu een kleine kolonie hebben van 300 paar. 

Sinds 1991 broedt deze soort hier en is toen begonnen met 2 paar. 

Het eiland meet 1,9 km2 (190 hectare) en bestaat eigenlijk uit twee verdiepingen een hoger gelegen 

deel en een laag gelegen deel. Er ligt nog een klein eiland naast (Düne) van 90 hectare waar twee 

soorten zeehonden liggen, de Gewone Zeehond en de Grijze Zeehond (Kegelrob). We hebben dit 

eiland midden mei bezocht, maar ook andere jaargetijden komen in aanmerking afhankelijk van wat 

men hoopt te zien.  

Via de Oostfriese laagvlakte bereikten we spoedig de Wesertunnel boven Bremen. De Duitse 

laagvlakte, waar we door heen reden, doet denken aan onze bekende weidevogel gebieden. Wij 

moesten voor onze boot naar Helgoland in dit jaargetijde in Cuxhaven zijn. Vriendelijk mensen nemen 

je auto in ontvangst en hij wordt netjes en veilig voor je weggezet. De gewone boot Atlantis doet er 



bijna drie uur over. Omdat deze grote boot niet aan de kant kan komen wordt men met tenders aan land 

gezet. 

De rode rotsen van bontzandsteen, afgewisseld met witachtige kalklagen, torenden zeventig meter 

boven ons uit hetgeen een indrukwekkend gezicht is. Met volle bepakking snel ons appartement 

opgezocht. Dat zag er allemaal keurig uit en daarna snel met de verrekijker een eerste verkenning 

uitgevoerd. Auto’s rijden hier niet en dat is toch wel een verademing. Alleen elektrisch aangedreven 

exemplaren. Daar moet je wel voor uit kijken, omdat je ze niet hoort aankomen. We ontdekten al snel 

het gemak van de lift die je van het laag gelegen deel naar het hoger gelegen deel brengt; vooral met 

onze fotospullen scheelde dat heel wat traplopen. 

In deze tijd van het jaar, midden mei, kan men naast de diverse broedvogels ook nog leuke 

doortrekkers tegenkomen, zoals fluiter, grauwe- en bonte vliegenvanger. Ook zwarte wouwen worden 

regelmatig waargenomen evenals een visarend. 

Wij kwamen vooral voor de broedvogels; naast de Jannen waren dat: 2500 paar zeekoeten, 7000 

paar drieteen meeuwen, 50 paar Noordse stormvogels en een twintigtal alken. Ook de gebrilde vorm 

van de zeekoet komt hier voor. 

Op de bovenverdieping zal ik maar zeggen kan men 

helemaal rondlopen en naar de Lange Anna lopen; 

vanaf dit mooi aangelegde pad heeft men goed zicht 

op de koloniebroeders. Men moet naar de noordkant 

lopen, maar omdat het allemaal kleinschalig is, heeft 

men de weg er naartoe snel gevonden. De jan van 

genten 

kan 

men 

natuurli

jk niet 

missen; minder makkelijk zijn de alken, omdat er daar 

maar weinig van voorkomen. Wat ook leuk is zijn de 

gebrilde varianten van de zeekoet. De aantallen van 

deze variant schijnen naar het noorden toe te nemen. 

Twee keer zijn we naar het eiland Düne geweest. De 

boten gaan elk half uur en doen er maar 5 minuten over. 

Vroeger zat dit eiland vast aan het hoofdeiland, maar sinds de 18 eeuw, na een zware storm, is het los 

komen te liggen. Omdat hier de zandstranden liggen kunnen hier de zeehonden uitrusten. Ze zijn 

opvallend dicht te benaderen en zijn gewend aan de toeristen. In de haven zwom nog een zwarte zee-

eend. Ook hier een aantal broedende eidereenden. Ze kwamen met de jongen aanlopen vanuit het 

duingebied. 

Elke ochtend eerst naar de bekende vogelrots Lange Anna. De vliegtechnieken van de jan van 

genten zijn spectaculair. Ze hangen soms even roerloos voor het klif en duiken dan neer beneden op de 

plek waar ze dachten een nest te hebben. Als ze zich vergist hebben dan volgt er een knokpartij met de 

buren. Als volleerde schermers gaan ze tekeer met die prachtig aangepaste kopsnavel profiel. Als het 

een partners betreft dan krijgen we een geheel ander gedrag te zien en soms resulteert dat in een 

gezamenlijke pose met beide snavels omhoog. 



De zeekoeten hebben 

een geheel andere 

landingstechniek: ze 

komen met hun 

schijnbaar veel te korte 

vleugels aanvliegen en 

laten zich vallen op het 

moment dat ze in de 

buurt van hun nest 

denken te zijn. Soms is 

er plaatsgebrek. De jan 

van genten breiden zich 

uit en de zeekoeten 

moeten dan een beetje 

opschuiven. 

 De terugweg ging ook weer voorspoedig. Met de kleine bootjes weer naar de grote boot en toen weer 

op naar Cuxhaven. Bij terugkeer krijg je de sleutel weer terug je spullen in de auto en daar ga je weer. 

Resumerend kunnen we stellen dat het zeker de moeite waard is om er in mei naar toe te gaan en niet  

alleen voor de belastingvrije alcohol; een paar weken laten is ook een goed moment, omdat dan de 

genten jongen hebben en de zeekoeten met een kamikazeachtige sprong naar beneden moeten komen. 

Men heeft dan wat minder trekvogels; in de herfst is dit juist weer een zeer aantrekkelijk item. 

Otte Zijlstra, Niedorp    

 



 

 

 

Uit oude kranten 1994 

  



  

 

 



Vogelweetjes 

Hoe de ijsvogel aan zijn naam komt 

EEN IJSVOGEL HOUDT HELEMAAL NIET VAN IJS….. Maar 

waarom heet hij dan IJsvogel?      Welnu, in vroeger tijden 

was z'n Germaanse naam "Eisenvogel" ofwel ijzeren 

vogel. Zijn metaalblauwe rugkleur kwam overeen met die 

van ijzeren sieraden. Later veranderde, door wijzigingen 

in de techniek, de kleur van ijzer en had de vogelnaam er 

eigenlijk geen binding meer mee. Toen  kwam men op de 

gedachte de naam in te korten tot Eisvogel - IJsvogel.  

Een andere verklaring voor de naam is dat 's winters de ijsvogels vaak bij een wak in het ijs ,zitten 

te wachten om een visje te verschalken, aangezien dit hun enig voedsel in de winter is. Vandaar 

IJsvogel! 

Waarom hebben vogels spikkels. 

Je zou denken dat ze sneller worden gepakt door een sperwer of andere roofvogels/dieren als ze 

gespikkeld zijn? Lijkt heel mooi, maar het valt wel op z’n spikkelkleed. Nee hoor, juist niet!                                                                                                                                                                                                                                                                 

Als je deze vogels bij je op de voederplank ziet lijken de spikkels opvallend, maar in hun 

natuurlijke omgeving zorgen de kleurpatronen op hun lichaam er juist voor dat ze minder 

opvallen. Deze vogels leven namelijk allemaal in een omgeving met bomen, struiken en gras. Door 

de afgevallen bladeren en takken, lichtplekken en schaduwen ontstaan veel lichte en donkere 

patronen. Als vogels dit ook hebben, zijn ze veel moeilijker te zien dan wanneer ze egaal van kleur 

zouden zijn. Nu geeft hun bontgekleurde vederkleed de 

beste camouflage. 

Waar blijven de spikkels van de spreeuw in de zomer.  

De spreeuw zie je het hele jaar door. Maar, hij heeft alleen 

in de winter spikkels!                                                                                                                                                                                           

Aan het eind van de winter zijn de veerpunten afgesleten en 

daarmee ook de witte spikkels. Hij gaat niet in de rui, in 

tegenstelling tot veel andere vogels, die trekken voor de 

zomer hun mooi zomerkleed aan.  Maar in de zomer is hij 

mooi egaal zwart, met paarsgroene glans en een gele snavel. 

Raadsel: De Kerstman, een fee, een slim blondje en een 

dom blondje lopen op straat. Ze zien € 20,- op de grond liggen. Wie van hen pakt het op? 

Antwoord:  Het domme blondje natuurlijk, want de anderen bestaan niet! 

 



 

 

 



Nawoord. 

Dit is alweer de laatste pagina van clubblad 113, wat ook het laatste clubblad is van het jaar 2020, 

waarin we weinig activiteiten hebben gehad, door de corona maatregelen, dus is er ook weinig nieuws 

te melden.                                                                                                                                             

Toch hebben wij als vereniging niet stil gezeten, 

zo is er nieuwe TT verlichting aangebracht in 

zaal de Klok, wat Geert van de Klok zelf heeft 

gemonteerd, daarvoor onze dank.                                                        

Verder hebben we de jubilarissen, nog feestelijk 

gefeliciteerd met hun jubilaris, wat volgens mij 

een geslaagde middag was.                                                                                                                                  

Ook vanuit het district is weinig te melden, want daar waren ook geen activiteiten.                                                            

B.E .van den Akker bedankt voor de medewerking aan dit clubblad, wij zijn toch nog even samen 

geweest, om het clubblad te realiseren. Ook nog bedankt voor de stukjes uit de oude kranten en niet te 

vergeten de ledenmutaties.                                                                                                                                                  

H. Pel jij ook bedankt voor de Pellerubriek en het organiseren van de contactavonden, nu maar hopen 

dat de leden het ook interessant vinden, om die avonden toch aanwezig te zijn, want echt die avonden 

zijn wel gezellig en erg leerzaam.                                                                                                                                

W. Weening ook bedankt voor de vogelweetjes en de mop, je had nu ook alle tijd, om het op tijd aan te 

leveren bij de redactie, want je hoefde de zware klus om de kanaries te wassen, voor de tentoonstelling 

niet uit te voeren.                                                                                                                                                    

K. van Dijk jij ook bedankt voor de medewerking aan de kennismaking met, waar ik wel van heb 

genoten, jammer dat ik je niet zo ver kon krijgen om op de foto te gaan, maar de meesten zullen wel 

weten, hoe je eruit ziet en binnenkort kom ik wel even langs, voor een advertentie in het clubblad.                                                                                                                                      

Verder wens ik de nieuwe leden welkom, bij de Woudzangers en ik hoop jullie gauw eens te 

ontmoeten. Dat kan al heel gauw, als de corona maatregelen versoepeld worden, op dinsdag 26 januari 

2021 als we onze jaarvergadering  houden, daarbij wil ik alle leden van de Woudzangers uitnodigen 

om aanwezig te zijn en hun stem te laten horen.                                                                                                                     

Ook wil ik iedereen, alhoewel wanneer het clubblad uitkomt de kerstdagen al voorbij zijn, jullie toch 

nog gelukkige kerstdagen en een heel gelukkig 2021 wensen en wees voorzichtig met het aansteken 

van de sterretjes en het lichte vuurwerk wat nog niet verboden is.   

     A.T.Vissia 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


