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Voorwoord 

We zijn alweer een paar maanden in 2019, de laatste 

tentoonstelling is ook al geweest n.l. de wereldshow 

die in IJsselhallen in Zwolle werd gehouden. Aan deze 

show hebben 7 leden van de Woudzangers 

deelgenomen, waarvan drie wereldkampioen werden 

met de vogels. Uitslag elders in dit clubblad. Deze 

leden van harte gefeliciteerd met het behaalde succes. 

Maar als je zo links en rechts hoort wat voor een 

corrupte bende het met elkaar is dan zou je er nooit meer aan mee doen. Maar dan het 

verstand maar op nul en hopen dat het in 2020 beter gaat, dat dan eerlijkheid voorop staat.                                                                                                            

De vroege kwekers zijn al weer volop met de kweek bezig en hebben de eerste jongen al op 

stok zitten en zijn al met ronde twee bezig. De latere kwekers hebben de eerste eieren in het 

nest liggen of de eerste jongen zijn net uitgekomen. Er zijn ook kwekers die pas in april 

beginnen met de kweek, zo komt een ieder vroeg of laat aan zijn trekken.                            

Drie en twintig januari hebben we de jaarvergadering gehad. Hier waren 24 leden aanwezig 

inclusief bestuur. Verderop in dit clubblad een uitgebreid verslag. We konden in het bestuur 

Meint Ophuis welkom heten als nieuw bestuurslid, hij neemt de functie van 

materiaalbeheerder over van Cees Wiersma.                                                                            

Na de pauze werd Cees gehuldigd voor zijn lange staat van dienst, hem werd een boeket 

bloemen en een tegoed bon aangeboden, tevens werd hij benoemd tot erelid van de 

Woudzangers.                                                                                                                          

Ook was er een schrijven van het districtbestuur over op welke locatie in de toekomst de 

district t.t. gehouden moet worden. Hier werd een werkgroep voor opgericht. Deze kwamen 

met drie voorstellen: eerste voorstel samen met de sierduiven club in het Friese paarden 

centrum Drachten: voorstel twee een vaste locatie of voorstel drie het zo laten zo als het nu 

gaat. De naam wordt veranderd in “Friese kampioenschappen”. Wat de uitslag wordt horen 

we op voorjaarvergadering van het district, meer hier over in het volgende clubblad.                                                                                                                                     

Op 6 febr. hadden we onze eerste contactavond, deze avond werd verzorgd door de Heer en 

Mevr. van Dam, zij hadden een prachtige film over hun reis door Australië, alleen jammer dat 

de opkomst zo matig was.                                                                                                                          

Er zijn fruitmanden bezorgd bij Albert Bakker en Sipke Brouwer.                                   

Nieuwe leden van harte welkom bij de Woudzangers en graag tot ziens op de ene of andere 

bijeenkomst. Verder wens ik een ieder een goed broedseizoen toe en dat een ieder veel vogels 

op stok mag krijgen.  

                                          

                                              Voorzitter 

                                                          S. Brouwer.                                     

 



 



Kennismaking met de familie G Wolters. 

Dit keer was een afspraak weer snel geregeld, want toen ik Gerrit Wolters belde met de 

mededeling, van met de redactie van de Woudzangers, wist hij meteen wat de bedoeling was 

en reageerde positief, toen ik vroeg of hij wou meewerken aan “De kennismaking met”.                     

Zo kwam het dat ik dinsdagavond 26 februari, naar De Koarte Bun 17 in Ee reed, een nieuwe 

wijk in het mooie, maar kleine dorp. Toen ik daar aankwam stonden ze beide buiten.    

Alianne  zou net weggaan, naar een verjonging party in het dorpshuis, eerst dacht ik dat ze 

bang voor mij was, maar dat was gelukkig niet zo. Toen zijn Gerrit en ik maar naar de zolder 

gegaan, waar hij de vogels huisvest, om wat foto`s te maken.                                                                       

Toen we dat hadden gedaan en al over diverse dingen hadden gepraat, zoals over de 

gevaarlijke trap naar boven, om maar niet over het luik te praten, want daar kon je ook niet op 

staan, dat was te gevaarlijk, je kon er zo doorheen zakken, dus bleef ik rustig en kalm alles 

voorzichtig te 

bekijken.                                                                                                                                     

 Gerrit vertelde 

nog, dat er laatst 

een dame op 

leeftijd kwam, voor 

een vogel en die 

wou beslist naar 

boven, eenmaal 

aangekomen viel 

ze op de zolder ook 

nog onderste 

boven, dat was wel 

even schrikken, 

maar alles is goed 

gekomen, toen dat 

klaar was, zijn we 

naar beneden 

gegaan en in de keuken, bij de grote tafel gaan zitten en kon Gerrit koffie maken.                                         

Nadat we koffie met slagroom en een dikke koek hadden gehad, ben ik met de vragen 

begonnen.                                                                                                                                               

Gerrit is in het ziekenhuis van Dokkum geboren, toen hij daar werd ontslagen, is hij naar de 

ouderlijke woning in Ee gegaan, waar ze toen woonden, daar is ook de lagere school bezocht, 

toen die volbracht was, ging de studie verder in Dokkum, op de LEAO, lager economisch 

administratief onderwijs.                                                                                                                               

Toen ik dat 4 jaar had gedaan, kwam ik erachter dat ik mijn hele leven niet tussen 4 muren 

moet gaan zitten. Ik ben toen verder gaan leren voor elektricien. Daarna heb ik een jaar bij de 

melkfabriek in Oudwoude gewerkt in de kaas, daarna ben ik naar Bremer in Buitenpost 

gegaan en heb nog 4 jaar een avondopleiding gedaan als installateur. Ik ben met elkaar 15 jaar 

bij Bremer gebleven, die ging er toen mee stoppen, er was geen opvolger, gelukkig kon ik 



toen, bij de Woningstichting in Buitenpost komen en daar ben ik nog steeds, alweer ongeveer 

10 jaar en dat voldoet nog prima.  

Tussentijds heb ik ook verkering gekregen met Alianne, die woonde toen in Wouterswoude, 

na enkele jaren verkering, konden wij in de boerderij van mijn pake gaan wonen in 

Broeksterwoude. Daar hebben wij 5 jaar gewoond, toen heeft pake de boerderij verkocht.   

Wij wilden weer terug naar Ee, maar daar was toen geen bouwkavel te koop, dus hebben we 

een huis gekocht in Engwierum, daar hebben we 6 jaar gewoond. toen kwamen er bouwkavels 

vrij in Ee waar wij gelukkig ook 1 van kregen, wij hebben toen zelf een huis gebouwd waar 

we inmiddels ook alweer 11 jaar wonen.                                                                                                                                    

We hebben nu ook 2 kinderen, een dochter en een zoon, de dochter is in 2004 geboren. De 

avond daarvoor zijn Meindert Wiersma en ik nog naar feestavond van de Woudzangers 

geweest en s-morgens om 6 uur, werd ik voor het eerst vader, met een verschrikkelijke kater 

van de feestavond, toch liep ik  wel trots in het ziekenhuis in Dokkum rond.                                  

Hoe is jouw vogelhobby ontstaan, als kleine jongen hadden wij thuis, een hoop ruimte om het 

huis, veel meer dan 

tegenwoordig, daar had ik 

van alles wat, zoals 

kippen,eenden,konijnen,geite

n en wat vogels, waar dan 

gauw weer een hokje voor 

werd gemaakt.                                                                                                                                                              

Zo ging dat toen, nu is het 

anders, het is veel mooier en 

beter gehuisvest,  toen wij in 

2001 naar Engwierum 

gingen, heb ik een mooie 

volière gebouwd, die werd 

toen bevolkt door, gould 

amadines, putters en 

mozambiquesijzen. Nu heb ik nog 3 koppels gould amadines, wou er op de wereldshow een 

paar koppels wildkleur kopen, maar die waren er helaas niet te verkrijgen, 1 koppel 

mozambiquesijzen en 1 koppel roodkop papagaaiamadines.  

Het voer wat ik de vogels verstrek, komt van Jos van Himbergen, het eivoer wat ik geef is van 

Vogro, aangevuld met insectenpaté en wat vitamines, daarbij komt ook nog geregeld wat 

trosgierst wat ik veelvuldig aan de vogels geef. Ook geef ik soms wel eens wat onkruidzaad 

en natuurlijk grit en maagkiezel. Tevens heb ik hier nog een paar koppels eenden, rondom het 

huis zwemmen in de gracht, dat zijn kwakers, kleine siereenden, maar die hebben soms een 

hoop kabaal. Gelukkig heb ik er nog geen klachten over gehad, waar ik soms wel eens bang 

voor ben.                                                                                                                                                           

Het schoonmaken doe ik dagelijks de vloer aanvegen en 1x in de week, maak ik de laden van 

de kooien schoon, verder heb ik in de vluchten nog oude kranten op de grond, die ik geregeld 

vernieuw.  



Het  kweekseizoen begint hier in november en eindigt laatst april, dan ben ik mooi vroeg klaar 

en heb ik in de wintermaanden volop werk met de vogels en zodra het mooie weer komt kan 

ik genieten van de natuur.                                                                                                                            

De tentoonstelling wil ik dit jaar wel weer aan mee doen, want ik wil mij toch verbeteren, 

afgelopen jaar had ik ze net niet in de prijzen, dat moet dit jaar anders worden en wie weet, 

komen we dan ook weer naar de feestavond, dat is afwachten. De vereniging ben ik zeer 

tevreden over, alleen op de vergaderingen en filmavonden kom ik nooit, misschien veranderd 

dat in de toekomst nog wel eens.                                                                                                                   

Ook op de vogelmarkten kom ik niet meer, zelfs op de grote markten niet meer, als ik wat wil 

hebben of verkopen doe ik dat via marktplaats of bij een kweker die ik ken.  

Het clubblad dat lees ik wel, dat vind ik nog wel interessant. Ondertussen kwam Alianne ook 

weer thuis van de party, maar ik vond niet dat de avond haar had geholpen, want ze zag er 

niks jonger uit, dan toen ze wegging naar de party. Ik heb haar ook nog maar wat gevraagd, 

zoals wat voor werk ze deed, dat is in de thuiszorg in Trynwalden, wat ik al bijna 25 jaar doe 

maar nu de kinderen groter 

worden, vind ik de wisselende 

diensten, vooral in de 

weekenden wel eens 

vervelend, je kan dan als 

gezin weinig doen met elkaar, 

de vogels daar doe ik 

helemaal niets aan, ik wist 

eerst niet eens dat Gerrit 

alweer vogels had, zo weinig 

heb ik daar mee, maar voor 

Gerrit vind ik het wel leuk, 

dat hij daar van geniet.                                                            

Heb je nog meer hobby’s 

Gerrit, jawel zaterdagmorgens 

ga ik met de kinderen naar het voetballen, om te kijken hoe zij het doen en middags, ben ik 

vaste supporter, bij het eerste elftal van Oostergo hier in Ee.                                                                                                                  

Verder ben ik nog lid van de brommerclub in Anjum, zelf rijd ik nog op een oude 50cc 

brommer en dat doen we alleen in de zomer, dat zijn mooie tochten vooral het nazitten is 

mooi en gezellig. Nou Gerrit dit waren alweer mijn vragen, hoop dat je het leuk vond, ik 

tenminste wel, ben weer wat wijzer geworden, daarna hebben we nog even gezellig met zijn 

drieën nagezeten en toen werd het weer bedtijd, want de volgende morgen moesten we weer 

vroeg op. Gerrit en Alianne bedankt voor de gezellige avond en gauw tot ziens. 

       AT Vissia  



 



 
Ledenvergadering  23 januari 2019 aanvang 20:15 
Aanwezig 16 personen incl. het gehele bestuur.  5 Personen met kennisgeving afwezig. 

 
1. Opening: 

Sipke heet een ieder welkom en opent de vergadering. 
 

2. Mededelingen/ingekomen stukken: 
- A. Helder trekt zich terug als kandidaat materiaalman. 
- Geleende TT- kooien kunnen vanaf heden alleen nog ingeleverd worden op de 
laatste zaterdag van de maand, mits er een vogelmarkt is. Verder kan dit ook op de 
vergader- en contactavonden. 

 
3. Notulen en jaarverslag secretaris: 

Deze ben ik vergeten en zal ik na de pauze voorlezen. Tegen die tijd heb ik het wel 
van mijn vrouw doorgestuurd 
gekregen. 
 

4. Jaarverslag penningmeester: 
Deze is uitgedeeld en 
voorgelezen door de 
penningmeester. Benny geeft uitleg aan degene die hier iets niet van begrijpen. 
Verder bedankt hij de kascommissie.  
 

5. Benoeming kascommissielid:  
S. de Boer gaat eruit en J. Dijkstra komt hiervoor in de plek. 

 
6. Bestuursverkiezing: aftredend Kees Wiersma (niet herkiesbaar): 

G. van Lune en M. Ophuis hebben zich verkiesbaar gesteld. Voor de stemming 
worden briefjes uitgedeeld waar men hun keuze op kan zetten. In de pauze zullen 
deze geteld worden. 

  
7. Pauze 

 
8. De secretaris leest het jaarverslag en de notulen voor. Hier zijn geen op- of 

aanmerkingen op. Sipke vraagt hierna een moment van stilte voor de overledenen.  
 
9. Uitslag bestuursverkiezing 

Er zijn na de telling 13 stemmen voor M. Ophuis, 8 voor G. van Lune en 1 blanco. We 
heten M. Ophuis welkom in het bestuur. 
 

10. Bedanken Kees voor zijn inzet: 
Sipke heeft een woord van dank voor Kees en hij krijgt een bos bloemen en een 
waardebon overhandigd. 
Verder hebben wij als bestuur gekozen dat Kees ons nieuwe erelid is. Hiervoor krijgt 
Kees een certificaat overhandigd. 
 

11. Mondial: 
De felicitaties voor de prijswinnaars op Mondial. Elke aanwezige die mee gedaan 
heeft,  krijgt een bos bloemen overhandigd.  Degenen die er niet zijn krijgen deze 
thuisbezorgd. 

 
12 Terugblik tentoonstelling en feestavond: 

Deze word door Sipke voorgelezen. 



 
13 Ledenwerving en betrokkenheid leden: 

Er zijn geen suggesties ingebracht om leden te werven. Al wel is gebleken dat de 
gemaakte reclame met de tentoonstelling zijn vruchten heeft afgeworpen. 
Er zijn ook geen suggesties ingebracht over hoe we onze leden meer kunnen 
betrekken. Hier komt uit naar voren dat je er niks aan kunt veranderen en dat men het 
verenigingsleven van onze vogelvereniging niet belangrijk vind. 

 
14 Verplaatsen districttentoonstelling naar een vaste plek (Fries paardencentrum): 

Hier zijn vanuit de werkgroep drie voorstellen voor binnengebracht. 
Optie 1: Samenwerken met de sierduivenclub die een grote show in het Fries 
paardencentrum organiseert.  
Optie 2: Een stichting opzetten en de TT meerdere jaren op een vast centraal punt 
houden.  
Optie 3: De vaste werkgroep organiseert op verschillende locaties een show met 
behulp van lokale verenigingen. 
Bij stemming is er door een ieder voor optie 2 gekozen 

 
15 Rondvraag 

- Hoe kan het dat er bij de agaporniden geen stellen kampioen is gekomen terwijl er 
wel 4 stellen (dus 8 vogels) in deze groep zaten? 
Antw: A.Vissia legt uit dat er maar 1 kampioen in elke groep valt, 1 in de kanaries, 1 
in de tropen en 1 in de parkieten.  
 
- Hoe kan het dat er geen OK kampioen in de agaporniden is gekomen terwijl er 9 
waren?   
Antw: A. Vissia zegt dat dit komt doordat men OK vogels uit andere groepen heeft 
samengevoegd en daardoor werd een turquoisine parkiet OK kampioen want die had 
meer punten dan de agaporniden. 
 
- Mijn vogels zijn door twee keurmeesters gekeurd. Hoe kan het dat bij de één alle  
vogels prijs hadden en bij de ander niet een? 
Dit komt door een onderlinge afspraak die de keurmeesters maken nadat ze eerst 
samen de vogels bekeken (gekeurd) hebben. Zij hebben daarna de afspraak 
gemaakt dat de ene de prijswinnende vogels op het keurbriefje zet en de andere de 
niet -prijswinnende vogels. 

 
- Kan de Derby - beker ook een wisselbeker of een ietwat andere prijs worden? 
Dit word meegenomen naar de TT vergadering. 

 
Sipke sluit de vergadering om 22:00 en wenst een ieder wel thuis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Kweeklijst 2019 

S Brouwer, Verlaatsdam 27 

9231ME Surhuisterveen 0512-362771 

Kweeknummer NC84 

Swiften, Pennant Wkl en Geel Pastel, 

Veelkleuren, Red Vented Blue Bonnet, 

Koningsparkiet, Pruimkopparkieten, 

Roodstuitparkieten en Eleganten. 

AT Vissia, Herestraat 17 

9851AA Burum 06-25184345 

Kweeknummer 0JZG 

Catharina’s in diverse mutaties,  Pruimkoppen, 

Roodstuit wildkleur, Pennant  Rosellas 

wildkleur en blauw.Bergparkieten, 

Barrabanden,  Stanley Rosella’s 

I Sevinga, Wibrandstraat 14 

9873RD  Gerkesklooster 0512-351696 

Kweeknummer BZ38 

Agapornissen Roseicollis, Fischeri,           

Austr. Konings, Inca Kakatoes, 

Edel papagaaien, Rose kakatoes. 

 

KA Bakker, Reitsmastrjitte 12 

9281LD Harkema 0512-363303 

Kweeknummer AW74 

Lizard, Raza Español Rheinlanders kanaries, 

Binzen en Bichenow astrildes, 

Goudvinken. 

C Wiersma, Dwerssingel 2 

9281RN Harkema 0512-362971 

Kweeknummer VM15 

Kanaries Geel intensief, Geel schimmel, 

Geel-ivoor intensief, Geel –ivoor schimmel. 

WK v/d Veen, Boekweitstrjitte 70 

9281NG Harkema 06-51468225 

Kweeknummer 1MGV 

Raza Espagnôl. Muncheners. 

Romke v/d Veen, Boekweitstrjitte 70 

9281NG Harkema 0512-360240 

Kweeknummer 9PAB 

Raza Espanôl, Spitsstaart amadines wildkleur, 

grijs en isabel. 

W Bakker, de Zwaluw 12 

9231KG Surhuisterveen 0512-362812 

Kweeknummer AX03 

Pruimekoppen, Turquoisines opaline, 

Splendid wildkleur 

M Posthumus, It Oerset 6 

9284SM Augustinusga 0512-352071 

Kweeknummer 4PTL 

Splendid wildkleur,Splendid blauwe 

witborsten. 

A.Vlieger, Heidewei 70 

9299HZ Zwagerbosch 06-12755527 

Kweeknummer 5RGL Ps 84407 

Halsbandparkieten Witkopwitstaarten               

( Bleekstaarten) in diverse kleuren nu ook in 

Opaline. 

R Kempenaar, Foarwei 53 

9271KG Zwaagwesteinde 06-37345124 

Kweeknummer N115 

Grijze Roodstaarten, Halsbanden, Pruim 

koppen, Conclurry’s, Putters, Groenlingen, 

Elzen en Barmsijzen, Gordelgrasvinken, 

Cubavinken,Japansemeeuwen,Gouldamadines, 

Driekleurpapagaaiamadines,Zilverbekjes, 

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. 

  

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



 

Agenda 2019 

 

09-10-2019 TT vergadering  aanvang 20.00 uur Zaal  de Klok Harkema 

 

16-10-2019 Inleveren TT formulier aanvang 19.00 uur Café de Klok Harkema 

 

11-11 t/m 16-11-2019   Onderlinge TT Zaal de Klok Harkema 

 

23-11-2019 Feest avond  aanvang 19.00 uur Zaal  de Klok Harkema 
 

 

Vogelmarkten 2019 
Op  27 april word er geen vogelmarkt gehouden, dit in verband met koningsdag. Daarna 

hebben we drie maand vakantie, zodat de eerstvolgende vogelmarkt, pas weer in augustus 

word gehouden.                                                                   

 AT Vissia 

 

Clubblad                                                                                                                                             

Leden, heeft u afgelopen jaar 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 juni, dan verschijnt het volgende clubblad met uw 

nieuws op 29 juni 2019.                                                                                                              

De Redactie 

Nieuwe Leden 

F. Bruining   De Buorren 36  Drogeham  

Paul Nass   Noaberdreef 14  Assen    tel 0592-373905 

Tamme Alma  Geawei 10  Augustinusga  tel 0512-350787 

Rosa van der Velde   Kerkweg 28   Den Horn  tel 06-20776743 

Henk de Jong   de Flearen 78   Harkema   tel 06-46200463 

A. Weening  Tillebuorren 16  Kootstertille   tel 06-53787217 

 

Nieuw jeugdlid:               

Aron de Haan   Betonwei 45   Harkema  tel 06-11436319 

 
 

 



 



Jaarverslag 2018 Volièrevereniging 

‘De Woudzangers’ 

 

 

Het is al 2019 en wat is 2018 snel voorbij gegaan. 
Een prachtig jaar met een mooie en vooral 
warme zomer. Een bijzonder jaar wat in teken 
stond van ons 60-jarige bestaan en ons erelid Albert Bakker. 
 
 We mochten een tripje maken naar Walsrode, het grootste vogelpark ter wereld. Een 
prachtige dag met bijzondere en zeldzame vogels met als afsluiting een heerlijk etentje. 
 
Een zeer geslaagde tentoonstelling dit jaar met 529 vogels, 61 meer dan het afgelopen jaar. 
De diversiteit aan soorten en/of kleurslagen was weer groot. Vele vogels mochten een prijs 
ontvangen en daar doen wij het natuurlijk voor. Daarnaast is er veel aandacht besteed aan 
het jubileum met onder andere een stukje bij Omrop Fryslan in Hea!, stukjes in de kranten 
en op de radio en natuurlijk Piet’s weerbericht. Deze vele reclame werd direct beloond met 
extra bezoekers op onze show en we mochten meerdere nieuwe leden verwelkomen. Hierbij 
van harte welkom bij de Woudzangers! Een week na de show hadden we de feestavond. De 

opkomst was goed en iedereen genoot van het Chinese buffet en van de voorstelling van 

‘Klun en Knoffelhakke’ wat in teken stond van de Woudzangers. 
 
Ook  dit jaar mochten we onze vereniging weer goed op de kaart zetten, o.a. bij de 
Nederlandse kampioenschappen en het district waar verschillende leden met prijzen 
beloond zijn.   
 
Wij als vereniging mochten nog een beker in ontvangst nemen van het district omdat wij op 
het district van 2017 het hoogst geëindigd waren  als vereniging. 
 
Verder wil ik alle helpers van de tt, het medebestuur voor het uitvoeren van hun functies en 
alle sponsors hartelijk bedanken voor hun bijdrage. 
 
Er zijn het afgelopen jaar bloemen of een presentje gegeven aan:  

Mevr T. Zuidema-Pel voor het verzamelen van prijzen en lotenverkoop.                                             
Mevr S. Riemersma voor het ter  beschikking stellen van schilderijen.                                                                
S. Brouwer wegens 50-jarige huwelijk.                                                                                                   
J. Andringa i.v.m. geboorte dochter.                                                                                                                         
R. van Dijk stoppen als keurmeester.                                                                                                                                 
A. Vissia voor het brengen en halen van vogels naar het district en Zwolle . 

Er is een fruitmand gebracht bij: H. Dijkstra, W. van der Veen, S. Brouwer en A. Bakker. 

 

De jubilarissen:  H. Pel, A. Helder, J. Borger, A. Kloosterman en D. Keekstra hebben voor hun 

25-jarig lidmaatschap een speldje en een klok in ontvangst mogen nemen. 



Dhr. A. Bakker, erelid en medeoprichter van De Woudzangers heeft voor zijn 60-jarig  

lidmaatschap een herinneringsspeld opgespeld gekregen van onze afdelingvoorzitter S. 

Veenstra. 

Overleden Dhr. J. Maathuis, Surhuisterveen 

Het bestuur kwam drie keer bijeen om te vergaderen. Ook waren er twee 
ledenvergaderingen dit jaar.  
Er waren twee contactavonden dit jaar.                                                                                                           
Op 7 februari werd de avond verzorgd door de heer Renze de Jager. Een filmavond over 
vogels in de Friese wouden en het Lauwersmeergebied. 
21 Maart hebben we onze tweede contact avond gehad.                                                                                         
Op deze avond heeft Dhr. Johan Zwart ons een prachtige lezing verzorgd over Australische 
parkieten en hun mutaties. 
 
Het clubblad is dit jaar 4 maal digitaal naar de clubleden verstuurd.  

De vogelmarkt werd dit jaar 8 keer gehouden. 

2018 was een memoriaal jaar voor de vereniging ‘De Woudzangers’! 

De vereniging telt momenteel 169 jeugd/senioren leden en 22 steunleden. 

 

                                         

 

             Openingstijden: 

 

Maandag:   Gesloten 

 Dinsdag:  9 – 13.30 

 Woensdag:  9 – 17.30 

 Donderdag:  9 – 17.30 

 Vrijdag:  9 – 17.30 

 Zaterdag:  9 – 16.00 

 Zondag:  Gesloten 

 

 Warmoltstrjitte 115 

 9281 PM Harkema 

 0512-366620 

 www.janetsdierenrijk.nl  
 

                                                                                  

http://www.janetsdierenrijk.nl/


 

Uit oude kranten 

                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                               

  

  

  

        

       

 

 

 

 

 



 



Huldiging  van de wereldkampioenen van de Mondial in Zwolle 

Tijdens de jaarvergadering zijn de leden gehuldigd die tijdens de wereldshow in Zwolle in de 

prijzen zijn gevallen. 

H Pel, AT Vissia en W Weening zijn wereldkampioen (goud) geworden en J Andringa heeft 

zilver gewonnen. 

 

Uitslag Wereldtentoonstelling Zwolle 2019 Tijdens de wereldshow in Zwolle hebben diverse 

leden van onze vereniging prima resultaten behaald.  

De winnende vogels van de inzenders zijn:                                                                                                                                 

J Andringa: Blauw grondduifje 91 pnt Zilver                                                                                                                          

H Pel: Aratinga 92 pnt  Goud- Wereldkampioen. Aratinga 90 pnt.   Grijze valkparkiet 93 pnt 

Zilver.                                                                                                                                        

AT Vissia: Roodstuitparkiet 94 pnt Goud- Wereldkampioen.  Roodstuitparkiet 93 pnt Zilver. 

Stam Roodstuitparkiet 376 pnt Brons.                                                                                                                                                  

W Weening: Kleurkanarie wit 94 pnt Goud- Wereldkampioen. Kleurkanarie wit 93 pnt 

Zilver.                                                                                                                                          

K Wiersma, K de Meer, J Eekkerk en WK van der Veen hadden ook vogels ingezonden 

maar vielen net buiten de prijzen.                                                                                                                

Iedereen gefeliciteerd met het behaalde resultaat! 

  



Cees Wiersma erelid van de Woudzangers 
 

Tijdens de Jaarvergadering heeft de vereniging Cees Wiersma bij zijn afscheid als 

bestuurslid benoemd als erelid. 

 

 

 

 

Het is pas de 2e keer dat er een erelid is benoemd bij onze vereniging.                                                         

Cees is vanaf 1967 lid van de Woudzangers en heeft vanaf deze datum bijna constant een 

functie bekleed in het bestuur of op een andere manier zich belangeloos beschikbaar gesteld 

voor de Woudzangers. 

In zijn speech van de voorzitter werden dan ook heel wat gebeurtenissen naar voren gehaald. 

We hopen dat Cees met zijn familie nog heel wat goede jaren tegemoet kan zien! 

 

 

 

http://www.dewoudzangers.nl/thumb/IMGP0030(2).JPG?h=800
http://www.dewoudzangers.nl/thumb/IMGP0030(2).JPG?h=800
http://www.dewoudzangers.nl/thumb/IMGP0030(2).JPG?h=800


 



 

Onze vereniging “de Woudzangers” 

 

Ongeveer 200 leden. 

Waarvan 49 leden vogels inzenden.   

Kanaries, tropen, wildzang, grote parkieten, kleine parkieten, papagaaien en duiven. 

Waar zie je zoveel soorten vogels.  

Wij zijn op een na de grootste vereniging van Nederland. Urk is de grootste. 

Eigen kooien, vitrines en volières, een vereniging waar je trots op kan zijn. 

Arend en Benny doen ons clubblad en advertenties, Kees 

materiaal en advertenties, Wietse ringencommissaris, Sipke 

voorzitter, Jan secretaris. Allen doen ze hun best voor de 

vereniging. 

En toch vinden we dit heel gewoon. 

We hebben ook nog een vrouw, vriendin van Arend, Thea. 

Het hele jaar bezig om prijzen te verzamelen voor de 

verloting. 

Petje af voor deze vrouw. 

Zeer weinig opkomst van de inzenders tijdens de prijsuitreiking. 

Harke verzorgt de filmavonden en sprekers.  

Opkomst weinig leden, jammer. 

Vergaderingen: bestuur, een handjevol leden. 

Het moet toch anders kunnen, ik hoop dat jullie over dit schrijven toch een klein beetje 

nadenken. 

Dat het in 2019 beter gaat. 

In ieder geval meer opkomst. 

 

Alle Helder 



Vogelweetjes.   

 Vogels bestuiven planten. 

Denk je aan bestuiving, dan denkt je aan bijen en vlinders.                                                                                  

Maar, ook vogels zijn bestuivers. Vooral van bloemen die geen geur hebben, want voor vogels is zicht 

belangrijker dan reuk. Ongeveer 5% van de planten die mensen wereldwijd gebruiken voor voedsel 

of medicijnen wordt bestoven door vogels. Als die vogels verdwijnen, verdwijnen met hen de planten 

waarvan wij deels afhankelijk zijn. 

Voorbeelden van vogels die bloemen bestuiven kun je verdelen in 2 categorieën.                                                    

1: toevallige, af en toe bestuiving van bloemen. Denk hierbij aan 

een spreeuw die de nectar van een krokus wil bemachtigen, of  

een pimpelmeesje  die afwisselend een mannelijke en 

vrouwelijke wilgenkatjes bezoekt, op zoek naar nectar.  

2: niet toevallige bestuiving van bloemen. Denk hierbij aan 

vogels die afhankelijk zijn van nectar, zoals nectarvogels, lori’s,  

brilvogels, suikerdiefjes, mierenpikkers, honingkruipers en 

kolibries.  Kolibries zijn verantwoordelijk voor de bestuiving van 

circa 8000 plantensoorten, waarvan de bloemen zijn aangepast 

aan de kolibrie. Vaak zijn dat diepe buisbloemen, de bloemen 

zijn meestal geurloos (vogel  hebben slecht reukvermogen) en  

veelal oranje tot donkerrood gekleurd (vogels zijn extra 

roodgevoelig). 

Bestuiving vind plaats tijdens opzuiging van nectar met de bijna 

buisvormige tong, ze raken dan met hun kopveren  bepoederd met stuifmeel, wat vervolgens wordt 

afgegeven op de stempel van de volgende bloem. 

 

Mop 

Onbeschoft 

Met haar baby van zes dagen oud stapt Annie de bus in. “Dat is de lelijkste baby die ik ooit 

heb gezien!”zegt de chauffeur, waarop Annie woedend achterin de bus plaatsneemt. De 

man naast haar vraagt wat er aan de hand is. “De chauffeur was onbeschoft tegen me!” 

klaagt Annie. “Schandelijk”zegt de man , “Chauffeurs moeten altijd beleefd blijven”                            

“U hebt gelijk. Ik denk dat ik hem meteen maar even de waarheid ga vertellen” zegt Annie.                          

“Prima idee”zegt de man ” Ik houd zolang uw aapje wel vast”.  

 

 

 



Nawoord 

 
Dit is alweer de laatste pagina, van het eerste clubblad in 2019, er was dit keer stof genoeg 

voor het clubblad, als je het goed hebt gelezen, dan hoop ik dat er ook wat veranderd bij de 

leden en dat zij hun vaker laten zien.                                                                                                     

Helaas zijn we dit jaar ook weer 2 adverteerders kwijtgeraakt, maar gelukkig waren er ook 

weer een paar nieuwe adverteerders bereid om hun bijdrage te leveren aan dit clubblad 

namelijk: veehandel Willem Sikkema uit Visvliet, fouragehandel  W Kloosterman uit 

Buitenpost, Janets Dierenrijk en Metselbedrijf Meint Ophuis beiden uit Harkema, hiervoor 

onze hartelijke dank, dus leden houdt rekening met hun, bij uw aankoop.                                              

S Brouwer bedankt voor het voorwoord, verder wensen wij jou beterschap met de knie en 

rekenen erop dat je binnenkort weer fit genoeg bent om eventueel een marathon te lopen.                                                                                                                   

J Andringa bedankt voor het jaarverslag, de notulen van onze ledenvergadering. Ik heb in 

goed overleg met jou een paar dingen veranderd, niet dat jou vrouw Deli, het jaarverslag 

tijdens de vergadering nog moest sturen omdat jij het te druk had en het daardoor thuis liet 

liggen, wat is de mobiele telefoon dan toch makkelijk.                                                                          

B.E v/d Akker bedankt voor het stukje uit de oude kranten, de nieuwe leden en de hulp bij het 

samenstellen van dit clubblad, nu maar hopen 

dat het mooie weer er aan komt, want de 

vakantie tijd breekt voor jou ook weer aan.                                                                                                               

A Helder jou moet ik ook bedanken voor jou 

stukje in dit clubblad, nu maar hopen dat de 

leden het goed lezen en beseffen dat jij 

volkomen gelijk hebt en misschien ook op 

andere gedachten komen en zich wat vaker 

laten zien.                                                                                           

H Pel bedankt voor de Pellerubriek en het stukje over de contactavond, ja het was erg jammer 

dat er zo weinig animo voor de filmavond was, diegene die niet zijn geweest hebben heel wat 

gemist, wie weet word het een keer anders.                                                                                  

W Weening jij ook bedankt voor de mop en vogelweetjes, ze waren weer goed en zeer vlot 

gestuurd, nadat ik je had gebeld, was je volgens mij in het voren aan het werken.                                      

Fam G Wolters ook bedankt voor jou bijdrage aan “de kennismaking met”, het was eer zeer 

gezellige en leerzame avond, die zeker van mijn kant voor herhaling vatbaar is.                                   

Verder wens ik de leden een heel goed kweekseizoen, zodat we in november weer een 

bijzonder mooie 60
e
 vogeltentoonstelling mogen organiseren.                                                                 

De nieuwe leden welkom bij de Woudzangers, hopende dat wij jullie gauw mogen ontmoeten, 

op een activiteit van de Woudzangers.     

 

     De redactie  

AT Vissia 



 



  


