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Voorwoord 

 

Het broedseizoen is voor een ieder vol op gang. Een ieder heeft als het goed is, 

jongen in het blok of al op stok zitten. Er zijn kwekers bij die al gestopt zijn met 

de kweek. Laten we hopen dat we met elkaar veel en mooie jongen op stok 

hebben gekregen, wat natuurlijk het streven van elke kweker is.                                           

Op 20 maart hadden onze tweede contact avond, hier waren 24 leden, inclusief 

het bestuur op afgekomen. Het was wel een gezellige avond, het aantal leden 

dat komt blijft meestal rond de 24 leden schommelen [graag zouden wij als 

bestuur natuurlijk een wat grotere opkomst zien].                                                                        

Dit geld ook voor de markt, welke op de laatste zaterdag van de maand word 

gehouden, hier kun je de overtollige vogels verkopen en kopen als je vogels 

moet hebben, of kom eens langs voor een vogelpraatje.                                

Vrijdag 5 april hebben we de districtvergadering gehad, op deze vergadering 

kwamen een paar punten naar voren. Sicco Veenstra werd herkozen als district 

voorzitter met 1040 stemmen. De Fries kampioenschappen worden niet met de 

sierduiven gehouden in het Friese paardencentrum.                                              

De Friese kampioenschappen worden in 2019 georganiseerd door Leeuwarden 

2 en in 2020 door Ferwerd.                                                                                            

In maart hadden we de rayonvergadering, hier waren drie verenigingen 

aanwezig, Ureterp, Surhuisterveen en de Woudzangers. Er werd besloten om 

een keer per jaar te vergaderen en wel in september. Ook is er besloten om de 

kas te verdelen onder de verenigingen wat inmiddels is gebeurd.                    

Er zijn fruitmanden bezorgt bij H. Dijkstra, A.T. Vissia en S. Tabak.                         

Zo komen we langzamerhand in vakantiestemming, laten we hopen op mooi 

weer. Zo warm als afgelopen jaar hoeft ook weer niet en af en toe een 

regenbui voor de natuur is natuurlijk ook nodig. Ik wens een ieder een fijne 

vakantie toe.  Nieuwe leden van harte welkom bij de Woudzangers en graag tot 

ziens op de ene of andere activiteit van onze vereniging.  

                                        Vriendelijke sportgroeten, 

                                                          Sipke Brouwer. 



 

 

 

 

 

Beste leden, 

Net zoals vorig jaar doen wij weer mee aan de Rabo Clubkas campagne. 

Vorig jaar heeft deze campagne onze vereniging 110,00 euro opgeleverd. 

Dus voor ons een goede reden om weer mee te doen. 

Hoe werkt deze campagne? Leden van de bank ontvangen voor de stemperiode een unieke 

code waarmee ze kunnen stemmen. Van 27 september tot 

en met 11 oktober brengen zij via een stemsite hun stem uit 

op de vereniging die zij een warm hart toedragen. Let op: 

alleen leden van de rabo Drachten Friesland Oost mogen 

stemmen. Als je klant bent, ben je niet automatisch lid. 

Maar met 1 telefoontje kun je lid worden van de bank. 

Natuurlijk zou het voor onze vereniging fijn zijn als je op 

onze vereniging stemt. 

Voor het geld heeft de vereniging natuurlijk altijd een 

goede bestemming, zoals aanschaf en onderhoud van kooien en tentoonstellingsmateriaal. 

Dus: geef uw stem aan de Woudzangers tijdens de stemperiode 27 september tot en met 11 

oktober 2019! 

 



 

 

Kennismaking met de fam. G. Gjaltema. 

Dit keer was een afspraak ook weer snel geregeld, want toen ik Gerard belde en hij opnam,  ik 

zei met de redactie van de Woudzangers, moest hij nog wel een keer vragen met wie, ik zei 

toen weer met de redactie van de Woudzangers.                                                                                    

Toen begreep hij direct waar het om ging, dus toen ik hem vroeg, om mee te willen werken 

aan de kennismaking met, was zijn antwoord jawel en zo kwam het, dat ik dinsdagavond 4 

juni op een warme zomeravond naar de Gouveneursloane 3 in Kootstertille reed waar Gerard 

en zijn vriendin wonen.  

Daar 

aangekomen 

stond hij mij al 

op te wachten, 

nadat ik kennis 

heb gemaakt met 

zijn vriendin,  

zijn we door het 

huis gelopen. 

Aan de zijkant 

van het huis, door 

een deur in de 

keuken, dan kom 

je in het 

vogelverblijf, wat 

er fantastisch 

uitziet, alles 

keurig netjes en schoon.                                                                                                                                                              

Je kon er wel van de vloer eten. Na enkele foto’s te hebben gemaakt van de vogels en het 

vogelverblijf hebben we wat bijgekletst en koffie gedronken. Toen zijn we naar de kamer 

gegaan voor het verhaal wat ik op papier moest zetten, 

Gerard is geboren in Surhuizum, waar ook de lagere school werd bezocht. Zijn opleiding 

kreeg vervolg op het Lauwerscollege in Buitenpost, daarna ging het studeren verder in 

Surhuisterveen, waar een timmeropleiding werd gevolgd, later werd ook nog het MBO 

volbracht in Drachten.                                                                                                                              

Daarna ben ik in de bouw gaan werken, dat heeft enkele jaren geduurd en nu ben ik al weer 

een paar jaar, bij Siemensma in Surhuisterveen, op de werkplaats waar we complete kozijnen 

maken en dat voldoet prima.   

Gerard woont inmiddels alweer een paar jaar samen met Iris, die oorspronkelijk van het 

postcode dorp Eastermar komt en in Hardegarijp werkt als tandartsassistente. Ze wonen 

inmiddels alweer anderhalf jaar in Kootstertille, na eerst een paar jaar samen zijn geweest in 

Surhuizum.                                                                                                                                                    

Hoe is jou vogelhobby ontstaan Gerard, dat kwam van huis uit. Mijn vader heeft ook altijd 



 

 

vogels gehad nu nog steeds. 

Dus daar ben ik er mee 

opgegroeid, dus van huis 

uit heb ik het virus mee 

gekregen, trouwens mijn  

overtollige vogels, verkoopt 

mijn vader ook altijd nog 

voor mij.  

Nu heb ik hier zelf 27 

broedkooien en 5 vluchten, 

waar ze in rond kunnen 

vliegen, de meeste vogels 

die ik bezit, zijn gould 

amadines en verder zitten er 

nog wat tropen die van mijn 

vader zijn, zoals diamantvinken, cubavinken en mozambiquesijzen. Het voer wat ik de vogels 

geef is van Versela Laga, waar ook het eivoer van is. Verder krijgen ze nog wel wat 

onkruidzaad, dat is het wel zo’n beetje, want groenvoer komen ze niet aan want het zijn alleen 

maar zaadeters.  

Het kweekseizoen begint hier in september en het duurt meestal tot maart, dan hebben ze 2 

ronden gedaan en is het gebeurd. Helaas was het dit jaar niet al te best, ik dacht dat het vorig 

jaar slecht ging, maar dit jaar was het nog slechter, misschien word het volgend jaar weer 

beter, dat kan haast niet anders, nu was het niet veel.  

Het schoonmaken doen we samen, elke dag stofzuigen we de vloer en om de week komen er 

nieuwe spaanders in de 

kooien. Dan stofzuigen 

we de kooien ook uit, 

het is ons ook al eens 

overkomen, dat we een 

vogel in de stofzuiger 

hadden, helaas hebben 

we die nooit weer 

teruggevonden.                                                                                                                                       

We hebben de hele 

stofzuiger leeg 

gehaald, maar geen 

vogel teruggevonden.  

Aan de tentoonstelling 

wil ik in Harkema wel 

weer meedoen, 

proberen om weer 



 

 

kampioen te worden en als ik wat meer kennis heb, over het showen van de vogels, wil ik nog 

wel eens meedoen aan grotere shows, zoals de Friese en Nederlandse kampioenschappen, 

maar voorlopig is het alleen de Woudzangers. 

                                                                                                           

De vergaderingen en 

de filmavonden, wil ik 

binnenkort ook gaan 

bezoeken, samen met 

mijn broer, die nu ook 

lid is bij de 

Woudzangers, want 

samen heengaan is 

leuker dan alleen.                                         

Ik vind de vereniging 

heel goed, ben dus 

ook zeer tevreden met 

de gang van zaken.                                     

Ook het clubblad 

word hier aandachtig 

gelezen, zo ben je direct op de hoogte van het wel en wee van de vereniging. 

Heb je nog meer hobby’s Gerard, ja we hebben ook nog een grote dure kat, die is nog nooit 

van het erf af geweest en bij de vogels loopt hij ook rustig om,  kijkt er zelfs niet eens naar, 

maar ik laat hem voor alle zekerheid niet alleen bij de vogels.  Verder zitten wij samen nog op 

korfbal, in Eastermar bij het 35+ team. Dat is een soort recreatie korfbal, want trainen doe ik 

niet daar heb ik een hekel aan. Toen ik nog in Surhuizum speelde in het eerste elftal moest je 

wel trainen, dat deed ik dan met moeite 1 keer in de week, later kwam ik vaker op de bank te 

zitten dan ik speelde .  

Toen ben ik overgestapt naar Twijzel, maar daar voelde ik mij niet thuis, toen ben ik na een 

jaar ook maar naar Eastermar gegaan en dat vind ik tot nu toe nog steeds leuk.                                      

Verder ben ik nog steeds bezig met huis op te knappen, want met een eigen woning is er ook 

altijd wel wat te doen om het vrouwlief en jezelf naar de zin te maken. 

Nou Gerard ik ben door mijn vragen heen en morgenvroeg rammelt de wekker ook weer, het 

was hier leuk vertoeven en de hapjes en drankjes waren ook wel in te nemen, hoop jullie 

gauw weer te ontmoeten op een of andere activiteit van de Woudzangers, heel erg bedankt 

voor de gastvrijheid en veel succes met de vogels verder! 

        AT Vissia  



 

 

 



 

 

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 

Catharinas 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 06-12755529 

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 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactavond woudzangers 

Op woensdag 6 februari  2019 hadden we onze eerste contactavond van 2019. Jan en Ria van Dam 

helemaal uit Pijnacker, kwamen een van hun rondreizen door Australië met ons delen.  Met  hun dia 

serie “Parels van Queensland” en met de gesproken uitleg van Jan en Ria hebben wij weer een hele 

mooie avond beleefd. Voor Jan en Ria en het bestuur en organisatoren van deze avond was het toch 

weer uitermate treurig dat de opkomst zo slecht was. Is het dan toch niet mogelijk om het 

voorbestaan van onze mooie club te helpen garanderen door het simpel een beetje tijd te investeren 

in de dingen die georganiseerd worden?  Kosten van zo een avond zijn €185,- en dat voor zo`n 10 tot 

14 man. Het is ook uw geld !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 



 

 

 



 

 

 

Kweekverslag Violetorganist Euphonia Violacea 

Aanschaf 
Eind juli 2015 kon ik twee koppels violet organisten aanschaffen in Duitsland. Het 
waren jonge koppels die nog niet helemaal op kleur waren. 
Voeding De vogels krijgen dagelijks een brei van fruit. Deze bestaat uit onder andere 
banaan, peer,appel, mango, papaya en ananas. 
Daarnaast krijgen ze eivoer volgens een recept op basis van couscous en eieren. 
Bij het voeren voeg ik een lepel pinkys en een lepel buffalows toe wat ik door het 
eivoer meng. 
Dit wordt nog eens aangevuld met Nutribird Unicomplet, Claus Rood 1 e spirulina. 
Kweek 
Half maart heb ik al mijn koppels in de kweekvluchten geplaatst, zo ook mijn violet 
organisten. 
Van beide koppels begonnen de mannen al snel met het bouwen van een nest. Bij 
het eerste koppel lag op 1 april het eerste ei in het nest. Dit werden er in totaal vier. 
19 april zijn er twee eieren uitgekomen. In de andere twee eieren zaten afgestorven 
jongen. 
De jongen werden goed gevoerd en konden de 5e dag geringd worden met ringen 
van 2.5 mm. De beide jongen vlogen uit toen ze 18 dagen oud waren. Na een dag 
oefenen konden ze de tweede dag al behoorlijk goed vliegen. 
Op 12 mei lag het eerste ei van de tweede ronde in het nest. Ook nu werden er weer 
vier eieren gelegd. 
Toen de jongen 32 dagen oud waren heeft de man helaas een jong dood gemaakt 
en het andere behoorlijk toegetakeld. Dit jong heb ik hierna direct bij de ouders 
weggehaald. Het was inmiddels zelfstandig. 
Van het tweede legsel kwamen op 29 mei twee jongen uit, een dag later gevolgd 
door een derde. Ook deze jongen kon ik de vijfde dag ringen met ringen van 2.5 mm. 
Toen deze jongen 22 dagen oud waren heeft de man helaas ook hiervan een jong 
dood gemaakt. Nu heb ik de man direct verwijderd. 
Het tweede koppel legde op 15 juni het eerste ei van hun eerste legsel. Er werden in 
totaal 3eieren gelegd. 
Hiervan kwamen er op 30 juni 2 van uit. De jongen werden ook door dit koppel 

uitstekend gevoerd en konden de 
vijfde dag weer geringd worden 
Deze jongen vlogen net als de 
eerdere jongen op dag 18 uit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Man violet organist 



 

 

                                                                                                                   
Pop violet organist 
Eieren                                                                         

 
Jongen 5 dagen oud 
                                                                      Jongen uitgevlogen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ondertussen zag ik dat de pop van het eerste koppel weer op het nest zat. Dit terwijl 
ze twee jongen moest voeren en ik de man erbij weg gehaald had. Bij nestcontrole 
bleek ze alweer 5 eieren te hebben die ook nog eens bevrucht bleken te zijn. 
6 juli zijn er 3 eieren uitgekomen. Ook dit verliep weer voorspoedig, ondanks dat de 
man er niet bij zat en mee kon voeren. 
Nadat deze jongen uitgevlogen waren zag ik dat de jongen van de vorige ronde mee 
voerden. 
Toen de laatste jongen 32 dagen oud waren heb ik alle 5 jongen uitgevangen en de 
man weer teruggeplaatst bij de pop. 
Al snel begon de pop weer met het bouwen van een nest en op 21 augustus lag het 
eerste ei weer in het nest. Het werden er 5. 
Van dit nest kwamen op 7 september 3 jongen uit. Een ei was beschadigd en 
uitgedroogd en een ei was onbevrucht. Ook deze ronde verliep zonder verdere 
problemen. Toen deze jongen zelfstandig waren heb ik de nesten en het 
nestmateriaal verwijderd. 
 
Nest violet organisten 
Kweker Paul van der Voort 
Tanagerbreeders.nl 2017 

 

 



 

 

woensdag 20-03-2019 

Matthijs Slagter, keurmeester uit Roden, gaf deze avond een prachtige lezing. 

Hij vertelde over het ontstaan van de vogel hobby bij hem en hoe zich dat door de jaren bij hem 

ontwikkeld heeft met de nodige ups en downs. 

Heel leuk om zijn verhaal te horen. Iemand die heel jong in de vogelwereld terecht komt en al zo veel 

meegemaakt heeft. 

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  31 augustus en 28 september zijn de volgende vogelmarkten in zaal de Klok aanvang 8.00 

tot 10.00 uur het word tijd dat de leden zich daar ook eens laten zien want anders kan het zo 

zijn dat de vogelmarkt verdwijnt en dat zou jammer zijn want wat eenmaal weg is komt niet 

weer terug dus leden zet er met elkaar de schouders eronder.                                                                  

 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 september, dan verschijnt het volgende clubblad 

met uw nieuws op 28 september 2019.                                                                                                              

De Redactie 

 

Nieuwe Leden 

Nieuw jeugdlid: Thomas Pool, Splitting 5, Harkema, tel 0512-366250 

Nieuw jeugdlid: YJ van Kammen, Nije Hale 18, Damwâld, tel 0511-423608 

Nieuw lid:  Anton van Doorn, Homear 32, Harkema, tel 0512-354103 



 

 

 



 

 

 



 

 

Uit oude kranten 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 



 

 

Vogelweetjes: 

Kampioen wintervoorraad aanleggen, de notenkraker. 

De notenkraker is een vogel die behoort tot de kraaiachtigen. Deze vogel is in Nederland een 

invasiegast, maar broedt in België in beperkte mate.  De notenkraker komt algemeen voor in de 

Alpen, Scandinavië, de Balkan, de Karpaten, en Noordoost-Europa. 

Het voedsel bestaat voornamelijk uit zaden van diverse naaldbomen zoals Siberische den, alpenden 

en hazelaar. De vogels verstoppen de zaden net als Gaaien in (meestal ondergrondse) bergplaatsen. 

Ze zoeken voedsel in een groot gebied, maar de bergplaatsen zitten allemaal binnen het territorium.                                                                                                                                                                                               

De zaden  worden vervoerd in de krop onder de tong. Ze  kunnen maximaal 200 zaden tegelijk 

vervoeren. Ook is er een keer een vogel gevangen met 26 hazelnoten in de krop. Meestal is dit aantal 

10 tot 15 stuks.  De notenkraker brengt de zaden tot in zijn territorium en leegt zijn kropvoorraad 

meestal op een centrale plek, en vandaar verstopt hij de zaden en noten op kleine bergplaatsen. 

Deze bergplaatsen bevatten dan 2 tot 50 zaden . Geschat wordt dat iedere vogel gemiddeld 100.000                                                                                                                                                                                                                                   

(50.000 tot 250.000) zaden verstopt, waarvan hij ongeveer 27.000 nodig heeft om te overleven.  

Onderzoek heeft uitgewezen dat de vogels in 65 % van de gevallen rechtstreeks naar een bergplaats 

vliegen, na enig zoeken wordt 85% van de bergplaatsen terug gevonden. 

Eenmaal werd vastgesteld, dat een vogel een bergplaats terugvond 17 maanden, nadat deze 

gemaakt was. Ook sneeuwbedekking tot zelf meer dan een meter is geen onoverkomelijke hindernis 

bij het terugvinden van de bergplaatsen. 

Mop: 

De Boer en zijn haan. 

Een boer ging naar Amsterdam en wilde een kaartje voor de film kopen. Bij de kassa vroeg de 

juffrouw: “Meneer, wat heeft U op uw schouder?”                                                                    

De boer antwoordde: “Dat is mijn haan Kobus. Waar ik ga, gaat hij!”                                                          

“Het spijt me Meneer, maar er mogen geen dieren in de bioscoop, zelfs geen haan”.                                              

De boer ging weg en op de hoek van de straat stopte hij de haan in zijn broek.                                   

Vervolgens ging hij terug naar de kassa, kocht een kaartje en ging de bioscoop in.                                       

Hij ging naast twee Amsterdamse verpleegsters, Annie en Joke, zitten.                                                  

De film begon en de haan begon een beetje te woelen.                                                                               

De boer ritste zijn gulp open, zodat Kobus zijn kop eruit kon steken en de film ook kon zien. 

“Joke?” fluisterde Annie.                                                                                                                                        

“Wat is er?” vroeg Joke.                                                                                                                                       

“Ik denk dat die man naast me een viezerik is”.                                                                                         

“Waarom denk je dat?” vroeg Joke verbaasd.                                                                                                

“Hij ritste zijn gulp open en zijn ding steekt eruit” fluisterde Annie.                                                                

“Nou ik zou me er geen zorg over maken”, antwoordde Joke,                                                                                   

“Er is weinig dat wij Amsterdamse verpleegsters nog niet hebben gezien”                                                          

“Ja, dat mag dan wel waar zijn” zei Annie, “maar deze vreet mijn popcorn op!” 

 

 

 



 

 

 

Mop 

Werkeloze: 700 euro om rond te komen. 

Werknemer: 1300 euro om te overleven.  

Militair: 1400 euro om zijn leven te riskeren. 

Brandweerman: 1800 euro om levens te reden.  

Geneesheer: 2200 euro om ons in leven te houden. 

Minister: 18000 euro om het leven van iedereen naar de kloten te helpen! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Nawoord 

 

Dit is alweer de laatste pagina van clubblad 107; ik hoop dat er voor u wat nieuws bij was, 

alhoewel het dit keer niet een dik clubblad is, want er was verder niet veel nieuws van de 

leden, wat ik persoonlijk erg jammer vind, dus leden als jullie wat beleven, geef het door aan 

de redactie, dan hebben wij het ook wat makkelijker.  

Wel hoop ik dat de leden een goed kweekseizoen achter de rug hebben, met veel goede vogels 

op stok, want dan kunnen we in november weer een mooie tentoonstelling organiseren, dit 

keer onder het motto van de 60
e
 keer in zaal de Klok.  

 

S Brouwer bedankt voor het voorwoord en de mop, hopen dat hij nu wel geplaatst word en 

geniet maar lekker op de camping.. 

 

BE van den Akker ook bedankt voor de hulp bij het samenstellen van dit clubblad en de 

stukjes uit de oude kranten. Ook voor het ledennieuws, dan gaat het ook weer snel, zo ben je 

een maand op vakantie en dan ineens, is er weer drukte met het clubblad, ga straks nog maar 

weer even 

een maandje 

met 

vakantie, dan 

roep ik je 

september 

wel weer. 

 

H Pel ook 

bedankt voor 

de 

Pellerubriek 

en de mooie 

plaatjes, je 

had het deze 

keer niet zo 

druk met jou bijdrage, omdat ik het de vorige keer vergeten ben te plaatsen, dat was een beetje 

dom van mij zal Maxima wel zeggen. 

 

W Weening ook bedankt voor de vogelweetjes en de mop, hoop dat je het nu wat rustiger hebt 

en dat alles weer goed mag komen sterkte in de familie. 

 

Fam. G Gjaltema ook bedankt voor de medewerking aan de kennismaking met, het was voor 

mij een gezellige avond, heb weer heel wat moois gezien en de gastvrijheid was top, net zoals 

de hapjes en de drankjes.  

Nieuwe leden welkom bij de Woudzangers, hopende jullie gauw te  ontmoeten op een of 

andere activiteit van de vereniging. 

Verder wens ik iedereen alvast een voortreffelijke vakantie, met schitterend weer hier in 

Nederland of ver over de grens.  
AT Vissia 
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