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Voorwoord
We zitten in de mooiste tijd van onze vogelhobby, namelijk het kweekseizoen. Al denk ik dat
de vroege kwekers inmiddels klaar zijn met hun kweek. Maar de latere kwekers zullen nog
bezig zijn, nu maar hopen dat een ieder een goed kweekseizoen heeft of gehad heeft. Dan
kunnen we, als het corona virus de kop niet weer opsteekt, eindelijk onze 61e tentoonstelling
houden, met heel veel vogels.
Bij de tafelkeuring was de kwaliteit al heel goed, volgens de keurmeesters, dus dat belooft wel
wat voor de toekomst!
Het was een zeer geslaagde dag, 17 leden hadden 114 vogels ingezonden. Diegene die niet
heeft meegedaan heeft heel wat gemist, want alles was prima. Het eten en drinken was zeer
goed verzorgd, door Geert en Tineke.
De keurmeesters waren tevreden en namen alle tijd voor het keuren en het bespreken van de
vogels en volgens mij, waren de leden ook zeer tevreden, dus een geslaagde dag die zeker
voor herhaling vatbaar is.
Dit was tevens de eerste keer dat we onze nieuwe verlichting konden gebruiken en daar waren
de keurmeesters wel mee ingenomen, want het licht was voldoende. Nu hoeven wij tijdens de
keuringsdag de oude verlichting niet weer op te hangen, wat een voordeel is. Geen geklauter
weer met stoelen op de tafel om de lampen te bevestigen aan het plafond, nu een druk op de
knop en het licht brand. Ook is de stroomrekening voor de Klok lager nu we led verlichting
gebruiken.
Ook hebben we 22 maart onze 2e contactavond gehad, die verzorgd werd door de heer W
Smit uit Steenwijk, wat ging over de kleurstructuur van de veren bij onze vogels, daarbij
waren 18 leden aanwezig en het was een leerzame avond.
Wietze en ik zijn ook op kraamvisite geweest, bij de familie ter Veld in Grootegast, voor de
geboorte van hun dochter, bij deze nog van harte gefeliciteerd.
Ook heeft Wilfred de Haan, inmiddels het penningmeesterschap van Benny van den Akker
overgenomen, wij wensen hem daarbij veel succes en dat hij het net zo lang mag volhouden
als Benny, dan kunnen wij weer jaren vooruit.
Verder wil ik het nieuwe lid, welkom heten bij de Woudzangers en hoop dat, hij veel plezier
mag beleven bij de Woudzangers.
Ook wens ik iedereen, die nog op vakantie gaat, of al op vakantie is, een fijne en vooral
zonnige vakantie en kom uitgerust en veilig weer thuis.
Voorzitter
Arend Vissia

Kennismaking met de familie A. WassenaarStokroos.
Dit keer was een afspraak ook zo weer geregeld. Dat
kwam onder het genot van een biertje in het dorpshuis
van Burum, waar ik in de maanden met een R, om de 14
dagen op dinsdagavond heen ga te klaverjassen. Daar
trof ik Wessel, de echtgenoot van Alike die ook op
klaverjassen zit, toen ik hem vroeg willen jullie ook
meewerken, aan de kennismaking met was het antwoord
positief, ik maakte met hem de afspraak, dat ik de
volgende dag wel even bij hun langs kwam voor de
datum, dat was goed.
We hebben afgesproken op de laatste dinsdag van mei,
want op dinsdag is Wessel altijd vrij en die wou er graag zelf bij wezen, misschien
vertrouwde hij mij ook wel niet alleen bij Alike. Zo kwam het dat ik die dinsdag, lopend naar
de Wendel 3 in Burum ging waar de familie woont, het was ook goedkoper dat ik lopend ging
met die dure brandstof- prijzen en ik kon ook een extra borrel drinken, want ik was dicht bij
huis.
Toen ik daar aankwam,
waren ze bij de vogels in de
garage/vogelschuur, daar
ben ik toen naar binnen
gegaan en heb plaats
genomen op een makkelijke
stoel, waarvan er meer
stonden.
Na wat over de vogels te
hebben gepraat, zei Wessel
moeten we naar binnen in
huis of blijven we hier
zitten, dat laatste hebben we
gedaan.
Alike had inmiddels de
koffie klaar, toen we de
koffie met gebak achter de kiezen hadden, ben ik begonnen, met foto’s maken en daarna, nam
Alike plaats op een luie stoel, om mijn vragen te beantwoorden.
Alike is geboren in Lutjegast, waar ook de lagere school werd bezocht, na die opgave werd er
een vervolg aan de studie gemaakt op het AOC in Oldekerk, toen dat werd volbracht ben ik

naar het MBO in Groningen gegaan, voor de studie melkveehouderij. Toen dat ook afgerond
was, ben ik werken als bedrijfsverzorgster bij de boeren. Dat heb ik gedaan tot mijn 26e
levensjaar. Daar leerde ik Wessel ook kennen en zijn we geëmigreerd naar Denemarken waar
we bij een familielid van Wessel, op de boerderij zijn gaan werken, dat was een druk bestaan,
we hadden bijna geen vrije tijd. We zouden ook op Deense les, maar daar hebben we maar 1
les gevolgd, meer tijd was er niet, dat hebben we drie en een half jaar volgehouden, toen
waren we er klaar mee.
Het gebeurde soms, dat de boer ’s morgens om 4 uur belde en zei, het is nu windstil dan
kunnen we het plastic, wel over de kuilbulten trekken, daar heb ik toen van gezegd, het word
wel weer eens windstil, dat werd ons niet in dank afgenomen.
Daarna hebben we
besloten om weer
terug te gaan naar
Nederland en
konden onze
huidige woning in
2008 kopen in
Burum, wat we
direct hebben
gedaan en waar we
tot nu toe geen spijt
van hebben gehad.
Een maal terug in
Friesland, ben ik
gaan werken bij
Poelman in
Surhuisterveen, als paardenverzorgster, later kwam er heftruck rijden en op de shovel auto’s
laden bij.
Maar op een gegeven moment zei Poelman tegen mij, je kunt ook wel voor het grote
rijbewijs, dan kun je ook op een vrachtauto rijden, dat heb ik toen gedaan en in 2017, heb ik
het groot rijbewijs gehaald en
sindsdien rij ik op een kiepauto
en dat voldoet prima.
Ook zijn we in Denemarken
getrouwd en hebben 2 zoons
gekregen, die zijn wel in Burum
geboren en die ook graag het
boerenleven willen oppakken, de
oudste is inmiddels al bij een
boer, om wat zakgeld te
verdienen.
Hoe is jou vogelhobby ontstaan

Alike, toen ik 13 jaar was, had ik thuis al vogels zoals kanaries, zebravinken, grasparkieten en
valkparkieten, dus het zit er van jongs af aan al in. Toen ik naar Denemarken ging heb ik alles
verkocht en 2 jaar terug ben ik weer begonnen door een maat van Wessel, die had
agapornissen en zei dat is ook wel wat voor jullie. Zo kwam het dat we weer een volière
hebben gebouwd en later nog
een.
Ook hebben we nog 12
broedkooien voor de fisheri’s,
waar we mee kweken en dat is
dit jaar wel heel goed gegaan, we
hebben inmiddels al meer dan 60
jonge vogels gekweekt en we
beleven samen een hoop plezier
aan de vogels.
Het voer wat we de vogels
verstrekken, komt bij Freerk
Feddema uit Wouterswoude
vandaan, dat is een mengeling voor agaporniden samengesteld door W Bouma, verder krijgen
ze nog eivoer van Vogro en mineralen. Ook krijgen ze geregeld broccoli, appel, fruitpate en
soms wat papagaaienvoer. daar doen ze het goed op.
Het kweken is dit jaar vroeg bij ons begonnen, maar volgend jaar probeer ik wat later te
beginnen, ongeveer in februari en dan doen we 2 ronden en dan moeten de vogels weer in de
rust voor het volgende seizoen. Dit jaar voor het eerst gekweekt en dat ging best goed voor
mijn doen, we hebben met 12 koppels, meer dan 60 vogels gekweekt en daar zitten, best wel
mooie vogels bij volgens ons.
Het schoonmaken
doen we ook samen,
elke veertien dagen
verschonen we de
spaanders op de vloer,
dan kan het direct in
de groene container en
hou je het mooi
schoon. De vloer
wordt dagelijks
aangeveegd, want
anders ligt er altijd
een hoop rommel,
voor de broedkooien
en de binnenhokken.
Wordt dit de nieuwe volière?

De tentoonstelling willen we wel aan meedoen, maar helaas werd die vorig jaar op het laatste
moment afgelast, gelukkig hebben we nu een tafelkeuring meegemaakt, wat voor ons erg
meeviel. We hadden niet verwacht om de mooiste jonge vogel te bezitten, waar we dan ook
erg blij mee zijn, de andere vogels waren ook wel goed. Zo krijg je er wel meer aardigheid
aan, nu maar hopen dat de tentoonstelling in november wel doorgaat, want dan zijn wij zeker
weer van de partij, want je leert veel van die activiteiten. Die tafelkeuring vond ik een
prachtige dag om mee te maken, vooral de uitleg van de keurmeesters vond ik goed, daar leer
je een hoop van.
De vergaderingen en filmavonden daar zijn we nog niet geweest, maar dat willen we in de
toekomst wel doen, nu hebben we nog kinderen die te jong zijn om zelf op te passen en
Wessel zit in de ploegendienst en is dus ook niet altijd thuis om dan op te passen.
Het clubblad dat word hier door ons beiden gelezen, dan blijven we ook op de hoogte van de
dingen die gebeuren bij de Woudzangers, ook de verhalen die er in staan vinden wij mooi en
nu zeker, als het over mij gaat, dan word het wel meerdere keren gelezen.
De vereniging vind ik wel goed, dat moet ook wel, ben er zelf lid van, dus kan ik het ook niet
afkraken. Heb je nog meer hobby’s Alike nee, alleen Wessel en de kinderen daar gaat mijn
beetje vrije tijd die ik heb aan besteed.
Verder heb ik geen vragen meer, je word bedankt voor de leuke avond, die ik hier heb gehad,
toen is Alike op bed gegaan, want die moest de volgende morgen weer vroeg op en hebben
Wessel en ik. nog even nagekaart onder het genot van een hapje en een drankje.
Dat hierbij wil ik jullie beiden hartelijk bedanken, voor de leuke avond en heel graag tot een
volgende ontmoeting.
De Redactie AT Vissia
Contactavond
De 2e contactavond was op 22 maart en werd verzorgd. door de heer W. Smit uit Steenwijk en
ging over de kleuren van de veren hoe die ontstaan bij de vogels. Het was wel een hele mooie
leerzame avond, hier kon je heel wat van opsteken als je graag mutanten wilt kweken, maar
ook voor de wildkleur is het belangrijk, als je weet welke kleuren je het beste bij elkaar kunt
zetten.
Daarvoor werd Willem Smit met een groot applaus bedankt voor de bijzondere avond, die bij
de leden volgens mij wel in de smaak viel.
Jammer was het dat enkele vaste gasten, door andere activiteiten niet aanwezig waren.
Ook waren er nog enkele leden die last hadden van de corona en daardoor afwezig waren.
Toch konden we gelukkig nog een 18 tal leden verwelkomen en die hebben een bijzonder
nuttige en leerzame avond gehad.
Nu maar wachten tot we in 2023, weer 2 leuke contactavonden mogen organiseren. Hopende
dat er meer leden want met zo’n groot ledental, moet het toch mogelijk zijn, dat er 40 tot 50
leden op die avonden komen dus leden kom eens langs, op deze toch wel leerzame avonden.

Het bestuur van de Woudzangers.

Agenda 2022
TT vergadering:

11-10-2022 aanvang 20.00 uur

Zaal de Klok Harkema.

Inleveren TT formulier:18-10-2022 aanvang 19.00 uur

Café de Klok Harkema.

TT week van:

14-11-2022 t/m 19-11-2022

Zaal de Klok Harkema.

Feestavond:

26-11-2022 aanvang 19.00 uur

Zaal de Klok Harkema.

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 september 2022, dan verschijnt
het volgende clubblad met uw nieuws laatst september 2022.
De Redactie AT Vissia

Oproep
Zijn er nog leden die in de kweeklijst willen, want er is nog wel ruimte vrij, als je het wilt, bel
of mail even met de redactie en dan kom je. er de volgende keer er ook in de staan.

Nieuw Lid
H. Kloppenburg.

Tillepaed 5

9258CB Eestrum.

Telnr 06-29136807

Kweeklijst 2022

AT Vissia, Herestraat 17
9851AA Burum 06-25184345
Kweeknummer 0JZG
I Sevinga, Wibrandstraat 14
9873RD Gerkesklooster 0512-351696
Kweeknummer BZ38
J Andringa, Jonkersvaart 47
9366TA Jonkersvaart 06-29500655
Kweeknummer 4KRH
C Wiersma, Dwerssingel 2
9281RN Harkema 0512-362971
Kweeknummer VM15
WK v/d Veen, Boekweitstrjitte 70
9281NG Harkema 06-51468225
Kweeknummer 1MGV
K Bosma, Nije Buorren 31
9221TK Rottevalle 0512-341964
Kweeknummer JV99
M Posthumus, It Oerset 6
9284SM Augustinusga 0512-352071
Kweeknummer 4PTL
A.Vlieger, Heidewei 70
9299HZ Zwagerbosch 06-12755529
Kweeknummer 5RGL Ps 84407
B. Rekker, Pastorijehof 11
9294KB Oudwoude 06-29156265
Kweeknummer 4RDR
R. Veenstra, Kievitstraat 45
9291HN Kollum 06-20263432
Kweeknummer 9KHN
Email rene@aga-roseicollis.com

Catharinas in diverse mutaties,
Roodstuit wildkleur, Pennant Rosellas
wildkleur en blauw.Bergparkieten,
Barrabanden, Stanley Rosella’s wildkl. blauw
Agapornissen Roseicollis, Fischeri,
Austr. Konings, Inca Kakatoes,
Edel papagaaien, Rose kakatoes.
Timor zebravinken, Zebravinken witbont,
isabel, oranjeborst bruin en bruin, Diamant
duiven, Blauwe grondduiven, Barmsijzen,
Raza Espanòl.
Kanaries Geel intensief, Geel schimmel,
Geel-ivoor intensief, Geel –ivoor schimmel.
Roodbrons, Putters, Barmsijzen.
Raza Espagnôl, Sijzen, Barmsijzen in diverse
mutaties.
.
Turquoisine wildkleur

Splendid wildkleur,Splendid blauwe
witborsten.
Halsbandparkieten Witkopwitstaarten
( Bleekstaarten) in diverse kleuren nu ook in
Opaline.
Bourkes wildkleur,opaline,lutino en opaline
lutino. Kanaries roodwit mozaiek en reccesief
wit.
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

Tafelkeuring 2022
Dit was de eerste keer, dat wij als vereniging een tafelkeuring organiseerden en volgens mij
was het een zeer geslaagde dag, met misschien wel enkele fouten, maar daar leer je ook weer
van.
Want volgens mij was het speciaal, bedoelt voor jonge vogels en als je die niet had, mocht je
ook oude vogels inzenden. Tevens was het de bedoeling, dat er geen prijzen aan zouden zijn
verbonden en voor de leden ook geen onkosten, die waren voor de Woudzangers, maar omdat
onze 60e ondelinge tentoonstelling, in november 2021 op het laatste moment werd afgelast,
hadden we van de bond, wel een bondskruis en bondsmedailles gekregen en als bestuur,
hebben we toen besloten, deze te verdelen tijdens de tafelkeuring en het bondskruis, te
vergeven aan de mooiste jonge vogel. Deze werd gewonnen door A Wassenaar-Stokroos, met
een agapornis fisheri met 94 punten, van harte gefeliciteerd met het behaalde succes, ook de
andere prijswinnaars van harte gefeliciteerd, onder de overige inzenders, hebben we de
bondsmedailles verdeeld.

Er waren 17 leden die hadden 114 vogels ingeschreven, wat een mooi aantal is. We hadden 3
keurmeesters van de NBvV uitgenodigd, namelijk voor de kanaries de heer de Groot uit
Delfzijl en voor de tropen en parkieten waren aanwezig MR Slagter uit Roden en A van
Kooten uit Spijk. Die hebben hun best gedaan en er voor gezorgd dat we een prachtige dag
hebben gehad. De vogels werden per groep gekeurd en mocht de eigenaar erbij zitten om te
horen wat de keurmeesters van de vogels vonden. Wat dus wel goed was en wat niet, na
afloop werd dan die groep weer besproken voor de rest van de leden en dat viel wel in de
smaak. Sommige leden vonden de tafelkeuring mooier dan de tentonstelling, want hier leerde

je wel een hoop van.
Daarvoor hebben we dan de keurmeesters ook hartelijk voor bedankt.
Ook hebben we niet te klagen gehad over de verzorging van deze dag. Nadat we werden
verwelkomt met koffie, begon de dag om half 9 met het inbrengen van de vogels en de
stickers op de kooien plakken. Om 9 uur begon de keuring en om 10 uur kregen we weer
koffie met een gevulde koek. Daarna ging de keuring verder en om half 1 stond er een lunch
klaar met soep en broodjes, met een kroket en een dikke gehaktbal. Ook werd er geregeld een
glas fris of een borrel verstrekt. Rond 15.00 uur was de keuring klaar en konden we beginnen
met de prijsuitreiking, toen dat klaar was, mocht ieder zijn vogels terugbrengen naar huis en
was de zeer geslaagde dag ten einde. Ook willen wij Geert en Tineke nog bedanken voor hun
gastvrijheid en alle lekkere dingen die ze verzorgd hebben, dat was weer zeer goed, maar we
zijn ook niet anders gewend..

PELLERUBRIEK
Verrassende broedplaats 2022
Deze keer neem ik u mee naar het
verzorgingstehuis.
Het vroege voorjaar van 2022. We
hebben weer geen winterse taferelen
meegemaakt deze winter.
Een elfsteden tocht lijkt heel erg ver
weg.
Als oudere in een verzorgingshuis is het
in het algemeen elke dag hetzelfde
tafereel. Toch is het zo dat het genieten
in hele kleine dingetjes zit. Zo ook in dit
verhaal. De mevrouw waar dit verhaal
zich heeft afgespeeld woont in een
verzorgingshuis en heeft een mooie
eigen kamer met een klein balkonnetje. Dit balkonnetje speelt een hoofdrol in dit verhaal.
Mevrouw heef elk jaar op het balkonnetje een mooie planten bak gevuld met prachtig bloeiende
bloemen, zittend op haar luie stoel kan ze zo genieten van het kleuren festival. Met het raam open
komen zelfs de geuren in haar kamer terecht. Het voorjaar van 2022 breekt aan, noch een beetje
vroeg voor de bloemen maar de bloembak staat al wel klaar op het balkon. Of laten we het maar
zo zeggen, de plantenbak is blijven hangen deze winter.
Gelukkig maar dat deze plantenbak is blijven hangen. Rond 15 maart werd de bak meerdere keren
door een paartje houtduiven bezocht, dit herhaalde zich dagelijks, ze vertoonden balts gedrag op
de planten bak. Enkele dagen later werden er takjes in
de bak gelegd.
De nestbouw was begonnen.
Zo rond de 25 e maart werd het eerste eitje gelegd, het
2de volgde er snel achteraan.
Mevrouw haar geduld werd op de proef gesteld. Ze
vond het tafereel zo mooi maar was bang dat ze het
broedende stel zou verstoren. Eerst durfde ze de
zonwering niet naar beneden te doen vanwege de duiven. Maar ja de zon werd steeds sterke en de
warmte teveel in haar kamer. Dus toch maar proberen de zonwering naar beneden te doen.
Wonderwel had het echtpaar duif hier geen problemen mee en broeden ze fanatiek door.
De datum van uitkomst weten we niet precies maar zo rond de 10de april moet kuiken 1 zijn
geboren en misschien zelfs kuiken 2 wel op dezelfde dag. Het verschil tussen de beide kuikens is
niet zo groot.

Het schouwspel voor mevrouw was nu echt
begonnen. Mevrouw heeft in deze periode flink
minder tv gekeken, het schouwspel van moeder
natuur duifjes was veel interessanter dan wat dan
ook op televisie.
Mevrouw vond de manier van voeden en opvoeden
van de jonge duifjes zo fascinerend dat het een groot
onderdeel van haar nieuwe dagindeling werd,
morgens bij het balkon raam koffiedrinken, na het
middageten in de luie stoel bijna in slaap vallend de
duiven gade slaan en ook de thee had een
nieuw plekje gekregen.
De zorg medewerkers hebben een aantal
foto’s gemaakt tijden het groot worden
van de kuikens. U krijgt een kleine indruk
hoe mevrouw deze periode beleeft heeft
op de eerste rij. Ik heb een kleine selectie
van gemaakt, ze waren niet allemaal even
duidelijk, dus dan moet je selecteren. Het
was onvoorstelbaar hoe snel de jonge
kuikens groeiden. Op 3 mei 2022 zijn de
jongen vertrokken uit het nest. Niemand
heeft ze daarna nog gespot. Mevrouw
hoopt op nog een nestje in haar bloempot
en laat het voorlopig
leeg. Een nestje vogels
vond ze zoveel mooier
dan een bloeiende plant.
Ik hoop voor haar dat de
duiven terug komen. Bij
het verwerken van dit
verhaal 28 mei 2022 was
er nog niets meer
verandert aan de
bloempot, nog geen
duivenpaar en nog geen
bloemen. Misschien moet
de pot toch maar
opgefleurd worden met
een prachtige plant.

Grappige plaatjes van de Pellerubriek

Vogelweetjes juni 2022
Over het roodborstje.
De meeste roodborsten trekken in de
winter naar het zuiden, want ze
moeten plaatsmaken voor
Scandinavische soortgenoten die het
op hun zomerterritorium gemunt
hebben. Voor ze vertrekken, komen
ze ongeveer 5 g vet aan (meer dan een
derde van hun lichaamsgewicht),
waardoor ze 36 uur aan één stuk
kunnen vliegen. Toch lassen ze
meestal een (of enkele) pauze(s) in,
want ze verkiezen het om ‘s nachts te
reizen. Wanneer ze op hun
bestemming aankomen, hebben ze
zo’n 1.400 km gevlogen.
De meeste roodborsten zijn geen lang leven beschoren. Gemiddeld worden ze 2 à 3 jaar oud,
maar veel jonge vogels overleven zelfs hun eerste trektocht niet. Toch kunnen ze met een
beetje geluk best hoge leeftijden bereiken. De oudste gedocumenteerde levende roodborst afkomstig uit Nederland - had een ring aan die 20,5 jaar geleden geregistreerd werd.
Aan de buitenkant kan je onmogelijk zien of er een mannetje of een vrouwtje in je tuin woont.
Ook met zijn gezang geeft de roodborst zijn geslacht niet prijs: beide seksen zingen een
klaterend lied.
De jonge roodborst krijgt zijn typische kleur tijdens de herfstrui. Voortaan gaat hij in tinten
van bruin en beige door het leven, met fijne vlekken over bijna het ganse lichaam. Door het
ontbreken van de opvallende rode borst , triggert hij volwassen soortgenoten niet om hem weg
te jagen.
Roodborsten zijn genetisch geprogrammeerd om kwaad te worden op al wat rood is. Jonge
vogels ontglippen de dans nog even, maar eens volwassen zijn ze in geen enkel
roodborstterritorium welkom. Sommige volwassen vogels gaan erg ver in hun kwaadheid: zo
zijn er gevallen bekend van roodborsten die een rode bal aanvallen of mensen met een rode
muts achtervolgen.

Mop
Op een avond loopt Patrick zijn stamcafé binnen en zegt: “Wim, geef me snel een groot glas bier, ik
heb net ruzie gehad met het vrouwtje.”
“ Oh ja”, zegt Wim. “En hoe verliep het deze keer?”
“Toen het voorbij was antwoordt Patrick, “kwam ze op handen en voeten bij me gekropen.”
“Echt waar?!” zegt Wim, “dat is verrassend! En wat zei ze?”
“Ze zei: “Kom onder dat bed vandaan, schijtluis!”

Advertenties uit
oude kranten

Nawoord
Dit is alweer de laatste pagina van clubblad 119. Ik hoop dat u het met plezier hebt gelezen,
zodat u weer op de hoogte bent van het wel en wee van de Woudzangers.
Volgens mij hebben we 11 juni een prachtige dag gehad, wat betreft de tafelkeuring, op een
enkel foutje na, vond ik het een zeer geslaagde dag, voor zowel de vogels als de inwendige
mens. Dit kunnen we wel weer eens doen. Maar misschien is het beter om het in september te
doen, dat horen we wel op de tt vergadering in oktober.
De familie ter Veld nog gefeliciteerd, met de geboorte van jullie dochter en geniet er maar
van.
Verder wil ik BE van den Akker bedanken, voor het stukje uit de oude kranten en de
medewerking aan dit clubblad, wat gebeuren moest vanaf de camping, waar jullie zaten, met
zelfs een valkparkiet die mee moest, omdat je niet zonder vogels kon.
WF de Haan ook bedankt, voor de ledenmutaties, we zijn nog steeds groeiende, ook wil ik je
veel succes wensen, nu je de taken van Benny hebt overgenomen, waar wij als bestuur heel
erg blij mee zijn, hopende op een fijne samenwerking, waar ik niet aan twijfel.
H Pel ook bedankt voor de Pellerubriek en grappige plaatjes, jammer dat je de 2e
contactavond hebt gemist, maar soms heb je een overvolle agenda.
W Weening ook weer bedankt voor de vogelweetjes en de mop, ondanks dat je problemen
had met je e-mail, heb je het wel weer opgelost, je word steeds meer een computer freak!
Fam Wassenaar-Stokroos ook bedankt voor de medewerking, aan de kennismaking met, het
was voor mij een hele gezellige avond, heb wel genoten en niet alleen van de hapjes en
drankjes, maar ook van de passie voor de vogelhobby. Dus heel graag tot een volgende keer
en nog gefeliciteerd, met het behalen van de mooiste jonge vogel tijdens de tafelkeuring.
Ook het nieuwe lid wil ik welkom heten bij de Woudzangers en misschien ontmoeten we
elkaar binnenkort op de sctiviteiten van de Woudzangers.
Verder wens ik iedereen een goed kweekseizoen, al zullen de vroege kwekers al klaar zijn
met hun kweek, maar de latere kwekers zullen bezig zijn. Nu maar hopen dat je goede en
mooie vogels kweekt, zodat we in november weer veel vogels mogen inschrijven, op onze 61e
onderlinge vogeltentoonstelling.
Ook wil ik een ieder die op vakantie
gaat of al is, fijne zonnige dagen
wensen en kom vooral uitgerust en
veilig weer thuis.

De Redactie: AT Vissia

