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Voorwoord 

 

Dit is voor mij, als interim voorzitter, de eerste keer dat ik het voorwoord moet schrijven voor 

het clubblad, in verband met het overlijden van voorzitter Sipke Brouwer in juni. De taken 

van de voorzitter neem ik over tot de ledenvergadering, waar ik mij als het goed bevalt,  mij 

kandidaat stel voor de functie van voorzitter. 

 

Maar  ik moet helaas beginnen met een trieste mededeling, want op 75 jarige leeftijd is ons 

steunlid W Wouters uit Ureterp overleden, dat hij moge ruste in vrede en voor de 

nabestaanden heel veel sterkte. 

  

Ook is onze secretaris J Andringa, toegetreden tot het bestuur van District Friesland, waarbij 

wij hem veel succes wensen.  

 

Verder waren wij als bestuur, weer druk bezig met de voorbereiding van onze 61
e
 onderlinge 

vogeltentoonstelling. Maar helaas moesten wij door de corona, toch besluiten om alle 

activiteiten van dit jaar af te gelasten, hoe spijtig dit ook is, maar de gezondheid en veiligheid 

staan voorop.   

 

Dit jaar hebben we ook weer 5 jubilarissen, namelijk: KA Bakker uit Harkema en W Bakker 

uit Surhuisterveen zijn beide 60 jaar lid, verder H Heidstra uit Kollum en W Alma uit 

Zwaagwesteinde zijn beide 40 jaar lid en T Gjaltema uit Kootstertille die 25 jaar lid is. Helaas 

kunnen wij deze leden niet huldigen op de feestavond, maar we zullen een afspraak maken 

om ze thuis te huldigen.  

 

Ook hebben we dit keer een fruitmand bezorgd bij KA Bakker, die wij vanaf deze kant nog 

heel veel sterkte willen wensen. 

  

De nieuwe leden welkom bij de Woudzangers en heel graag tot ziens, op een van de 

activiteiten van de Woudzangers, welke pas in 2021 zullen plaatsvinden.  

 

C Wiersma bedankt dat je de tt kooien weer hebt nagekeken en hersteld, het is alleen jammer 

dat wij ze dit jaar niet meer hoeven te gebruiken. 

  

Wel hoop ik voor de leden, die ondanks de corona op vakantie zijn geweest, dat die uitgerust 

en met goede moed weer veilig en zonder corona zijn thuisgekomen. 

 

 Vriendelijke Sportgroeten  

Interim Voorzitter AT Vissia 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kennismaking met W Alma 

 

Dit keer moest ik alle zeilen bijzetten om Wiebren 

over te halen om mee te doen aan de kennismaking 

met. Want toen ik hem belde, met de vraag om mee 

te doen aan dit onderwerp, was hij niet zo positief, 

maar na dat ik zei, je doet momentheel ook niet mee 

aan de tentoonstelling en je bent ook nog eens 40 

jaar lid, zou het mooi zijn om toch mee te doen. 

Toen ging hij overstag, dan doe ik dat dan speciaal 

voor de Woudzangers, maar ik doe het niet van 

harte, had liever gehad dat je iemand anders vroeg, 

maar dan is het niet anders, dan doe ik maar mee.  

Dus zo ging ik dinsdagavond 11 augustus tijdens de 

hittegolf, avonds richting Zwaagwesteinde naar de 

Noorder Stationsstraat 13A, waar Wiebren woont. 

Toen ik daar aankwam was Wiebren nog aan de wandel met de honden, maar bij thuiskomst 

was hij wel blij dat hij mij zag, dat was wel een goed teken. Hij heeft toen de honden, weer op 

hun eigen terrein gebracht en ik ben op het terras gaan zitten, waar Laura mij van koffie met 

wat lekkers voorzag. Toen Wiebren weer terug kwam en ook plaats nam op het grote terras, 

ben ik na wat te hebben bijgepraat, begonnen met mijn vragen. 

 

Wieb

ren is 

een 

gebor

en 

Harek

iet, 

waar 

ook 

de 

lagere 

schoo

l is 

bezoc

ht, 

het 

vervo

lg 

was 

de 

LTS 

in Surhuisterveen, daarna nog 5 jaar op de MTS geleerd voor uitvoerder, in Weg en 

Waterbouwkunde. Toen dat allemaal volbracht was ben ik begonnen als uitvoerder, bij de 

Weg en Waterbouwkunde, maar helaas was dat niet mijn werk, ik ben toen in 1997 voor mij 

zelf begonnen, als straatmaker samen Eusi v/d Bij, wij zijn jaren samen geweest, helaas is hij 

veel te vroeg overleden. Nu ben ik al jaren als zelfstandige bij Spinder in Harkema, waar ik 



 

 

bij de kabelleggerij ben en ook nog veel straatwerk doe en dat zal ook wel zo blijven, want 

daar is werk genoeg te doen, soms wel eens te veel.   

Inmiddels woon ik ook alweer 11 jaar bij Laura, die eigenaresse is van Chinees restaurant Xu 

Sheng en daar heb ik het wel naar de zin. Ook doe ik voor haar de catering in mijn vrije tijd, 

daar zit best veel tijd in, want we hebben het wel druk met de catering, alhoewel het 

momenteel rustig is in deze coronatijd. 

 

Wiebren hoe 

is jou 

vogelhobby 

ontstaan, dat 

heb ik van 

huis uit mee 

gekregen, toen 

ik een jaar of 

10 was, kreeg 

ik mijn eerste 

vogels, dat 

waren bonte 

kanaries, die 

ik kocht van 

buurman 

Alma. Later 

kwamen er 

nog kleine 

grasparkieten 

bij, toen heeft 

mijn vader, 

mij ook lid 

gemaakt van de Woudzangers en dat is nu alweer bijna 40 jaar geleden , toen ik in 1995 naar 

Zwaagwesteinde ging om daar samen te gaan wonen, zijn de bonte kanaries gebleven, ook de 

kleine grasparkiet ben ik trouw gebleven en daar kwamen ook nog sijzen, putters, 

groenlingen,goudvinken en baardmannetjes bij. 

Nu heb ik momenteel geen vogels meer, want mijn vogelverblijf heb ik afgebroken en ben 

bezig met een nieuw huis te bouwen, wat al aardig vordert, de muren staan al en het dak staat 

ook al klaar, dat moet binnenkort geplaatst worden, dan kan ik het aftimmeren en kunnen we 

er gaan wonen.  

 

Als het dan klaar is ga ik ook weer een mooie volière bouwen, voor de wildzang en voor de 

grasparkieten en natuurlijk voor de bonte kanaries.  

De tentoonstelling heb ik meerdere keren aan deelgenomen en ben zelfs met de goudvinken 

kampioen geworden, zodra alles weer klaar is, wat nog wel even zal duren, dan ben ik op de 

tentoonstelling weer van de partij.  

Als bezoeker kom ik altijd wel kijken, want het is wel altijd een mooie en grote 

tentoonstelling, met heel veel mooie en goede vogels, ook zijn er vele soorten te bewonderen.  

Tijdens de feestavond kom ik de laatste jaren altijd wel even om de hoek kijken, want ik moet 

jullie eerst ook voorzien van het Chinese buffet. Nou Wiebren dat buffet is altijd prima, er is 

altijd voldoende en het is ook nog lekker ook, daar zijn de feestgangers het wel met mij over 

eens, na afloop van het eten blijf ik meestal nog wel in de feestzaal, om even lekker te 

ontspannen in zaal de Klok.   



 

 

De vergaderingen en filmavonden kom ik nooit, maar ik probeer daar verandering in te 

maken, om daar ook eens te verschijnen.  

De vogelmarkten kwam ik wel altijd geregeld, maar nu ik geen vogels meer heb en weinig 

vrije tijd, blijft dat er op dit moment ook bij, maar als ik het huis klaar heb komt daar weer 

verandering in.  

 

De vereniging ben ik zeer tevreden over, anders was ik er geen 40 jaar lid gebleven, dus ga zo 

maar mooi door, dan blijf ik als de gezondheid het toelaat, nog wel 40 jaar lid.  

Het clubblad lees ik ook altijd want, dan blijf je op de hoogte van het wel en wee van de 

Woudzangers.  

Wiebren heb je nog meer hobby’s buiten de vogelhobby. Ja ik heb ook nog 2 honden, dat zijn 

Coco en Lilly, een kruising tussen een stabijhond en een wetterhoun, daar mag ik graag de 

natuur mee ingaan, want het zijn echte jagers die honden, ze vangen van alles, zoals eenden. 

Die halen ze met zijn beiden uit het water, dat is een mooi gezicht hoe ze dan samenwerken 

om de eenden te vangen. Maar ze vangen ook wel eens iets, wat niet door de beugel kan, zelfs 

onze eigen katten, kunnen niet los op het erf bij kun komen, want dan is het hun laatste dag. 

Ze hebben al een kat van ons doodgebeten, daar heb ik wel ruzie met Laura om gehad, maar 

dat heb ik weer goed gepraat, al koste dat wel erg veel moeite. 

 

 Ook zijn ze wel eens op een nacht ontsnapt en werden ze door de politie naar het asiel 

gebracht, wat mij nog een nacht zoeken en veel onkosten heeft gekost, om ze weer bij het 

asiel weg te halen.  

Verder ging ik nog vaak bij Harkemase Boys naar het voetballen, zowel thuis als de 

uitwedstrijden, daar gingen we met een ploegje heen, maar tegenwoordig doe ik dat ook niet 

meer, want het is te professioneel geworden, de sfeer is er niet meer zo als voorheen, dat is het 

wel zo’n beetje wat ik doe.  

 

Ja de tuin onderhouden doe ik ook nog, we hebben een groentetuin achter huis en diverse 

vruchtenbomen, dat weet ik, er stond een jaar of wat terug ook een pereboompje, dat is met 

jou 50 jarig feest onderste boven gegaan 

door een van de feestgangers, maar ik zie 

nu wel dat er een ijzeren hekwerk om 

heen staat, maar nog geen peren en het 

boompje is ook nog niet zo groot 

geworden.  

Nou Wiebren dat waren mijn vragen en 

het is inmiddels ook weer tijd geworden, 

om onze slaapplaats op te zoeken, want jij 

moet morgen weer vroeg aan de arbeid, 

bedankt voor de gezellige avond en de 

hapjes en drankjes, dat was weer van 

uitzonderlijke klasse en heel graag tot een 

volgende ontmoeting. 

 

    Redactie  

      AT Vissia 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Jatayu, grootste vogelstandbeeld op de wereld ! 

Jatayu , een stadje in India heeft de grootste vogelstandbeeld ter wereld.                                                 

De naam van het standbeeld is namelijk de naam van een mythische vogel. Volgens een 

eeuwenoud verhaal redde het vliegende roofdier godin Sita, godin van de vruchtbaarheid, uit 

de grijpgrage klauwen van demonenvorst Ravana, de wortel van het kwaad.  Vandaar dit 

eerbetoon, in de vorm van een standbeeld! 

Jatayu is reusachtig 

 Zeven jaar lang werd er gebeiteld, gesjouwd en gezwoegd. Het eindresultaat mag er dan ook 

zeker zijn. Jatayu 

is namelijk het 

grootste 

vogelstandbeeld 

ter wereld. Hij 

heeft een 

duizelingwekken

de hoogte van 21 

meter, 45 meter 

breed, en zijn 

gespreide 

vleugels beslaan 

zo’n 61 meter. 

Je kunt de vogel 

bezoeken in het 

Jatayu 

Natuurpark. 

 

 

 

 Mop: Als ik raad. 

Lambiek uit België is met vakantie in Schotland. Tijdens een wandeling ontmoet hij een schaapherder 

met een grote kudde schapen. Lambiek vraagt aan de herder: “Als ik raad, uit hoeveel schapen jouw 

kudde bestaat, mag ik er dan een hebben?” “Ja hoor”, zegt de herder, waarop Lambiek zegt: “98 

stuks”. Het is nog goed ook. Lambiekske bedankt de herder, zoekt een mooi exemplaar uit, en loopt 

weg met het dier over zijn schouder. De herder rent achter hem aan, en vraagt: “Als ik raad, uit welk 

land jij komt, mag ik dan mijn hond terug…? “ 

 

 



 

 

 

  

 



 

 

 

Agenda 2020 

Er zijn geen evenementen meer dit jaar, door de corona is het niet verantwoord. 
 

Vogelmarkten 2020 
 

Ook zijn er door de corona dit jaar geen vogelmarkten meer in zaal de Klok.                                                                                                                                                                                                                                 

 

 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 december, dan verschijnt het 

volgende clubblad met uw nieuws laatst december 2020.                                                                                                                       

                                                                DeRedactie  

Nieuwe Leden 

 

Edwin Beetsma, van Stolbergstrjitte  67, Kootstertille, tel 06-42318103 

CC Popma, Kleffens 8, 9101 SL  Dokkum, tel. 06-41114424 

 

 
 



 

 

Kweeklijst 2020 

  

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. 

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 



 

 

 



 

 

PELLERUBRIEK 

10 Kleinste Vogelsoorten ter Wereld 

Vogels vind je overal. In je achtertuin, in het bos en natuurlijk in de polder. Het bijzondere 

van vogels is dat vrijwel alle soorten gespecialiseerd zijn om te functioneren in een specifiek 

leefgebied. Hierdoor zie je vaak dat veel soorten alleen op bepaalde plekken voorkomen en 

ook alleen daar kunnen overleven. Wordt het leefgebied om de een of andere reden verwoest, 

dan verdwijnt vaak ook de zeldzame vogelsoort.  

Op de een of andere manier zijn mensen vaak gefascineerd door juist de kleinste 

vogelsoorten. Een van de eerste wetenschappers die hiermee aan de gang ging was Juan 

Lembeye. Al in 1850 publiceerde hij zijn wetenschappelijke overzicht van de tien kleinste 

vogelsoorten ter wereld. Inmiddels is de wetenschap uiteraard een heel stuk verder, maar onze 

fascinatie met juist de kleinste vogelsoorten is zeker nog niet verdwenen. Vandaar dat u hier 

opnieuw een overzicht vindt van de tien kleinste vogelsoorten ter wereld.  

10. Het Scharlaken Schijnpaapje 

Deze zeer kleine vogelsoort is tussen de 10 en 

13 centimeter groot en weegt slechts zo`n 11 

gram. Het Schijnpaapje komt vooral voor in 

Australië en kenmerkt zich door zijn lange 

poten en naar beneden gebogen snavel. Met 

zijn borstelachtige tong eet hij onder meer 

insecten en spinnen, maar ook zaden en de 

nectar uit bloemen. Het Schijnpaapje heeft 

opvallend heldere kleuren, vooral op zijn 

borst, waarbij de mannetjes het felst gekleurd 

zijn.  

9. Maskerparulazanger 

Deze tropische vogelsoort komt uitsluitend 

voor in het Amazonegebied. Het mannetje 

heeft een opvallend blauwgrijs gekleurd 

kopje en ruggetje, met daar tegenover juist 

een knalgele borst. Een opvallende 

verschijning dus. De Maskerparulazanger 

dankt zijn naam aan zijn bijzondere roep die 

erg schel kan zijn. Het diertje haalt met 

gemak de negende plaats op deze lijst met 

een lengte van zo`n 11 centimeter en een 

minimaal gewicht van slechts 7 gram. Ter 

vergelijking, dat is ongeveer hetzelfde als 

een gevulde eetlepel met bloem.  



 

 

8. Het Suikerdiefje 

 

Deze minuscule soort komt 

voor in het Caribisch gebied 

en delen van Brazilië. Het 

vogeltje weegt gemiddeld 9 

gram en is slechts 9,5 tot 11 

centimeter groot. Daarmee 

past hij makkelijk in de palm 

van je hand. Het Suikerdiefje 

staat bekend als een zeer 

sociale soort die zich vooral 

ophoudt in tuinen met veel 

bloemen en fruitbomen. De 

Nederlandse naam is 

waarschijnlijk afkomstig van 

de voormalige suikerplantages 

in het Caribische gebied waar 

het Suikerdiefje zonder twijfel 

zijn naam waarmaakte.  

7. De Goudsijs 

(Amerikaanse 

Goudvink) 

Dit vinkje is een prachtige zangvogel 

die vooral voorkomt op de 

uitgestrekte vlakten van Noord-

Amerika. Het heeft een zeer 

kenmerkende knalgele kleur, 

afgewisseld met zwart op de vleugels 

en de bovenkant van zijn kopje. In 

tegenstelling tot veel andere soorten 

profiteert de Goudsijs juist wel van de 

aanwezigheid van mensen. Het is een 

grote liefhebber van vogelhuisjes in 

de tuin en ook de toenemende 

ontbossing is juist goed voor de 

Goudsijs. Ze voelen zich namelijk het 

beste thuis in open vlaktes. Echt groot 

worden ze echter niet. De Goudsijs 

komt niet verder dan gemiddeld 11 centimeter met een gewicht van zo`n 11 gram.  

 



 

 

 

6. De Bruine 

Mangrovezanger 

 

Ook dit is een levendig 

zangvogeltje. Het komt voor in 

Oost-Australië waar het zich vooral 

ophoudt in de tropische wouden die 

daar te vinden zijn. Het is ook een 

sociaal dier dat vrijwel altijd in 

kleine groepjes werkt en leeft van 

twee of vier Mangrovezangers. Het 

diertje heeft een opvallende 

witzilveren kleur en verdient zonder 

meer een plaats op deze lijst. Het is 

slechts 10 centimeter lang en weegt 

niet meer dan 5 gram. Dat is 

ongeveer net zoveel als een 

muntstuk van 20 eurocent.  

5. De Goudkopgraszanger 

.  

 

Deze soort heeft inderdaad een zeer kenmerkende gouden kuif op zijn kopje waaraan hij zijn 

naam heeft verdient. Hij wordt ook wel de kleermakersvogel genoemd vanwege zijn 

vermogen om op bijna menselijke wijze nestjes in elkaar te `naaien`. Ook dit vogeltje heeft 

een wijdverspreid leefgebied dat zich uitstrekt van Australië tot India. De Goudkopgraszanger 

wordt zo`n 10 centimeter groot en weegt ongeveer 10 gram.  

 



 

 

 

4. De Pardalotus 

 

Dit is een zeer opvallend vogeltje met 

bijzondere witte stippen op zijn hoofd 

en zijn rug. Ook dit vogeltje komt 

gemiddeld niet verder dan 10 

centimeter met een gewicht van 8 

gram. Het bijzondere is dat de 

Pardalotus een reden heeft om zo klein 

te willen zijn. Hij houdt zich namelijk 

vooral op in natuurlijk gevormde 

tunnels op de grond en in 

boomstronken. Daar jaagt het op kleine 

insecten en spinnetjes.  

3. Het Goudhaantje 

 

Dit is niet alleen de 

nummer drie op deze 

lijst, maar ook de 

nummer 1 van een andere 

lijst. Namelijk die van de 

kleinste Nederlandse 

soorten. Het Goudhaantje 

heeft een enorm groot 

leefgebied dat zich 

uitstrekt vanaf Groot-

Brittannië, door heel 

Europa heen en 

vervolgens helemaal door 

Rusland tot aan Japan. 

Het verdient zijn naam 

door de opvallende 

goudkleurige rug. Wat 

grootte en gewicht betreft 

is het een koning van het minimale. Het Goudhaantje is gemiddeld niet groter dan 9 

centimeter met een gewicht van ongeveer 4 tot 7 gram.  

 

 



 

 

 

2. Het 

Eucalyptushaantje 

 

Dit is een echte boomvogel die te 

vinden is in de gematigde bossen van 

Australië. Het jaagt daar op kleine 

insecten en larven. Het vogeltje is 

bruinkleurig bovenop met een 

witbruine onderkant. Het is de op één 

na kleinste vogel ter wereld met een gewicht van 6 gram en een lengte van niet meer dan acht 

a negen centimeter.  

 

1. De Bijkolibrie 

p 

Deze ondersoort van de 

kolibriefamilie is zonder meer de 

allerkleinste vogelsoort ter wereld. Hij 

is niet groter dan 5 a 6 centimeter met 

een bijna onwerkelijk klein gewicht 

van 1,6 tot 2,8 gram. Dat is ongeveer 

net zoveel als een muntstuk van 1 

eurocent. Hoewel de naam anders doet 

vermoeden is de Bijkolibrie toch wel 

wat groter dan een bij, maar 

het scheelt niet heel veel. Het 

kleinste vogeltje ter wereld 

komt vooral voor op Cuba en 

eten daar vooral de nectar uit 

bloemen.  

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Pellerubriek grappige plaatjes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Beste leden, 

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

Vorig jaar heeft deze campagne onze vereniging 75,00 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 5 oktober tot en met 24 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 kosteloos 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 Volièrevereniging de Woudzangers tijdens de stemperiode 5 

oktober tot en met 24 oktober 2020! 

 

 



 

 

  



 

 

 

Uit oude kranten van 1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Beste Woudzangers, 

In verband met de steeds voortdurende onzekerheden rond het coronavirus hebben wij als 

bestuur besloten om de tentoonstelling dit jaar niet door te laten gaan. 

U snapt natuurlijk wel dat wij bij deze moeilijke beslissing lang hebben moeten nadenken en 

er zijn dan ook diverse gesprekken geweest in het bestuur en met andere belanghebbenden. 

Een van de argumenten en misschien wel de grootste om de tentoonstelling niet door te laten 

gaan is dat we te maken hebben met veel inzenders, keurmeesters, bestuursleden, helpers en 

bezoekers welke in de risicogroep (ouderen) zitten.  

In de praktijk hebben we te maken met de 1,5 meter regel. Hoe los je dit op met de opstelling 

in de zaal, tijdens de keuring, niet genoeg ruimte voor de keurmeesters en voorsjouwers. 

Tijdens de opening en tentoonstelling niet genoeg ruimte in de zaal.  

Deze en nog meer niet genoemde argumenten hebben tot dit besluit geleid.                                        

Wij begrijpen dat voor veel leden(inzenders) deze beslissing hard aankomt en we vertrouwen 

erop dat het volgend jaar de situatie weer normaal is en de tentoonstelling weer kan doorgaan. 

Ook de tentoonstelling vergadering van 6 september en de feestavond van 21 november 

komen te vervallen. 

Hopelijk heeft u toch begrip voor de situatie. Het belangrijkste is en blijft, we kunnen geen 

risico aanvaarden dat er iemand door ons handelen besmet wordt met het coronavirus! 

Het bestuur. 

 

Nawoord 
 

Dit is alweer de laatste pagina van dit clubblad, helaas is het maar een dun clubblad, door de 

corona. Want alle evenementen van de Woudzangers zijn dit jaar afgelast, dus geen 

tentoonstelling, vergadering en vogelmarkten.  

Helaas moet ik dit keer ook beginnen met een trieste mededeling, want op 75 jarige leeftijd is 

overleden ons steunlid W Wouters uit Ureterp, dat hij moge ruste in vrede en voor de 

nabestaanden veel sterkte.  

J Andringa wil ik veel succes wensen, in het bestuur van District Friesland, dat je daar nog 

vele jaren jou bestuursfunctie mag uitvoeren. 

BE v/d Akker bedankt voor de medewerking, aan het tot stand komen van dit clubblad, tevens 

weer voor de ledenmutaties en niet te vergeten, de rubriek uit de oude kranten en het 

belangrijkste, de Rabo Aktie 2020. Dus leden word gratis lid van de Rabo en stem op de 

Woudzangers, nu maar hopen dat onze leden, daar gehoor aan geven, zodat we er financieel 

weer wat beter van worden.  

H Pel ook maar weer bedankt voor de Pellerubriek, want zonder die verhalen was het 

clubblad nog dunner geweest. 

W Weening jij ook bedankt, voor de mop en de vogelweetjes, helaas hebben wij deze keer 

niet even bijgepraat, maar heeft je vrouw Jessica, de boodschap over gebracht.  

De nieuwe leden welkom bij de Woudzangers, verwachtende dat jullie eerste evenement, de 

voorjaarsvergadering in 2021 kan zijn om jullie daar te ontmoeten.  

Verder hoop ik dat een ieder, die toch nog op vakantie is geweest, ondanks de corona, weer 

gezond en uitgerust thuis is gekomen. 

       AT Vissia 



 

 

 

 


