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Voorwoord 

 

Dit is mijn eerste voorwoord als voorzitter. We mochten weer vergaderen en dat 

deden we op 22 juni 2021. Op deze jaarvergadering is besloten door de leden dat 

Arend Vissia de nieuwe voorzitter is en Gerrit van Lune is TT secretaris 

geworden. De opkomst op deze vergadering werd door 25 leden bezocht, waar 

wij als bestuur tevreden mee zijn, gelukkig mag er weer steeds meer.                                                                                                                               

Nu het eindelijk weer mag, na een jaar van corona, laten in 2023 enkele 

politieke partijen ons weer in de steek en willen onze hobby gaan verpesten, 

laten we dat met elkaar tegenhouden en vul de enquête in, die in dit clubblad 

staat, of via sociaal media en waar jullie allemaal al een mailtje van hebben 

gehad,  zodat er meer dan 40.000 handtekeningen komen en alles weer terug 

gedraaid kan worden.                                                                                                                          

Zoals het nu lijkt kunnen we dit jaar ook weer een tentoonstelling organiseren, 

met de feestavond een week later. Nu maar hopen dat een ieder goed heeft 

gekweekt, zodat er veel vogels geshowd kunnen worden en we weer een 

ouderwets mooie show hebben.                                                                          

Wij als bestuur hebben er weer zin in, om elkaar fysiek te ontmoeten en na een 

lange coronatijd elkaar weer te zien, om zo de gemiste periode weer wat glans te 

geven.                                                                                                                    

De nieuwe leden heet ik van harte welkom bij de Woudzangers, dat wij jullie 

gauw mogen ontmoeten op de activiteiten van onze vereniging.                                                                             

Verder is er weinig te vertellen, want alles moet opnieuw opgestart worden. Dus 

in de toekomst hoop ik meer nieuws te kunnen melden, wel wil ik iedereen die 

op vakantie gaat, een fijne vakantie wensen, met mooi weer en vooral corona 

vrij te blijven.                                    

Vriendelijke Sportgroeten,                                                                                                

Voorzitter Arend Vissia 

      

 

 



 

Kennismaking met de Fam. R. Gjaltema 

Dit keer moest ik opnieuw een kandidaat 

opzoeken voor De kennismaking met. Want 

waar ik heen zou gaan, belde op het laatste 

moment af wegens ziekte, vanaf deze kant 

beterschap en de volgende keer, hoop ik dat het 

wel door kan gaan.                                                                                

Dus moest ik op zoek naar een volgende 

deelnemer, gelukkig was Reinder Gjaltema gauw 

bereid, om de volgende deelnemer te zijn en zo 

kwam het, dat ik op dinsdag 8 juni met 

schitterend mooi weer, naar de Taanwijk 20 in 

Harkema reed, waar Reinder en Angelique 

wonen in een mooi groot huis, met een prachtige 

tuin en mooie volières.  

Nadat ik was aangekomen stond Reinder mij al 

op te wachten en zijn we eerst naar de vogels 

gegaan. Jammer genoeg had hij een paar dagen ervoor, nachtelijk bezoek gehad van wat 

ongedierte, wat hem 4 jonge vogels heeft gekost en zijn kapoetsensijs heeft er een kale kop 

van overgehouden.                                                                                                                                        

Nadat we wat foto’s hebben genomen, zijn we op het terras gaan zitten, waar we ook koffie 

hebben gedronken met een versnapering, daarna ben ik begonnen met mijn vragen.                 

Reinder is geboren 

in Surhuisterveen, 

waar ook de lagere 

school werd bezocht, 

daarna ging de 

studie verder op het 

AOC in Buitenpost, 

voor de opleiding 

groenvoorziening. 

Toen dat voltooid 

was, ben ik verder 

gegaan met leren op 

HBO niveau, voor 

de 

hoveniersopleiding. 

Toen dat volbracht 

was, ben ik gaan werken in Berlikum, daar heb ik 6 jaar in de snijbloemen gezeten, toen ben 

ik naar Smeding in St Annaparochie gegaan. Daar werkte ik in de groente en fruit, waar ik 

inmiddels ook alweer 12 jaar ben, daar maak ik de bestellingen klaar voor de klanten en zorg, 



dat het in de vrachtauto komt, voor transport, dat doen we in 2 ploegendiensten, vroeg en laat, 

dat vind ik mooi werk tot nu toe, wat er in de toekomst komt weet ik niet. Daar heb ik mijn 

vriendin Angelique uit Stiens ook leren kennen, die werkt bij van Smaak maaltijden, waar ze 

als regiomanager werkt.                                                                                        

Zodoende hebben we eerst 10 jaar in Hallum gewoond en kreeg ik, toch wel heimwee naar de 

Walden. Daarom zijn we weer terug gegaan naar deze streek en wonen nu weer 4 jaar 

gelukkig in Harkema, in een mooi huis met meer ruimte dan in Hallum, Angelique mag hier 

gelukkig ook graag wonen en wil zeker niet terug naar de kleigronden.                                           

Hoe is jouw 

vogelhobby 

ontstaan Reinder, 

dat is van huis uit 

gekomen, want bij 

de hele familie 

Gjaltema zijn 

vogels, toen ik nog 

jong was had ik al 

vogels, dat waren 

tropen en 

wildzang. Mijn 

vader had ook 

vogels, toen waren 

dat nog witte 

kanaries, waar hij 

vele prijzen mee 

heeft behaald op 

de tentoonstellingen, later heeft hij nog goede turquoisine parkieten gehad en weer later, werd 

het wildzang en nu heeft hij niks meer, om gezondheidsproblemen, hij heeft een paar keer een 

tia gehad en kan niet zoveel meer. Ze hebben het huis inmiddels ook al verkocht en gaan in 

een bejaardenwoning wonen, dat is allemaal wel jammer, maar zo gaat het in het leven.  

Toen ik ben gaan samenwonen met 

Angelique in Hallum, ben ik daar ook lid 

geworden van de vogelvereniging, ik had 

toen zebravinken waar ik ook wel kampioen 

mee ben geworden, ook heb ik een keer de 

beste vogel van de show gehad in 

Leeuwarden, van de zebravinken club van 

het noorden.                                                                                                                                  

Nu heb ik de zebravinken weg gedaan en 

ben overgestapt, op wildzang ik heb 

momentheel barmsijsen, nachtegalen, 

kapoetsensijsen, baardmannetjes, 



diamantvinken en wat kanaries. In de schuur heb ik nog vogels in kooien, daar staan 36 stuks 

maar die zijn niet allemaal bemand, de meesten 

staan leeg, maar ik wil er wel weer wat in hebben. 

Buiten heb ik 2 volières met de wildzang die ook 

binnen kunnen komen en begroeid is met veel 

groene struiken.  

Het voer wat ik geef is van Koening, dat geef ik 

aan de wildzang. De tropen krijgen een 

mengeling van Jan Pastoor, dat geleverd word 

door Sleats, ook krijgen ze nog eivoer van Witte 

Molen. De baardmannetjes krijgen ook nog 

diepvries pinky’s, buffalos en hermetias. Verder voer ik niet zoveel, enkel eens wat broccoli 

waar ze gek op zijn.                                                                                                                                       

Het schoonmaken buiten heb ik weinig werk van, binnen is het wat anders, daar zit wel werk 

in, al die kooien schoonhouden, dat maak ik elke week goed schoon en de vloer doe ik elke 

dag.  

Het kweekseizoen begint bij mij zodra het weer beter word en de dagen langer zijn, dus vanaf 

april tot augustus of september, dit jaar is het laat omdat we een koud voorjaar hadden. Maar 

binnen begin ik wel vroeger, want 

daar zit wel verwarming en 

verlichting, dus daar kan ik bij de 

winter ook wel kweken, wat ik 

voorheen ook altijd deed, maar dit 

jaar heb ik dat niet gedaan, 

misschien volgend jaar wel weer, als 

ik wat meer vogels in de kooien heb.                                       

De tentoonstelling probeer ik wel 

aan mee te doen, want daar leer je 

ook veel van en in Harkema, is nog 

een mooie grote show en gezellige 

mensen, dat trekt mij wel aan.                                 

De vergaderingen en contactavonden 

kan ik bijna nooit bijwonen, want ik werk in ploegen, de ene keer moet ik avonds werken en 

de andere keer morgens al heel vroeg, dan word het mij gauw te laat op zulke avonden.                                                                                                                  

Het clubblad word door mij wel heel goed gelezen, dat vind ik mooi om wel op de hoogte te 

blijven, van wat er zoal speelt bij de Woudzangers.  

Heb je nog meer hobby’s Reinder, jawel ik mag heel graag tuinieren, want normaal heb ik 

bijna een heel jaar een bloeiende tuin, alleen dit jaar is dat wat minder, door het koude 

voorjaar. Ook mag ik graag in de natuur wezen om vogels te fotograferen, waar ik enkele 

jaren terug mee ben begonnen, eerst spotte ik altijd vogels, dat deed ik alleen in Friesland en  

 



de 4 eilanden, waar ik dan wel 40 tot 50 keer per jaar heenging.                                                                              

Ik heb zelfs een jaar gehad dat ik voor 

5000 euro aan benzine verreed, dus 

daar ben ik mee gestopt, dat werd te 

duur. Nu fotografeer ik diverse 

vogelsoorten, heb inmiddels 302 

soorten vogels op de camera staan, die 

ik alleen in Friesland heb 

gefotografeerd, zelf bij mij achter huis, 

komen heel wat vogels langs met de 

trek en wil ik alleen maar mooie foto’s 

maken, van de vogels die ik fotografeer  

en je beleeft ook nog mooie dingen 

onderweg.  

 

Zo zat ik eens bij de Bulten in Harkema, waar ik een foto wilde maken van een ijsvogel, zo ik 

daar lag te wachten, kwam Fokke Ophuis aan rijden op zijn scooter en vroeg wat doe jij daar, 

ik zei ik wacht op een ijsvogeltje, om daar een mooie foto van te maken. Dan pak ik ook even 

mijn camera zei Fokke en ging een stukje verder in de bosjes liggen, om hem te verschuilen, 

even later komt er een vrouw aan lopen, met een hond en wat gebeurt er, bij de bosjes waar 

Fokke verscholen lag, doet de hond de poot omhoog, dus Fokke schoot uit de bosjes, die 

vrouw schrok zich wild en Fokke had een natte broek.                                                                                                                   

Dat waren mijn vragen Reinder, bedankt voor de gastvrijheid en het genotene, dat was weer 

goed en morgen moet je ook weer 

vroeg op. dus heel graag tot onze 

volgende ontmoeting.                              

 

De Redactie AT Vissia 

      

  

 

 

 

 

 



 



Nieuwsbrief 

District Friesland 

Verschijnt eind maart 2021 

Eind december hebben we vanuit het Districtsbestuur een nieuwsbrief samengesteld voor 

de leden. Deze is via de secretarissen van de Friese afdelingen verspreid. Nu de datum 

nadert van de voorjaarsvergadering dus opnieuw een bericht van ons. Uiteraard gaat 

genoemde vergadering niet door. Ook de Algemene vergadering gaat niet door. Dat kan 

gewoon nog niet. Ik denk dat iedereen die deze brief leest zo langzamerhand wel iemand 

kent die door het covid-virus is getroffen. Heel veel mensen zijn hierdoor ziek geworden of 

erger, overleden.  Ook binnen de afdelingen.  Ondertussen vraag je je af wanneer het weer      

“ normaal “ wordt. Wanneer kunnen we elkaar weer ontmoeten? Als de meeste mensen om 

ons heen in ons land zijn ingeënt dan zal weer kunnen verwacht ik. Ik schat in dat dit na de 

zomer zal zijn. Ik hoop dat we dan weer na kunnen denken over het organiseren van de 

lokale tentoonstellingen en natuurlijke de Friese Kampioenschappen. Voor de afdelingen 

heeft Auke alle aanvragen doorgestuurd naar de bond. Ook hebben we regelmatig contact 

met de voorzitter van Surhuisterveen over de organisatie van de Friese Kampioenschappen. 

Samen zien er naar uit. Een leuk filmpje van een paar leden waren te zien in HEA! en staan 

op hun site. Het zalencentrum De Lantearne is schitterend verbouwd. Ik hoop echt van harte 

dat we hier een mooie vogelshow kunnen gaan organiseren. 

              

    Ik heb alle voorzitters in januari persoonlijk benaderd met de vraag hoe de afdelingen 

door deze tijd komen. Een belangrijke vraag voor mij is hoe de besturen de leden bereiken. 

Een aantal afdelingen nemen deze nieuwsbrief één op één over. De nieuwsbrieven zijn voor 

alle leden! Bij een aantal afdelingen loopt de website niet meer naar behoren, weer anderen 

plaatsen het hier wel op. Het blijft voor onze afdelingen lastig om de leden te bereiken. 

Persoonlijk contact ontbreekt of is moeilijk. Gelukkig melden zich wel nieuwe leden aan! Ik 

heb ook gemerkt dat er op een aantal plekken onderling matig door de besturen 

gecommuniceerd wordt. Hoe willen we dan de leden bereiken? Ook blijkt dat de 

belangstelling voor Districts- en Bondsbesturen niet groot is. Gelukkig hebben we wel 

iemand bereid gevonden om in het Districtsbestuur zitting te nemen. Later meer daar over.  



   UIT DE BONDSRAAD; 

   De Bondsraad heeft 20 februari een zoom-bijeenkomst gehad. Veel van wat we besproken 

hebben staat al in reeds gepubliceerde informatiebulletins van de bond. Ook het advies over 

bestuur in het kader van nieuwe wetgeving. Belangrijk zijn de ontwikkeling voor online 

ringenbestellen en de gewijzigde opmaak voor Onze Vogels. De groei van Facebook van de 

bond is spectaculair, nu al ruim 5000 leden. Een deel daarvan is lid van de bond geworden.      

Bent u al lid? Heel veel mensen delen nu hun vogel 

ervaringen op deze website. Regelmatig even een kijkje 

nemen kan leuke informatie opleveren. Wat mijzelf 

vooral opvalt zijn de vragen van denk ik beginnende 

liefhebbers. Ik las onlangs de vraag welke planten/bonen 

het beste bij gras- en valkparkieten in de volière geplaatst 

konden worden. Daar kun je als afdeling ook mee aan de 

slag. Actief benaderen!  

 

    Ook is de website van de NBvV. aangepast. Leden 
kunnen zich heel gemakkelijk oriënteren en 
aansluiten bij de afdeling bij hun in de buurt. Alle 
Nederlandse afdelingen staan daar op. Door de 
blauwe of rode stippen aan te klikken kom je op de 

site van de bond, dan nog een keer en je komt op de 
afdeling die je zoekt of bij je in de buurt. 
Gemakkelijk om op jullie eigen site te vermelden! 
 
 

Word l id van de NBvV  
Deze afdelingen zijn aangesloten bij de NBvV, de 

grootste vogelbond van de wereld! 

 

 

  JAARVERSLAG NBvV;  

   Het jaarverslag met stemformulier voor de afdelingen alsmede het verzamelformulier met 

stemmen voor de Algemene Vergadering 29 mei as. zijn naar de afdelingen gestuurd. Age heeft ze 

ook op de website en Facebook van Friesland gezet, je kunt ze zo ophalen. De financiële zaken staan 

erin, net als de begroting. Ik neem het voorwoord van Klaas uit het jaarverslag even mee, daar staat 

veel informatie in over het wel en wee van de bond. Langs deze weg kunnen alle leden daar kennis 

van nemen. Ik weet niet hier er hierover binnen de afdelingen met de leden gecommuniceerd gaat 

worden. De hele inhoud van het verslag hier meenemen lijkt me geen goede optie.  

 

https://www.nbvv.nl/lid-worden/


VOORWOORD UIT JAARVERSLAG; 

    Het afgelopen jaar was wellicht een van de zwaarste jaren in de recente geschiedenis van de NBvV. 

Kort na het NK 2020 werd Europa opgeschrikt door de uitbraak van het coronavirus. Op dat moment 

kon nog niemand bevroeden hoe groot de impact op ons dagelijks leven zou worden. Stil werden we 

geconfronteerd met overvolle ziekenhuizen, vreselijke verhalen over het lijden op de I.C.’s en de vele 

rouwstoeten eerst nog in de Zuidelijke Nederlanden, maar ook al gauw boven de grote rivieren. Ook 

menig lid van de NBvV trof helaas dit lot. Het verenigingsleven kraakte in zijn voegen. De ene 

afzegging na de andere legde uiteindelijk alles stil. Maar stilaan ontstonden er ook nieuwe 

initiatieven. Zo werden er online vogelverkiezingen georganiseerd en werd Facebook voor velen een 

middel om met elkaar over de hobby te communiceren. Dat daar grote behoefte aan is bewijst wel 

de onstuimige groei van onze eigen besloten Facebookgroep: Nederlandse Vogelliefhebbers, die in 

recordtijd uitgroeide van 0 tot 5000 leden. Noodgedwongen gingen de diverse overlegstructuren 

over op Zoom en Teams om zo toch nog met enige regelmaat te kunnen overleggen. Aanvankelijk 

nog wat onwennig, maar inmiddels al goed ingeburgerd. De KMV, het Hoofdbestuur en de Bondsraad 

weten al niet beter en ervaren ook de voordelen, zoals de enorme (reis)tijdwinst en lagere 

vergaderkosten. Het kopje koffie is thuis aanmerkelijk goedkoper om over de dure kilometers nog 

maar te zwijgen. De NBvV blijkt hier flink op te kunnen bezuinigen, ook in de toekomst en dat is 

helaas nodig ook. Niet alleen het dalend aantal leden zorgt voor een financiële uitdaging die ons tot 

ferme besluiten dwingt, maar ook de Belastingdienst heeft ons gevonden. In de financiële paragraaf 

wordt dit nader uitgelegd, maar de forse tegenvaller viel ons erg rauw op het dak en noopt tot een 

aantal aanpassingen in ons financieel beleid. Toch is er ook positief nieuws. Per 1 mei wordt Onze 

Vogels in een nieuw jasje gegoten, waarbij goed rekening gehouden is met de wensen en suggesties 

zoals die door velen aangeleverd zijn. Tevens gaan we in zee met een nieuwe opmaker en drukker, 

wat op jaarbasis een kleine 15.000 bespaart. Daarnaast wordt op dit moment hard gewerkt om het 

online ringenbestellen voor de leden, zonder tussenkomst van de ringencommissaris, met ingang van 

het ringenjaar 2023 mogelijk te maken. Een wens van velen. Toch blijft 2020 voor de NBVV een jaar 

om snel te vergeten en kijken we uit naar een gezonde toekomst waarin we onze mooie vogelhobby 

weer naar hartenlust met zijn allen samen kunnen beleven. Klaas Snijder – Bondsvoorzitter 

 

   UIT HET DISTRICTSBESTUUR; 

   Ook wij komen niet bij elkaar. Ons contact gaat waar nodig per app of in de mail. De 

telefoon is ook gewillig. Veel valt er niet te bespreken nu alle overleggen eruit liggen. De 

voorjaarsvergadering met op de agenda o.a. de bestuursverkiezing gaat niet door. Dat 

betekent iets voor de samenstelling van het bestuur. De bestuursperiode van Age Ruiter zit 

erop. Hij heeft dan 10 jaar, meer aan 3 periodes vol gemaakt. Hij wil niet herbenoemd 

worden. Wel wil hij tot de situatie weer normaal is de financiën blijven beheren. Uiteraard 

zijn we daar blij mee. We hebben Wim Dalhuizen uit Irnsum bereid gevonden in het 

Districtsbestuur te komen. Hij is lid van de BEO uit Bolsward. Twee andere leden hebben de 

vraag nog in beraad i.v.m. gezondheid en verbouw van de woning.  We stellen voor aan de 

afdelingen om Wim Dalhuizen as interim te benoemen. In de najaarsvergadering kunnen we 

dit dan normaliseren.  



 



TT-AGENDA FRIESLAND. 

U05 Bijz. De Waldsang, Ureterp 
 Korfbal Ver. , Grien Leane 6 , 9247 GT Ureterp 

Open: 10-11-
2021 t/m 13-11-2021 
Keurdag: 9-11-2021 

Woensdag 10-11-2020 19,30 tot 22,00 uur Donderdag 11-11-2020 19,30 tot 
22,00 uur Vrijdag 12-11-2020 14,00 tot 22,00 uur Zaterdag 13-11-2020 10,00 tot 
14,00 uur 

  

N30 Bijz. Zanglust, Noordbergum 
 De Balstien, van Cronenburgweg 1, 9257VW Noordbergum 

Open: 11-11-
2021 t/m 13-11-2021 
Keurdag: 10-11-2021 

Deze T.T. wordt samen met de SKNN georganiseerd openingstijden 11 nov. 19-
22 uur vrijdag 12 nov. 9 - 21 uur en zat..13 nov. 9-15 uur 

  

L10 Afd. Lemster Volière Vrienden, Lemmer 
 Zalencentrum De Treemter Balk, Bogermanstraat 3, 8561 BK Balk 

Open: 12-11-
2021 t/m 13-11-2021 
Keurdag: 11-11-2021 

M14 Afd. Fugelnocht, Damwoude 
 Dorpshuis De Nije Warf, Foarwei 31A, 9113PA Walterswald 

Open: 12-11-
2021 t/m 13-11-2021 
Keurdag: 11-11-2021 

S08 Afd. volièrevereniging Leeuwarderadeel, Stiens 
 Britsenburgh, Menno van Coehoornwei 16, 9055MC Britsum 

Open: 13-11-
2021 t/m 13-11-2021 
Keurdag: 13-11-2021 

 D08 Afd. Drogeham eo, Harkema 
   Zalencentrum De Klok, B Harkemastrjitte 1, Harkema 
 

Open: 17-11-  
2021 t/m 20-11-2021 
Keurdag: 16-11-2021 

D17 Afd. Drachtster Vogelvrienden, Drachten 
 Drachtster Vogelvriende, Noorderdwarsvaart 85 D, 9201 KL Drachten 

Open: 19-11-
2021 t/m 20-11-2021 
Keurdag: 18-11-2021 

District TT  Friesland 
  

FR Dist. Vogelvereniging Surhuisterveen e.o., Surhuisterveen 
 "De Lantearne", Jan Binneslaan 49, 9231 CA Surhuisterveen 

Open: 9-12-
2021 t/m 11-12-2021 
Keurdag: 8-12-2021 

Opening donderdag 9-12-2021 van 19.00 tot 22.00 uur, vrijdag 10-12-2021 van 
14.00 tot 22.00 uur en zaterdag 11-12-2021 van 10.00 tot 12.00 uur.  



 
 

Nog niet alle afdelingen hebben hun afdelingstt.  Aangemeld op deze site van de bond.   

STOND ER NOG IETS IN DE KRANTEN?? 

 In de jaren 80 werden ze bij tienduizenden geëxporteerd. 

Gelukkig werd de handel verboden.  De grijze roodstaart is 

nog steeds niet veilig. In Benin en Togo worden de koppen, 

veren en ogen op zogenaamde voodoomarkten verkocht om 

hekserij tegen te gaan, je geheugen te verbeteren of de 

liefde te vinden! In de jaren 80 werden ze bij tienduizenden 

geëxporteerd. Gelukkig werd de handel verboden, toch 

worden ze nog steeds illegaal aangeboden. 

  

’s Werelds voor zover bekend oudste in het wild levende vogel, de 

albatros Wisdom (wijsheid), heeft iedereen verbaasd door gewoon 

weer een kuiken te produceren. Wisdom baarde ruim vier jaar 

geleden al opzien, toen zij op haar - naar schatting - zeventigste 

kuiken wist groot te brengen. De vogel draagt een ring van 1956.  

 

 

Lijster en merelvangst met lijmstokjes verboden;  

In vijf regio's rond Marseille en Nice is de techniek nog toegestaan, maar een definitief verbod komt er 

vooralsnog niet. Alleen dit jaar mag de methode niet meer gebruikt worden. Dat komt omdat Macron 

eerst een uitspraak van het Europese Hof van Justitie wil afwachten. Natuurbeschermers zijn tegen de 

vangmethode, waarbij takken worden ingesmeerd met lijm zodat als een vogel erop gaat zitten die niet 

meer weg kan vliegen. Jagers willen er vooral lijsters en merels mee vangen, maar volgens critici 

hebben ze ook andere vogels als bijvangst. Willy Schraen van de Nationale Federatie van Jagers zegt 

dat de techniek al decennia in het zuiden van Frankrijk wordt gebruikt en dat het geen invloed heeft op 

de vogelpopulatie.  "In Frankrijk kan op 64 soorten worden gejaagd", zegt Yves Verilhac van BirdLife 

International tegen de BBC. "Dat in tegenstelling tot Nederland waar er maar twee zijn toegestaan. 

Het EU-gemiddelde is 30 soorten, waardoor Frankrijk het meest toegeeflijke land is voor jagers."  

Hoe is dit nog mogelijk ik één Europa. Hier zeer streng beschermd en 700 km naar het zuiden worden 

ze nog wreed gevangen door takken in te smeren met lijm. 

Met sportgroet namens het Districtsbestuur, Sicco Veenstra 



               

Jaarverslag volierevereniging ‘De Woudzangers’ 2020 

 

Hoe mooi mocht dit jaar wel niet beginnen!!! Onze vereniging had de beste score op het 

Nederlands kampioenschap. Voor De Woudzangers was dit de eerste keer. Dit was natuurlijk 

te danken aan de 6 inzenders:  W. Weening,  A.T. Vissia,  H. Pel,  W.K. van der Veen,  R. van 

der Veen en B.E. van de Akker. 

Minder mooi was dat we dit jaar afscheid moesten nemen van onze voorzitter Sipke 

Brouwer. Hij overleed op 6 juni na een kort ziekbed op 75-jarige leeftijd. Ook overleed 

mede-richter en erelid Albert Bakker (88 jaar) en steunlid Wietse Wouters (75 jaar). We 

wensen famillie en nabestaanden veel sterkte toe. 

Op 22 januari hadden we onze ledenvergadering. Hier waren 10 leden en het gehele bestuur 

aanwezig.  

Op 5 februari hadden we onze eerste  en achteraf de enige contactavond. Deze werd 

verzorgd door Henk Lomulder. Waar het ging van ‘Ei tot tentoonstelling’ waarbij de 

Gouldamadine centraal stond. De opkomst bestond uit 22 leden inclusief het bestuur.  

 Als bestuur hebben we geregeld dat de oude verlichting in de klok vervangen mocht worden 

voor nieuwe led-verlichting. 

Begin oktober hebben we een klein besloten feestje gehad in Cafe De Klok, waarbij de vijf 

jubilarissen een speldje in ontvangst mochten nemen van districtsvoorzitter Sicco Veenstra 

en Arend de andere cadeaus en de bloemen mocht overhandigen. 

2020 is het jaar van Corona. Dit betekent dat wij ons verenigingsleven op een zeer laag pitje 

moesten zetten. Door de steeds strengere maatregelen hierop kon helaas de TT-vergadering  

en de tentoonstellingen ook niet doorgaan.  

Er is een fruitmand gebracht bij: T. Miedema, H. Dijkstra, A.T. Vissia, S. Tabak, K. Bakker en 

Th. Zuidema. 

 

Op 1 januari 2021 hadden we 164 leden en 18 steunleden. Totaal 182 leden.  

 

 

 



  



Pellerubriek 

Kweek met de KEEP 

 

Soms heeft een vogelkweker een uitdaging nodig. Omdat ik hoofdzakelijk sijzen, 

baardmannen en goudvinken kweek, viel mijn aandacht 3 jaar terug op de Keep. Deze vogel 

zie je 1, 2, 3 niet bij iemand in de volière, laat staan op een vogelshow, wat ik eigenlijk best 

jammer vind. Ook worden in Nederland weinig kepen gekweekt. Verder lees je weinig over 

het kweken van Kepen in gevangenschap. Alois van Mingeroet beschreef in 1 van zijn boeken 

dat kepen kweken een prestatie op zich is. Ik besloot de uitdaging aan te gaan om dit in 

levende lijve te willen meemaken. Om goede kepen te kunnen kopen gaat al de nodige 

voorbereidingen aan vooraf. Nooit heb ik vele kilometers moeten rijden voor vogels als voor 

correct geringde  

kepen. Meestal worden in de winter kepen aangeboden die ‘in de natuur’ gekweekt zijn. Na 

vele teleurstellingen en vele liters benzine erdoor heen gejaagd te hebben, kon ik eindelijk 

toch een koppel kepen bemachtigen in België. Bij onze zuiderburen worden kepen toch iets 

meer gekweekt en na een oproep via internet kon ik in België een koppel correct geringde 

Kepen kopen. De vogels zaten strak in de veren, en de Belgische kweker had standaard 3 

koppels kepen naast zijn Putters en Amerikaanse Sijzen. Hij vertelde dat de kweek met kepen 

gepaard gaat met vallen en opstaan. De beste man adviseerde me om met tegenslagen te 

moeten en kunnen omgaan met deze vogels. Onderweg naar huis zat ik te denken aan de 

woorden van deze 

man. Is de Keep 

werkelijk een moeilijk 

te kweken vogel? 

Tuurlijk ben ik van 

mening dat als je een 

goed koppel hebt en 

het klikt, dat het dan 

allemaal vanzelf gaat. 

Maar dit is met alle 

vogels het geval. Zelf 

ga ik van het standpunt 

uit, dat als ik een doel 

voor ogen heb, het me 

hoe dan ook zal 

lukken........ dus ook 

met de keep. De meesten vogelkwekers denken dat kepen erg schuw zijn, echter dit is 

helemaal niet waar. Kepen zijn helemaal niet schuw en kunnen net als goudvinken zelfs 

zonnebloempitten eten uit je hand. Kepen zijn naar hun verzorger toe vrij vertrouwd. Een 

putter is naar mijn mening veel schuwer. Het verschil tussen man en pop is duidelijk te zien. 

Al moet ik er wel bij vertellen dat kepen zomers op hun mooist zijn. Het leefgebied van de 

keep is vrij omvangrijk en strekt zich uit van Noord Scandinavië, vanaf de boomgrens via 

Finland, Rusland en Siberië tot het Altai gebergte. De keep bewoont in die streken in 

hoofdzaak de randen van naaldbossen en de uitgestrekte berkenbossen. In de golvende en wat 

onregelmatige vlucht laat hij een zacht ‘’tsjuk-tsjuk’’ geluid horen, terwijl de lokroep als een 

hard, metaalachtig ‘’keehp’’ klinkt. Waarschijnlijk is daaraan ook de  

Nederlandse naam te danken. Verder kent de vogel nog een soort zang die enigszins aan die 

van een groenling doet denken, met wat fluitende en ratelende geluiden. De keep is een hele 

mooie vogel om te zien. Vooral als de keep zijn zomerkleed krijgt, zijn de mannen echt 

https://www.cultuurvogelspeciaalclub.nl/wp-content/uploads/2018/12/Kweek-met-de-KEEP-Peter-van-de-Ven.pdf#page=1
https://www.cultuurvogelspeciaalclub.nl/wp-content/uploads/2018/12/Kweek-met-de-KEEP-Peter-van-de-Ven.pdf#page=1


plaatjes. Het kweekseizoen (2016) begon, en aangezien de keep later broedt dan bijvoorbeeld 

de baardmannen en goudvinken kon ik op laatstgenoemde soorten de nodige aandacht 

vestigen. De kepen liet ik verder met rust. Wanneer kepen in de broedstemming komen zie je 

de kleur van de man steeds mooier worden. De snavel van zowel de man als de pop worden 

zwart en de man laat steeds vaker zijn geluid horen. De kop van de keepman kwam intussen 

aardig op kleur en begon al te jagen richting de pop. Het begon al te kriebelen en half mei 

deed ik de nestkasten erin en de kepen begonnen gelijk te trekken aan het nestmateriaal. 

1week later was het nest af en was het wachten op eieren. De pop legde 7 eieren. Na een week 

werden de eieren geschouwd en had ik er 6 bevrucht. Alle 6 kwamen ze uit. Ik voerde de 

jongen naast het standaardvoer pinky’s, buffalowormen en eivoer. Na 5 dagen werden de 

kepen geringd en toen begon de ellende. De ringen had ik afgeplakt zoals ik dat ook met de 

baardmannen, sijzen en goudvinken doe. Maar beide ouders gooiden 1 voor 1 de jongen eruit. 

Diverse kwekers die met de keep kweken ervaren hetzelfde probleem met deze vogels. 

Handopfok werd gedaan maar helaas gingen de jongen dood. Omdat de kepen meestal 1 

legsel doen had ik niet verwacht dat ze nog een legsel gingen doen. Helaas waren deze 

onbevrucht. Aangezien ik niet zomaar opgeef moest en zou ik kepen op stok moeten hebben. 

Ik deed 1 koppel goudvinken en 1 koppel baardmannen weg en er werden 2 koppels kepen 

erbij gekocht. 1 koppel, wat al een bewezen koppel was, en de ander was weer een  

jong koppel. Mijn missie was om tenminste 1 jong op stok te krijgen, zodat het kweken met 

de keep geslaagd was. Helaas had ik in het jaargang 2017 ook weer veel pech met deze 

vogels. Het koppel waar ik vorig jaar jongen van had, legde de eieren ipv. in het nest de eieren 

op de grond. Het bewezen koppel wat ik gekocht had, legde de eieren keurig in het nest, maar 

na 4 dagen stapte de pop om voor mij nog onbekende reden van het nest af. Het jonge koppel 

deed helaas niets. Er was weer een kweekseizoen met kepen verloren gegaan. Ik baalde als 

een stekker en had er flink de pest in. Mijn vogelvrienden adviseerden mij om de koppels te 

verkopen. Zo eigenwijs als ik ben besloot ik te volharden in mijn missie. Immers 

teleurstellingen horen bij het kweken van vogels en je komt er weer sterker uit.2018 moest 

dus het jaar worden van de kepen. De vogels zaten strak in de veren. Eind mei werden de 

traliekastjes weer opgehangen en 2 koppels kepen gingen gelijk over op nestbouw. Het 

paringsritueel van de keep is een prachtig schouwspel, een lust voor het oog. De man zingt, 

draait om de pop met de vleugelsnaar beneden en dan treed hij de pop. Eieren werden weer 

gelegd. Het ene koppel had 6 eieren en de ander 5. Alle eieren waren bevrucht maar omdat we 

met extreme hitte te maken hadden gingen alle jongen helaas verloren. Het andere koppel 

deed helaas niets. Opvallend was dat ik van dit koppel eieren en jongen had afgelopen 2 jaar 

en dit jaar helemaal niks . Weer een tegenvaller, maar ik heb goede hoop. De extreme hitte die 

we in het kweekseizoen gehad hebben heeft roet in het eten gegooid bij mij met hetkweken 

van kepen. Met dit verslag hoop ik dat als je een uitdaging in de vogelsport zoekt je eens met 

een koppel kepen gaat proberen te kweken. Ik garandeer je dat het mooi maar ook moeilijk is 

om deze vogel te kweken. Mijn koppels kepen opdoeken? Ik heb weer 2 koppels besteld bij 

kwekers in Duitsland en België. Ik heb immers een 

missie, en deze wil ik hoe dan ook voltooien. Op naar 

kweekseizoen 2019. 

 

Peter van der Ven 
 

 

 



 

Agenda 2021 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Vogelmarkten 2021 
 

Op de jaarvergadering is besloten, dat we gaan stoppen met de vogelmarkten, er was weinig 

animo de laatste markten, toen het nog kon voor de corona. Daarom hebben wij als bestuur en 

de leden, besloten om aan deze traditie een eind te maken, wat wel jammer is, want wat een 

keer weg is komt niet weer terug.                                                                                                                                                                                                                      

 

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 over onze hobby is van harte welkom, 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 eind september 2021.                                                                                                                       

                                                                De Redactie AT Vissia 

Nieuwe Leden 

Anne Bethlehem, Aylvastraat 2, Kollum, tel 06-53261751 

Veronie de Blaauw-Dekker, Rondweg 8, Norg, tel 06-51062663 



  

 

 



 

 



  



 



 



Vogelweetje 
TOP 3 VOGELS MET GROOTSTE SPANWIJDTE 

1. Grote albatros - 3,7 m 

De grote albatros of reuzenalbatros heeft een gigantische spanwijdte, tot liefst 3,7 m. Hoe 

groot dat is zie je pas echt goed als je ‘m in verhouding ziet tot een mens. Vliegen kost deze 

majestueuze vlieger nauwelijks energie. Dankzij een speciale techniek zweeft hij zonder zijn 

vleugels ook maar te bewegen. In slechts 46 dagen vliegt deze oceaanreiziger de wereld rond 

– hij bereikt daarbij 

een snelheid van 

liefst 127 km per 

uur, tot wel 8 uur 

lang. Aan land komt 

hij alleen om te 

broeden. Én om met 

zijn indrukwekkende 

vleugels 

Status: kwetsbaar 

(20.100) |  

 

 

 

2. Kroeskoppelikaan  

– 3,5 m 

De vogel met de op één na 

grootste vleugels is de 

kroeskoppelikaan, met een 

spanwijdte tot wel 3,5 m. 

Daarmee is hij de grootste 

zoetwatervogel ter wereld – en 

met zijn 15 kg ook een van de 

zwaarste vliegende vogels. 
Zwemmen en vliegen kan hij 

beide prima, maar een lange 

afstandsvlieger is hij (meestal) 

niet. Overwinteren doet de 

kroeskoppelikaan vaak vlakbij 

maar soms trekt hij verder weg – 

in Nederland wordt hij heel soms 

https://www.academia.edu/34117904/Kroeskoppelikanen_van_vroege_steentijd_tot_vijftiende_eeuw


gesignaleerd als dwaalgast. De grootste Europese kolonie kroeskoppelikanen leeft bij 

Griekenland.  

Status: bijna bedreigd (11.400-13.400)  

 

3. Andescondor  – 3,2 m 

Op plek drie de eerste roofvogel in deze top tien, met een spanwijdte van 3,2 m. De 

Andescondor weegt net als de kroeskoppelikaan (ruim) 15 kg maar vliegt wél veel. Hij leeft 

dan ook in gebieden waar hij verzekerd is van een stevige wind: in de bergen, bij oceanen en 

zelfs in woestijnen met thermische luchtstromen. Klapperen met zijn vleugels doet hij 

slechts 1% van zijn totale vliegtijd, zo toonden wetenschappers begin dit jaar aan met 

vluchtrecorders Earthflight. 

Status: bijna bedreigd (6700) |  

Bronvermelding: Marloes Blom, Birds of the World 

 

 

 

Mop: Polen 

Een kleine jongen komt al jankend thuis van school.“Wel”, zegt zijn moeder (van nature 

blond), wat scheelt er”?“Ik heb een nul voor aardrijkskunde gekregen”,  zegt hij, ”ik wist niet 

waar Polen ligt”.“Verdorie”,  zegt zijn moeder, “hoe kan dat nu, geef me even de kaart van 

Belgiė. "Ze zoekt en zoekt maar vindt het niet en zegt: “Deze kaart is niet gedetailleerd 

genoeg, geef me maar de kaart van West-Vlaanderen. "Na lang zoeken zegt ze:“Dat is toch 

onmogelijk, ik vind het hier ook niet en toch kan het niet ver weg zijn want, onze werkster 

komt uit Polen en ze is altijd met de fiets”. 

 

 

https://www.pnas.org/content/117/30/17884
https://www.youtube.com/watch?v=L18dbrCz03c&feature=youtu.be


Kweeklijst 2021 

  

AT Vissia, Herestraat 17 

9851AA Burum 06-25184345 

Kweeknummer 0JZG 

Catharinas in diverse mutaties,  

Roodstuit wildkleur, Pennant  Rosellas 

wildkleur en blauw.Bergparkieten, 

Barrabanden, Stanley Rosella’s wildkl. blauw 

I Sevinga, Wibrandstraat 14 

9873RD  Gerkesklooster 0512-351696 

Kweeknummer BZ38 

Agapornissen Roseicollis, Fischeri,           

Austr. Konings, Inca Kakatoes, 

Edel papagaaien, Rose kakatoes. 

J Andringa, Jonkersvaart 47 

9366TA Jonkersvaart 06-29500655 

Kweeknummer 4KRH 

Timor zebravinken, Zebravinken witbont, 

isabel, oranjeborst bruin en bruin, Diamant 

duiven, Blauwe grondduiven, Barmsijzen, 

Raza Espanòl. 

C Wiersma, Dwerssingel 2 

9281RN Harkema 0512-362971 

Kweeknummer VM15 

Kanaries Geel intensief, Geel schimmel, 

Geel-ivoor intensief, Geel –ivoor schimmel. 

Roodbrons, Putters, Barmsijzen. 

WK v/d Veen, Boekweitstrjitte 70 

9281NG Harkema 06-51468225 

Kweeknummer 1MGV 

Raza Espagnôl, Sijzen, Barmsijzen in diverse 

mutaties. 

Romke v/d Veen, Boekweitstrjitte 70 

9281NG Harkema 0512-360240 

Kweeknummer 9PAB 

Raza Espanôl. 

K Bosma, Nije Buorren 31 

9221TK Rottevalle 0512-341964 

Kweeknummer JV99 

Turquoisine wildkleur 

M Posthumus, It Oerset 6 

9284SM Augustinusga 0512-352071 

Kweeknummer 4PTL 

Splendid wildkleur,Splendid blauwe 

witborsten. 

A.Vlieger, Heidewei 70 

9299HZ Zwagerbosch 06-12755529 

Kweeknummer 5RGL Ps 84407 

Halsbandparkieten Witkopwitstaarten               

( Bleekstaarten) in diverse kleuren nu ook in 

Opaline. 

YJ van Kammen, Nije Hale 18 

9104DS Damwoude 06-52483892 

Kweeknummer 6VCN 

Kanaries Harlekijn en Mozaiek  

B. Rekker, Pastorijehof 11 

9294KB Oudwoude 06-29156265 

Kweeknummer 4RDR 

Bourkes wildkleur,opaline,lutino en opaline 

lutino. Kanaries roodwit mozaiek en reccesief 

wit. 

R. Veenstra, Kievitstraat 45 

9291HN Kollum 06-20263432 

Kweeknummer 9KHN 

Email rene@aga-roseicollis.com 

Agapornis Rosceicollis, Pale fallow en splitten. 

Mutaties in de blauwserie.Grasparkieten, 

Fallow en splitten, Kuiven. 

Prachtrosella’s Mutaties in de witvleugel. 

A van Kammen, Nije Hale 18 

9104DS Damwoude 06-52483892 

Kweeknummer 1UBY 

Koningsparkieten,Roodstuitparkieten, 

Pennanten wildkleur en blauw, Bleekkop 

rosella’s 

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

 



 



Ledenvergadering 22 Juni 2021  

Aanvang 20.15 uur. Aanwezig 25 personen incl. 4 man bestuur. M. Ophuis, T. Dijkstra en J. 

De Vries met kennisgeving afwezig 

1. Opening: 

Arend heet een ieder welkom en opent de vergadering.  

2. Mededelingen/ingekomen stukken: 

– Er zijn 3 leden overleden, namelijk ons erelid en mede-oprichter Albert Bakker (88 

jaar), onze voorzitter Sipke Brouwer (75 jaar) en steunlid Wietse Wouters (75 jaar). Voor hen 

houden we één minuut stilte 

– Alle ingekomen stukken zijn op de site geplaatst, in het clubblad geplaatst of al naar 

een ieder gemaild. Hier heeft Arend nog een aanvulling op. Namelijk of een ieder het 

formulier van Ornithopilia wil invullen, ondertekenen en opsturen. Dit is namelijk een 

handtekeningenactie tegen de nieuwe wet dieren, waarin staat dat alle gehouden dieren 

natuurlijk gedrag moet kunnen vertonen. Dit zou voor onze hobby het einde betekenen. Dit 

formulier wordt ter plekke uitgedeeld aan diegene die aanwezig is. Deze kan ingevuld worden 

en aan het eind van de avond bij Benny ingeleverd worden. 

3. Notulen en jaarverslag secretaris: 

Jan leest deze voor: er zijn geen op- of aanmerkingen. 

4. Jaarverslag penningmeester: 

Benny deelt deze uit en vraagt of er vragen over zijn. Hier zijn geen vragen over. Een van de 

grootste uitgaven was de nieuwe ledverlichting. Deze wordt aangedaan zodat alle aanwezigen 

deze even kunnen bewonderen. 

5. Benoeming kascommissielid: 

Harm de Haan is aftredend en Anko van Kammen neemt zijn plek in. 

6. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar Jan Andringa. Voor de functie voorzitter heeft 

Arend Vissia zich kandidaat gesteld. Gerrit van Lune heeft zich kandidaat gesteld voor TT-

secretaris: 

Er zijn geen tegenkandidaten gemeld waardoor we geen verkiezing hebben en de kandidaten 

verkozen zijn. 

7. Pauze: 

8. Uitslag bestuursverkiezing: 

Zie punt 6 

9. Contactavonden/ ledenvergadering en de vogelmarkt: 



– Willen we nog verder gaan met de vogelmarkt? Er komen namelijk gemiddeld zo’n 6 

personen en de handelaren willen niet meer komen omdat er geen handel voor hen is. Het 

antwoord hierop is dat we er dan wel kunnen stoppen, hoe spijtig dit ook is dat er weer een 

traditie komt te vervallen. 

– Wie weet of kent nog sprekers of onderwerpen voor de contactavonden? Dit dan 

graag doorgeven aan Harke Pel. 

– Het zou ook fijn zijn dat de opkomst van leden groter zou zijn bij een contactavond 

en/of ledenvergadering!!! 

– Harke vraagt of er ook animo is voor een tafelkeuring? Dat is er zeker! Bij een 

tafelkeuring kun je zowel oude als jonge vogels laten keuren. Bij jonge vogels ook die nog 

niet op kleur of al volgroeid zijn. Doordat de keurmeester uitleg geeft aan de kweker kan hij 

zeggen of de betreffende vogel(s) goede potentie hebben voor de keuring en/of als 

kweekvogel. Of dat je deze beter niet kunt inzetten voor de kweek of show. Het gaat hier 

dus niet om prijzen maar om de informatie die de kweker krijgt. Dit willen we in Juni 2022 

gaan organiseren. 

10. Terugblik 2020: 

– Deze word door Arend in het Fries voorgelezen en er zijn geen op- of aanmerkingen 

op. 

– Jan reikt hierna het certificaat en het bijbehorend pasje voor NBVV-surveillant uit aan 

Wietze en Arend. Ook wordt hen een presentje aangeboden van de clubblad. 

11. Rondvraag: 

– Benny vraagt of er nog mensen zijn die het formulier van de handtekeningen actie 

nog bij hem willen inleveren, zodat deze in een keer verstuurd kunnen worden. 

– Ale: Ik las in ‘Onze vogels’ dat er in de toekomst alleen nog digitaal gekeurd kan 

worden. Hier word onze hobby niet beter van. Arend legt uit dat we daar bij onze eigen 

show geen last van gaan krijgen en dat dit voor de grote shows  bedoeld is. Ook dat er voor 

de inzenders niks veranderd, maar dat dit is voor het gemak van de keurmeesters. 

– Gerrit Wolters vraagt of het nog nuttig voor hem is om TT-kooien te gaan kopen 

i.v.m. de nieuwe wet dieren? Wij verwachten dat dit geen probleem zal zijn en dat er anders 

ook kooien te huur zijn van de vereniging. 

– Arend: Als bestuur zijn we dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester. Wie o 

wie zou dit willen gaan doen? 

Arend sluit de vergadering om 23:10 en heet een ieder wel thuis. 

 



 



Nawoord  

Dit is alweer de laatste pagina van clubblad 115, ik hoop dat er weer wat nieuws voor u bij 

was en dat u het met plezier hebt gelezen, wij als redactie hebben het wel met plezier 

gemaakt.                                                                                                                                                      

Ook zijn we weer blij met de versoepelingen, door de corona en hebben onze jaarvergadering 

mogen houden, met gelukkig iets meer animo dan we de laatste keren gewend waren. Dat 

doet ons als bestuur goed, daar zijn ook de bestuursfuncties weer op orde gebracht en ben ik 

Arend Vissia, jullie nieuwe voorzitter geworden en Gerrit van Lune, de nieuwe TT secretaris.                      

Nu zijn we nog op zoek naar een nieuwe penningmeester, voor Benny v/d Akker, die in 2023 

aftredend is en zo de nieuwe penningmeester, nog kan opleiden. Dus leden spreekt dit u aan, 

meld het dan bij de nieuwe voorzitter, want zonder penningmeester kunnen we niet blijven 

bestaan.                                                                                                                                                                       

Ook wil ik de adverteerders bedanken, voor hun steun aan dit clubblad en dat ze ons trouw 

zijn gebleven in deze coronatijd, wij hebben ook weer nieuwe adverteerders, namelijk 

Bouwbedrijf Kema uit Buitenpost en Fouragebedrijf W Kloosterman uit Buitenpost, dus leden 

houdt rekening met uw aankoop bij onze adverteerders.  

BE v/d Akker bedankt voor de hulp bij het samenstellen, van clubblad 115 en de 

ledenmutaties en niet te vergeten, de stukjes uit de oude kranten.                                                                     

JS Andringa bedankt voor het jaarverslag en niet te vergeten, voor de notulen van de 

jaarvergadering, dat moest dit keer snel gebeuren, maar gelukkig had je al vakantie en kon je 

het de volgende dag al klaar maken, succes vanaf 1 juli bij je nieuwe werkgever en over drie 

weken, heb je alweer vakantie, wat een mooi vooruitzicht toch.                                                                     

H Pel bedankt voor de Pellerubriek dat was weer mooi op tijd, jammer dat je de spreker op de 

laatste contactavond moest afzeggen, hopelijk mag het volgend jaar wel, denk dan maar zo de 

aanhouder wint.                                                                                                                                                  

W Weening ook weer bedankt, voor de vogelweetjes en de mop, dat was wel weer net op tijd 

binnen, de volgende keer heb je het minder druk met de vogels, want dan is de kweek weer 

voorbij en heb je meer tijd voor jou rubriek.                                                                                                

R Gjaltema bedankt voor de medewerking aan de kennismaking met, heb bijzonder genoten 

van jou verhaal en de gastvrijheid en hoop je gauw weer te ontmoeten, op activiteiten van de 

Woudzangers.                                                                                                                                               

Ook de nieuwe leden welkom bij de Woudzangers, jullie wens ik ook veel plezier en genot bij 

deze vereniging.                                                                                                                                   

Verder hoop ik dat een ieder een geweldig kweekseizoen heeft, zodat we in november weer 

een prachtige tentoonstelling mogen organiseren.                                                                                    

Ook wil ik een ieder die op vakantie gaat, veel plezier wensen met beter weer, dan dat we de 

afgelopen tijd hebben gehad en heel graag tot 12 oktober 2021, op onze TT vergadering waar 

ook weer veel is te bespreken.   

De Redactie  

AT Vissia 



 



 

 

 


