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Voorwoord
Wij als vogelliefhebbers zitten weer in de mooiste tijd van onze vogelhobby. Het broedseizoen is voor een ieder weer op volle toeren los. Bij de ene meer soms als bij de andere,
maar toch blijft het voor een ieder een spannende tijd, als je nou met tien of met twee
koppels broedt. Het is altijd weer een wonder dat er weer jong leven in het nest ligt. En met
het mooie weer er bij kan het niet meer stuk. Als ik dit zit te schrijven, staande valt het niet
mee, is het rond de 28 graden bij de caravan. Dan zie je de vogels in de natuur af en aan
vliegen, zoals de koolmees, de bonte vliegenvanger, de lijster en de appelvink om hun
jongen te voeren, dan denk ik wat hebben de vogels het bij ons in de volière dan toch
makkelijk, ze hoeven er lang zoveel moeite voor te doen, maar het is altijd mooi om te zien
hoe ze voor hun jongen zorgen. Verder hoop ik dat een ieder een goed broedseizoen mag of
heeft gehad.
Op 21 maart hebben we onze tweede contact avond gehad deze werd verzorgd door Johan
Zwart hier waren 22 leden aanwezig, het was een mooie en gezellige avond.
14 Maart was er de rayon vergadering, deze avond werd bij gepraat over hoe een ieder zijn
tt is geweest en wat er verder ter tafel kwam en dat was niet veel. Zes april was de district
vergadering hier kwamen een paar punten naar voren zoals de district show te Balk hier op
deze show werden maar 668 vogels ingeschreven, we hadden zo’n 1100 vogels verwacht
maar het viel danig tegen er waren verenigingen die verstek lieten gaan of maar een
inzender, waar het aan gelegen heeft ? Maar des ondanks was het toch een gezellige district
show. Als district willen we proberen om de district show voor langere tijd op een punt te
houden, om dit te realiseren zijn er vijf personen van diverse verenigingen die dit gaan
onderzoeken of dit haalbaar is en dan met de ene of andere speciaal club er bij, of een
andere vereniging. Als het allemaal lukt dan word er in 2020 mee gestart, want de district
show van 2018 word door Noordbergum georganiseerd en wel in Garijp en voor 2019 heeft
Ferwerd zich kandidaat gesteld. Van het district bestuur is afgetreden S.Terpstra voor hem is
Nanne Jansen in de plaats gekomen.
De inzenders van onze vereniging hebben op de districtshow het hoogste aantal punten
gescoord en hebben de beker gewonnen.
26 Mei zijn we naar Walsrode geweest met 47 personen, om zeven uur zijn we uit Harkema
vertrokken, het was de bedoeling dat we om half elf in het vogel park zouden zijn, maar door
een file bij Bremen werd het kwart voor twaalf dat we bij het park aan kwamen. Dus een uur
korter in het vogelpark. Om vier uur zijn we vertrokken richting de Klaver in Niebert daar
stond een drie gangen diner voor ons klaar dit liet een ieder zich goed smaken. Dat we
kunnen terug zien op een geslaagd uitstapje. Alleen die rot file was balen.
Verder alle nieuwe leden hartelijk welkom bij de Woudzangers, en een ieder een fijne
vakantie toe gewenst.
Vr sport gr.

S Brouwer.

Agenda
10-10-2018

TT vergadering

aanvang 20.00 uur

Zaal de Klok Harkema

17-10-2018

Inleveren TT formulier aanvang 19.00 uur Café de Klok Harkema

12-11 t/m 17-11-2018

Onderlinge TT

Zaal de Klok Harkema

24-11-2018

aanvang 19.00 uur

Zaal de Klok Harkema

Feest avond

Vogelmarkten 2018
Op 25 augustus en 29 september worden de volgende vogelmarkten van het jaar 2018 weer
gehouden, in de zaal van “de Klok” aanvang 8.00 tot 10.00 uur, waar een ieder hartelijk
welkom is, om een vogel aan te schaffen, of de overtollige vogels te verkopen.
Ook ben je welkom voor een praatje, of je vogelvrienden te ontmoeten, onder het genot van
een kop koffie, of iets sterkers, om de clubkas te spekken is de lotenverkoper aanwezig.
Dus redenen genoeg, om op de laatste zaterdagmorgen van de maand langs te komen bij de
Klok en misschien kunt u wat langer blijven, om zo de markt ook wat langer open te houden,
misschien heeft u ook een idee hoe wij dat moeten aanpakken, dus graag tot ziens namens de
marktmeester. AT Vissia

Clubblad
Leden, heeft u afgelopen jaar nog iets leuks beleefd met de vogelhobby, laat het de redactie
weten, want daar zit ik op te wachten, want wij willen heel graag die belevenissen met u
delen, ook ander nieuws is van harte aanbevolen, dus leden schroom niet, stap in de pen en
verblijdt de redacteur, doe het wel voor 1 september, dan verschijnt het volgende clubblad
met uw nieuws op 29 september 2018.
De Redactie

Nieuwe Leden
Jelle Weening, Nije Hoarnstleane 6, 9261 ZG Eastermar, tel 06-579449
Douwe Koops, Ruterspet 21, 9281 SB Harkema, tel 06-23754607

Vogelweetjes
De meest voorkomende vogel?
De roodbekwever is ’s werelds meest voorkomende wilde vogel. Het is een kleine zaadetende vogel
en is te vinden in Afrika ten zuiden van de Sahara in de savanneregio . Een zwerm van 100 miljoen
exemplaren is niet ongewoon en de totale populatie wordt geschat op enkele miljarden vogels.
Roodbekweverkolonies hebben wel 10 miljoen nesten . Ze hebben een hoog broedtempo: paren
broeden vier keer per jaar. Na vier weken zijn de jongen zelfstandig en kunnen ze vliegen. Miljoenen
worden per jaar gedood omdat ze een grote plaag zijn voor de landbouw.

De meest voorkomende vogel ooit?
Dit was de trekduif in Noord-Amerika. Enorme zwermen trekduiven, soms met miljoenen tegelijk
trokken door de lucht. De zon werd zo urenlang verduisterden. Op het hoogtepunt waren een kwart
tot de helft van alle vogels in Amerika trekduiven. O.a door de jacht waren de vogels in 1900 in het
wild uitgestorven. Martha, de laatste in gevangenschap levende trekduif, stierf in Cincinatti Zoo op 1
september 1914. Ze is nu te zien in het National Museum of Natural History in Washington DC.

Mop: Ziekenhuis
Een belastinginspecteur belt aan bij een huis. Een klein jongentje doet open. De belastinginspecteur
vraagt: “ is jou papa thuis?”
“Nee”, zegt het jongentje, “die ligt in het ziekenhuis.”
“Oh, wat is er gebeurd?”
“Hij is onder de tractor gekomen.”
“Dat is niet zo best. Is jouw mama dan thuis?”
“Nee, die ligt ook in het ziekenhuis.”
“Wat is er met haar gebeurd?”
“Ook onder de tractor gekomen..”
“Heb je dan een grotere broer of zus?”
“Ja, een grotere broer.”
“Is die dan thuis?”
“Nee , die ligt ook in het ziekenhuis. Hij is ook onder de tractor gekomen.”
“Maar wat doe jij dan hier???”
“Oh…… een beetje tractor rijden….”

Harkema, zaterdag 26-05-2018.
Nadat we ons er al lange tijd op hadden kunnen verheugen was het vandaag dan eindelijk zover, we
gaan naar Duitsland toe! Walsrode om precies te zijn, Walsrode is een plaats in de Duitse deelstaat
Nedersaksen, gelegen in het Landkreis Heidekreis. De stad telt 23.262 inwoners en is een
selbständige Gemeinde. Met als eindbestemming Weltvogelpark Walsrode.
Voor wie een klein beetje voorstudie heeft gedaan weet dat we naar een zeer bijzonder park gaan.
Weltvogelpark Walsrode is het grootste park ter wereld, qua oppervlakte maar ook qua
dierensoorten, het park biedt namelijk plaats aan zo’n 650 verschillende soorten vogels uit alle
continenten van over de hele wereld.
Met bijna 50 personen konden we ’s morgens om 07.00 uur instappen in een touringcar van Dalstra.
Rond 07.10 uur was de bus gevuld en konden we dan ook daadwerkelijk vertrekken, Richard was de
chauffeur van vandaag en zou ons naar Walsrode rijden. Toen iedereen goed en wel was genesteld
en een enkeling zich nog even te ruste legde was er voor de rechterzijde van bus als het eerste
spektakel te beleven -een paartje zwanen met jongen die op de snelweg probeerde in te voegen.
Na zo’n 2 uur rijden besloot Richard om iedereen een plas -en/of rookpauze te geven en waarbij
iedereen ook nog even wat beenstrekoefeningen kon doen voor het vervolg van de reis. Het duurde
helaas niet erg lang na de pauze of de bus kon aansluiten in een file die ons uiteindelijk ruim een uur
vertraging opleverde.
Na een verlengde reis kwamen we rond 12.30 uur aan bij het vogelpark. De tickets werden gehaald
en we konden ons opmaken voor een sprint door het park. Dankzij de vertraging werd onze kijktijd in
het park helaas toch een stuk korter dan gewild en ook zeker korter dan nodig is. Toen iedereen goed

en wel het park binnen was ging een ieder
zijn weg door het park en kon een ieder op
z’n eigen tempo de route kiezen die hij/zij
graag wou lopen. Zoals al gemeld staat het
park bekend als het grootste park van de
wereld en houdt het zo’n 4.400 vogels op
zo’n 24 HA. Dit betekend dus genoeg te zien,
maar ook genoeg te lopen.
En wat waren er een hoop prachtige vogels
te zien. Wees gerust ik zal geen opsomming
maken van alle bijzondere vogels die in het
park aanwezig zijn. U heeft allen alles zelf
kunnen zien, en voor iedereen die om welke
reden dan ook afwezig was zou ik zeggen:
Reden genoeg om eens een kijkje te gaan
nemen. Toch wil ik een enkele vogel in het
bijzonder noemen om zijn bijzondere
vermelding. Allereerst het speciaal
ingerichte kolibrie verblijfplaats. Een 4-tal
volières waar de kleinste vogels ter wereld
verbleven, en wat een bijzondere beleving is het om een vogels met zo’n extreem hoge
vleugelsnelheid (40 á 50 slagen per seconde) stil in de lucht te zien hangen. Niet heel veel verderop
stond juiste het tegenovergestelde van de kolibrie, namelijk een Andescondor. De Andescondor is
met een maximale spanwijdte van 3,20 meter, een lengte van ongeveer 120 centimeter de grootste
roofvogel ter wereld. Dat het een bijzonder park is hebben we ondertussen al meerdere keren
gemeld, maar dat komt niet alleen doordat ze de grootste en kleinste vogel ter wereld in hun
collectie hebben. Een 2-tal vogels die tevens tot de collectie horen en ook een bijzondere vermelding
vermogen zijn de harpij -sterkste roofvogel- en ook de roodhalscasuaris -gevaarlijkste vogel-.
Om 15:00uur staat er een vogelshow gepland. De grootste vogelshow in Europa zoals ze het zelf
verkondigen. Dat belooft dat er iets
bijzonders moet gaan gebeuren. Nou
hebben we vast allemaal wel eens een
vogelshow gezien in een vogelpark of
dierentuin, en we weten allemaal dat er
dan een verhaaltje verteld worden over de
aanwezige roofvogels en dat ze de vogels
een aantal malen heen en weer laten
vliegen om zo een deel van de vertelde
informatie ook in beeld te brengen. Wat
maakt deze show dan zo bijzonder? Een
kleine greep uit het tentoongestelde
vogelbestand waar ze een show mee
houden; Pelikaan, Ara, Secretarisvogel,
Kraanvogel, Andescondor.
Inderdaad, niet de meest gebruikte vogels
tijdens een vogelshow, maar goed smaken
verschillen omtrent wat het mooiste is.
Punt blijft, het was hoe dan ook een
bijzondere show!

Het einde van de show betekende voor ons ook
het einde van de bezoektijd. Nadat Arend
vliegensvlug door het park was gevlogen om te
kijken als iedereen zijn weg naar de bus had
gevonden kwam er een einde aan onze
aanwezigheid op park Walsrode. De
buschauffeur sloot de deuren en we maakten ons
op voor een reis terug naar Nederland. Op naar
‘in de Klaver’ te Niebert om ons daar te storten
op een welverdiende maaltijd. Waar de ene de
reis aangreep om al z’n bevindingen te delen met
een ander waren er weer anderen die de 3½ uur
durende reis aangrepen om even bij te komen
van het vele lopen en lieten zich de ogen tijdelijk
sluiten om weer even bij te komen.
Rond 19.00uur kwamen we -gelukkig zonder
vertraging aan in Niebert. Hier stond een 3gangen menu op ons te wachten. Nadat
iedereen zijn keus voor een drankje had
gemaakt kwamen de serveer(d)(st)ers langs met
de eerste gang, een goed gevulde kop met
groentesoep. Nadat we een kort moment van
stilte in acht hadden genomen kon een ieder
beginnen. Toen de soep op was kwam de
volgende rond door de klapdeuren, een
schnitzel. Naast een stuk vlees werden we
verwend met een divers aantal bijgerechten van
gebakken aardappeltjes, aardappel balletjes,
groentemix, rode kool, boontjes, stoofpeertjes,
rauwkost en her en der stond er een bakje met
frietjes.
Ondanks dat de chef zich een beetje had vergist in
het aantal schnitzels kreeg uiteindelijk toch
iedereen te eten. De maaltijd werd afgesloten met
een (miezerig) toetje, waarna we ons weer in de
bus mochten melden voor de laatste etappe terug
naar Harkema.
Omstreeks 21.15uur was een ieder weer bij
zijn/haar eigen vervoersmiddel en kon iedereen
weer huiswaarts keren.

Al met al een zeer geslaagde dag in Duitsland
waarbij iedereen zich wel heeft vermaakt. Voor de
volgende keer zouden we mogelijk een langer
verblijf in het park mogen genieten maar helaas
was het dit maal niet mogelijk.
Hartelijke groet, Fam ter Veld

Kennismaking met Johan Beintema
Dit keer was een afspraak, met de kennismaking met ook weer snel geregeld, want toen ik
Johan Beintema vroeg, om mee te doen aan de kennismaking met, was hij direct bereid
omzijn medewerking hieraan te verlenen. We hadden afgesproken om het op 31 mei 2018 te
doen, maar om 5 uur middags werd het noodweer en werd code rood afgegeven, dus niet meer
de weg op, ik heb
Johan toen gebeld
en de afspraak
verzet naar
dinsdag 4 juni,
toen was het weer
een stuk beter,
zodat ik avonds
om half acht in de
auto stapte, om
naar de
Meekmastraat 28
in Ferwert te gaan,
naar de ouderlijke
woning, want
Johan is nog inwonend bij zijn ouders, gelukkig was hij thuis, want hij was de afspraak
vergeten, toen hij mij zag wist hij het wel weer en is alles goed gekomen.
Na binnenkomst zijn we eerst maar doorgelopen naar buiten, om even bij de vogels langs te
gaan, komen we bij een verrijdbare volière, waar meer dan 100 kanaries in rond vliegen, dit
zijn de enigste vogels die buiten zitten, de rest heb ik binnen in huis en op de zolder, waar ook
mijn broedkooien staan, daar aangekomen staat alles vol en is alle ruimte benut die er maar te
bedenken is, daar heb ik wel wat kiekjes van gemaakt, daarna zijn we weer naar beneden
gegaan om met mijn
vragen te beginnen.
Johan is geboren in Blija
waar ook de lagere
school werd bezocht,
maar door een
verhuizing is die
afgemaakt in Ferwert,
waar de familie
Beintema toen ging
wonen, het vervolg van
de studie ging gebeuren
op de Bouma school in
Dokkum, dat was een praktijk school, daarna en dat doe ik nog steeds, 1 dag in de week naar
het AOC in Buitenpost.

Verder ben ik gaan werken, bij de boer als melker en weekends bij de kermis, met de zweef
van de heer van Kammen, verder help ik Teake Jelle nog met de schapen, ook ben ik wel in
het hooi bij de boeren.
Ik heb ook stage gelopen bij de dierenwinkel in Stiens, daar deed ik de vogels verzorgen en de
in en verkoop daarvan, maar daar heb ik nu geen tijd meer voor.
Hoe is de vogelhobby bij jou ontstaan Johan ? Dat kwam door mijn vader, die had een volière
met tropische vogels, toen ben ik voor de aardigheid begonnen met een paar kanaries, dat is
inmiddels 10 jaar geleden, daarna kwamen er steeds meer kanaries en sinds 2013 ben ik
serieus bezig met kanaries, dat kwam ook door de hulp van Jan Eekkerk en Willem Weening,
daar heb ik veel van geleerd en nu heeft mijn vader geen vogels meer en is daarom maar weer
gestopt.
Momenteel bezit ik 32 broedkooien op zolder, een paar vluchten voor de jonge vogels ook op
zolder, in de bijkeuken heb ik ook nog wat broedkooien en buiten heb ik nog een volière en
een nachthok, er zitten nog een 150 witte kanaries en kwart splitten, ook heb ik nog 9 koppels
Japanse Meeuwen.
Het voer wat ik de vogels geef is van Versela Laga, vermengd met Beyers Nutribird, het
eivoer vermeng ik met breedmax, bladtin en pervorm. Verder krijgen ze nog grit en wat
vitamines, op het moment geef ik geen groenvoer, maar ik wil ze wel weer aan de broccoli
hebben. Het verzorgen van de vogels doe ik zelf, als ik er niet ben doet mijn moeder dat en als
er jonge vogels geringd
moeten worden, dan is dat
een klus voor mijn vader.
Schoonmaken doe ik
geregeld, de zitstokken in
de broedkooien, worden 2x
in de week schoongemaakt
en de rest elke week.
Verder ben ik er niet zo
mee bezig, want het moet
ook niet, te onrustig
worden in de
kweekkooien, buiten maak
ik de volière elke week
schoon.
Het kweekseizoen begint
bij mij in februari en duurt meestal tot laatst juni begin juli, dan krijgen de vogels weer rust en
worden klaar gemaakt voor de tentoonstellingen waaraan ik mee doe. Dat zijn er nog wel
wat, ik schrijf meestal in bij Harkema, Stiens, Marrum en Dokkum waar ik misschien dit jaar
voor het laatst aan mee doe, verder ga ik nog naar het District en Bondsshow, dit jaar probeer
ik goed te scoren op de wereldshow.
De filmavonden en vergaderingen daar kom ik nog niet, maar dat gaat veranderen als ik het
rijbewijs heb, dan zal ik daar zeker bij aanwezig zijn.

De
feestavond
die mis ik
niet, dat vind
ik een mooie
en gezellige
avond, laat
die maar
mooi zo door
gaan, dan
blijf ik ook
komen.
De
vogelmarkten
bezoek ik
niet zoveel,
naar Zwolle
ga ik nog wel eens, maar in Assen ben ik nog maar 1x geweest, daar heb ik niet zoveel mee.
Ik verkoop mijn vogels hier wel aan particulieren en hoop dit jaar, als Jan Eekkerk stopt met
kanaries een paar hele goeie vogels, van hem te kunnen overnemen en misschien heeft
Willem Weening of Simon Roorda, ook nog wel wat versterking voor mij, dat wacht ik maar
rustig af, de toekomst zal het uitwijzen.
De vereniging in Harkema is mij goed genoeg, daar ga ik met plezier naar toe, de mensen zijn
daar vriendelijk en aardig tegelijk, dat voldoet mij reuze. Ook het clubblad lees ik met plezier,
er staat van alles in over de Woudzangers.
Verder heb ik geen hobby’s, binnenkort moet ik maar eens op vrouwenjacht, want ik wil niet
altijd alleen door het leven gaan. Je hebt 1 voordeel er zijn meer vrouwen dan kerken Johan.
Verder heb ik geen vragen meer, wel wil ik je bedanken voor de leuke avond, het genotene
want uiteindelijk, was het bier wel koud en liet ons ook wel smaken, alleen je mag voor de
wet, niet meer zoveel opdrinken als je wel zou willen, wat zeker nier verkeerd bedoeld is,
Johan succes verder en nogmaals het was tige by tige. AT Vissia

Pelle rubriek
Twee jonge zeearenden
25 april 2018
De afgelopen weken zijn spannend geweest. Berichten over het broeden van zeearenden op
verschillende plaatsen in Nederland zet ook de boswachters in Nationaal Park Lauwersmeer
op scherp. Want ook wij hebben dit jaar weer broedende zeearenden. Een broedtijd van 40
dagen, spannende dagen!
Vandaag, woensdag 25 april, is door medewerkers van Sovon en Staatsbosbeheer
geconstateerd dat er 2 jonge zeearenden in het nest zitten.
In 2011 eerste zeearendenjong
Sinds 2009 broeden er zeearenden in Nationaal Park Lauwersmeer; in 2011 was het broeden
succesvol en hadden we voor het eerst een jonge zeearend in het gebied. Het leef- en
fourageergebied van de zeearenden bevindt zich aan de zuidkant van het Lauwersmeer en is
niet toegankelijk voor publiek. Door het snel groen worden van de bomen is het ook voor
Staatsbosbeheer een verrassing hoe de verdere ontwikkeling van de beide jonge vogels op het
nest zal gaan omdat de jonge zeearenden tot het moment van uitvliegen op het nest blijven.
Dit duurt in ieder geval tot het einde van juli zelfs mogelijk tot in augustus. Beide ouders zijn
waarschijnlijk vaker zichtbaar omdat er eten op tafel moet komen.

Feiten van het leven
1.
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3.
4.
5.
6.
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15.
16.
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18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

De meeste mensen verdienen elkaar.
Alle goede mensen sterven te vroeg.
Degene die snurkt valt het eerst in slaap.
De lengte van een huwelijk is omgekeerd evenredig met de hoeveelheid geld die besteed is
aan de bruiloft.
De kado's die je koopt voor je echtgenote zijn nooit zo goed en handig als de kado's die je
buren kopen voor hun echtgenotes.
Raak nooit buiten zinnen van een man/vrouw alleen maar door hun uiterlijk vanaf een
afstand.
Als je een familielid in nood helpt, dan zal hij/zij je de volgende keer dat ze weer in nood
zitten weer herinneren.
De mogelijkheid dat je iemand ontmoet die je kent neemt sterk toe wanneer je met iemand
uit bent in wiens gezelschap je niet gezien wilt worden.
Kiespijn begint altijd op vrijdagavond, net voor het weekend wanneer de praktijk van de
tandarts gesloten is.
Alle mooie mannen zijn homo, alle mooie vrouwen zijn hetero.
Het huwelijk is een overeenkomst, waarbij de man zijn vrijheid op het spel zet en de vrouw
haar geluk.
Het is een feit dat elke meid van tijd tot tijd van geiligheid haar benen spreidt, zodat de
zaligheid zo naar binnen glijdt.
Mensen die veel tijd hebben, brengen die bij voorkeur door bij mensen die dat niet hebben.
God straft direct.
Het is een feit dat een koe meer schijt dan een geit, als de geit dat had geweten had hij vast
meer gescheten!
Het is een feit dat een olifant op een dag meer schijt dan een vlieg in de eeuwigheid.
De lelijkste kerels trekken bij mooi weer als eerste hun t-shirt uit.
Een vrouw trouwt met een man in de hoop dat hij zal veranderen, maar hij verandert niet.
Een man trouwt met een vrouw in de hoop dat ze hetzelfde zal blijven, maar ze verandert
wel.
Je mist iets pas wanneer je het niet meer hebt.
Een man maakt zich nooit zorgen over zijn toekomst, totdat hij getrouwd is. Een vrouw
maakt zich zorgen over haar toekomst, totdat ze getrouwd is.
Wie het laatst lacht is traag van begrip.
Iemand die te laat in de bioscoop komt, zit altijd in het midden van jouw rij.
Verjaardagen zijn goed voor de gezondheid. Statistieken bewijzen dat degenen die de
meeste verjaardagen vieren, het langst blijven leven.
De kortste afstand tussen een klein kind en een breekbaar voorwerp is steeds een rechte lijn.
De etenswaar die het gewicht van vrouwen met 80 procent doet toenemen, noemt men
bruidstaart.
Een telefoon stopt altijd met rinkelen, net voordat je de hoorn opneemt.
De telefoon gaat altijd wanneer je net op de wc zit.
De wc-rol is alleen leeg als je zelf op het toilet zit.
Internet doet het nooit als je het nodig hebt.
Ook armen hebben benen.
Als je iets kwijt bent ligt het altijd op de laatste plek waar je zoekt.
Vrouwen: hoe natter ze zijn, hoe minder ze piepen.
Als je iets niet nodig hebt dan ligt het in de weg en als je het nodig hebt is er het niet meer.
Na het autowassen hebben alle vogels onmiddellijk diarree boven jouw auto.
Bier is eerder op dan je lief is.
Vrouwen doen altijd iets anders dan wat je zegt.

37.
38.
39.
40.

Als je vrijgezel bent konden je schoonouders geen kinderen krijgen.
De echtgenote van de buurman is altijd mooier.
In elke vrouw zit wel iets moois, alleen moet je het er zelf instoppen.
Als je een afspraak maakt bij de dokter, zijn je klachten over op het moment dat je daar
aankomt.

Woensdag 21 maart 2018 20:00 uur in de Klok
Op woensdag 21 maart 2017 heeft Johan Zwart keurmeester tropen en kromsnavels bij
de NBVV een lezing verzorgd over Australische parkieten en hun mutaties.
Daarbij kwamen vele soorten voorbij en hun mutaties. Hele mooie dia’s liet hij ons
zien. Daarbij werd alles voorzien van heldere en interessante informatie. Na de lezing
was er nog ruimte om diverse vragen over kweek en TT te stellen aan de heer Zwart.
Zo was een zeer interessante avond weer snel voorbij. Hopelijk heeft een ieder er weer
wat van geleerd.

Moppen
Buurvrouw staat onder de douche als er iemand aan komt. Ze
kijkt door het raam, en ziet dat het de blinde buurman is .
Ach die kan mij toch niet zien, en gaat naakt naar beneden en
doet de deur open. Zegt de buurman ik heb goed nieuws ik
kan weer zien.

Wat is het verschil tussen een vrouw en een foto?
De foto is ontwikkeld .

In bier zitten vrouwelijke hormonen , hoe meer je drinkt hoe
meer je praat en hoe slechter je gaat rijden.

Kweeklijst 2018
S Brouwer, Verlaatsdam 27
9231ME Surhuisterveen 0512-362771
Kweeknummer NC84
AT Vissia, Herestraat 17
9851AA Burum 06-25184345
Kweeknummer 0JZG
I Sevinga, Wibrandstraat 14
9873RD Gerkesklooster 0512-351696
Kweeknummer BZ38

KA Bakker, Reitsmastrjitte 12
9281LD Harkema 0512-363303
Kweeknummer AW74
C Wiersma, Dwerssingel 2
9281RN Harkema 0512-362971
Kweeknummer VM15
WK v/d Veen, Boekweitstrjitte 70
9281NG Harkema 06-51468225
Kweeknummer 1MGV
Romke v/d Veen, Boekweitstrjitte 70
9281NG Harkema 0512-360240
Kweeknummer 9PAB
W Bakker, de Zwaluw 12
9231KG Surhuisterveen 0512-362812
Kweeknummer AX03
M Posthumus, It Oerset 6
9284SM Augustinusga 0512-352071
Kweeknummer 4PTL
A.Vlieger, Heidewei 70
9299HZ Zwagerbosch 06-25040148
Kweeknummer 5RGL Ps 84407
R Kempenaar, Foarwei 53
9271KG Zwaagwesteinde 06-37345124
Kweeknummer N115

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

Swiften, Pennant Wkl en Geel Pastel,
Veelkleuren, Red Vented Blue Bonnet,
Koningsparkiet, Pruimkopparkieten,
Roodstuitparkieten en Eleganten.
Catharinas in diverse mutaties, Pruimkoppen,
Roodstuit wildkleur, Pennant Rosellas
wildkleur en blauwBergparkieten,
Barrabanden, Srtanley Rosella’s
Agapornissen Roseicollis, Fischeri, Nigrigenis,
Xantops, Austr. Konings,
Edel papagaaien, Rose kakatoes.

Lizard, Raza Español Rheinlanders kanaries,
Binzen en Bichenow astrildes,
Goudvinken.
Kanaries Geel intensief, Geel schimmel,
Geel-ivoor intensief, Geel –ivoor schimmel.
Raza Espagnôl. Muncheners.

Raza Espanôl, Spitsstaart amadines wildkleur,
grijs en isabel.
Pruimekoppen, Turquoisines opaline,
Splendid wildkleur
Splendid wildkleur,Splendid blauwe
witborsten.
Halsbandparkieten Witkopwitstaarten
( Bleekstaarten) in diverse kleuren nu ook in
Opaline.
Grijze Roodstaarten, Halsbanden, Pruim
koppen, Conclurry’s, Putters, Groenlingen,
Elzen en Barmsijzen, Gordelgrasvinken,
Cubavinken,Japansemeeuwen,Gouldamadines,
Driekleurpapagaaiamadines,Zilverbekjes,
Mozambiquesijzen, Bichenows, Binzen
astrildes,Fife Fancys.
Swift parkieten wildkleur, Turquoisines wildkl
en div.mutaties, Bourkes wildkleur en diverse
mutaties.
Agapornis Rosceicollis, Pale fallow en splitten.
Mutaties in de blauwserie.Grasparkieten,
Fallow en splitten, Kuiven.
Prachtrosella’s Mutaties in de witvleugel.

Nawoord
Dit is alweer de laatste pagina van clubblad 103, ik hoop dat er wat voor u bij, was om het
met plezier te lezen.
S Brouwer bedankt, voor het voorwoord en de moppen en geniet maar bij de caravan.
BE v/d Akker ook bedankt, voor de ledenwijzigingen en het verhaal uit de oude kranten, jij
lag ook bij de caravan te genieten, maar er is weer werk aan het clubblad succes!
H Pel bedankt voor de Pellerubriek en jammer dat jij koorts had met het reisje, nu kon Ate
Wijma zijn vrouw mooi mee en die heeft ook genoten, van de file
in Duitsland.
W Weening bedankt, voor de vogelweetjes en de mop, alleen je
hebt nog niet in het voren gewerkt.
Fam. ter Veld ook heel erg bedankt, voor het verslag van
Walsrode, jullie hebben in ieder geval genoten en gezoend met de
pinguïns.
Johan Beintema hartelijk dank, voor de medewerking aan de
kennismaking met en ik zie je op de feestavond, met 1 of 2 mooie meiden verschijnen.
De nieuwe leden welkom bij de Woudzangers.
Verder wens ik een ieder een bijzonder mooie vakantie en dat we elkaar, na de vakantie weer
uitgerust tegenkomen.
AT Vissia

