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Voorwoord
Het laatste clubblad van 2018 ligt weer voor u, ook is het jaar 2018 haast weer voorbij en klopt 2019
al weer aan. De vereniging kan terug zien op een goed jaar, vooral de onderlinge tentoonstelling was
weer van ouds met 530 ingezonden vogels. Deze vogel show stond in het teken van ons 60 jarig
bestaan. We zijn op maandag 12 nov. om negen uur begonnen met de opbouw, we waren man machtig
dat om twaalf uur stonden de stellingen en kooien in de zaal. ‘s Middags nog de punten op de i zetten
zodat de vogels konden maar komen. Vanaf 19.00 uur werden de vogels ingebracht, hierna werden de
keurlampen op gehangen, zo stond alles klaar voor de keuringsdag. Dinsdagmorgen waren de
keurmeesters om half negen aanwezig. Na eerst koffie en een welkomstwoord, ging de keuring om
negen uur van start. Tussen twaalf en een uur werd de inwendige mens versterkt met het bekende
buffet. Tevens werd afscheid van Reinder van Dijk genomen, hij heeft na veertig jaar
keurmeesterschap te kennen gegeven om er mee op te houden, hem werd een boeket bloemen aan
geboden, hij heeft jaren bij de Woudzangers keuringen verricht. Om half vier waren de keurmeesters
klaar, maar op het podium werd nog hard door gewerkt om alles in te voegen voor de catalogus. De
stickers voor de prijzen werden nog op de kooien geplakt.
Woensdag 14 nov. was om acht uur de opening. Maar om half drie kregen we een telefoontje dat Piet
Paulusma om zes uur zou komen voor zijn weer praatje voor SBS 6, dit was een mooie reclame voor
onze show. Na het openingswoord werd de zaal open gesteld voor het publiek het werd een gezellige
avond. Donderdag en vrijdag was de t/t van twee t/m tien uur open, deze beide dagen was er een goede
belangstelling. Zaterdag waren we nog open van tien t/m twaalf uur. Deze paar uurtjes was het nog
gezellig druk, tussen twaalf en half twee konden de helpers hun vogels naar huis brengen en werden de
andere vogels uit gegeven. Hierna werd de zaal met man en macht opgeruimd en stond alles om drie
uur in de garage en was de zaal bezem schoon opgeleverd. Hierna werden nog een paar consumpties
genuttigd en keerde ieder tevreden naar huis.
Zaterdag 24 nov. hebben we onze feestavond gehouden. Om zeven uur werd begonnen met een
chinees buffet. Iedereen liet het zich goed smaken. Hierna werden de jubilarissen gehuldigd het waren
er 5, maar er waren maar twee aanwezig Harke Pel en Ale Helder zij waren 25 jaar lid van de NBvV
en de Woudzangers hun werd de speld 25 jaar NBvV op gespeld en door de Woudzangers werd hun
een klok met inscriptie en een boeket bloemen aangeboden. Hierna werden de kampioenen, ere, eerste,
tweede en derde prijswinnaars gehuldigd. Na dit officiële gedeelte was er een optreden van Klun en
Knoffelhakke, zij hadden een cabaret programma over 60 jaar Woudzangers, dit viel er wel in bij de
aanwezigen, In de pauze werden er loten verkocht waar mooie vleesprijzen te winnen waren, na het
tweede optreden Klun en Knoffelhakke was de verloting . Dat al met al kunnen we terug zien op een
zeer geslaagde tentoonstelling en tevens op een geslaagde feestavond. Na allen bedankt te hebben en
wel thuis te wensen, was er nog live muziek tot in de late uurtjes met Peter. Van 11 t/m 15 dec. zijn de
Friese kampioenschappen gehouden in Garijp en werd door Zanglust uit Noordbergum georganiseerd.
Hier deden 12 leden van de Woudzangers aan mee (uitslag elders clubblad). Thea bedankt voor de
verloting die je tijdens de t/t hebt gedaan, deze heeft een bedrag van goed 800 honderd euro
opgebracht. Sietske Riemersma bedankt voor het schilderen van de borden.
Nieuwe leden van harte welkom bij de Woudzangers, vooral ons nieuw jeugdlid welkom, graag tot
ziens op een van onze club avonden of vergaderingen of de markten. Verder wens ik een ieder een
goed broedseizoen toe de vroege kwekers zijn al bezig , de late moeten nog even geduld hebben alles
op zijn tijd. Verder wens ik een ieder een goed uiteinde en een gezond en goed 2019 toe.
Vr. sportgr. S Brouwer.

Kennismaking met de fam. S Tabak
Dit keer was een afspraak voor de “Kennismaking met”, ook zo weer geregeld, 1 telefoontje
en Simon Tabak was direct bereid, om het volgende slachtoffer te zijn. En zo kwam het dat ik
op de vooravond van Sinterklaas, richting Harkema reed, waar ik op B Harkemastraat 10
moest wezen, toen ik daar aankwam, heb ik de auto geparkeerd op het terrein van de
Poiesz, want daar was ruimte genoeg. Als ik dan het erf oploop, zie je direct dat je met een
straatmaker te doen hebt, want voor huis lag alles in de bestrating, ook naast en achter het
huis, je vind daar dan ook weinig groen, of het moet al op de bestrating zitten, dat heb ik niet
gezien, het was al donker toen ik daar aankwam.
Ik wou aanbellen toen ik daar was, maar helaas deed de bel het niet, dus dan maar op het
raam kloppen en ja hoor, daar kwam de vrouw des huizes al aan, ik zei de bel doet het ook
niet, dat weet ik wel, die heb ik er zelf afgehaald. Ik wil niet voor iedereen naar de deur
lopen, zodoende doet hij het niet. Eenmaal binnen word ik opgewacht door een grote hond,
van wel 15 cm hoog, als ik dan vraag, zullen we eerst wat foto;’s nemen, zegt Simon dat is
goed, terwijl Geke vraagt, ben je ook bang voor honden, want achter huis loopt wel een grote
hond. Nou ben ik
dus niet bang voor
honden en bij
buitenkomst, zie ik
al wel, dat ik ook
nog harder lopen
kan dan die hond,
het was een hele
dikke dog, waar
weinig snelheid in
zat.
Als
we dan in het
vogelhok komen,
zijn er niet alleen
vogels te zien, er
zaten ook wat
viervoeters, die snel vertokken, door de gaatjes die ze hadden gemaakt. Na wat foto’s te
hebben genomen en wat over de vogels te hebben gepraat, zijn we weer naar binnen
gegaan, waar de koffie al klaar was, voor ik met mijn vragen kon beginnen.
Toen we de koffie ophadden, heb ik een spervuur van vragen aan Simon gesteld, te
beginnen met, waar hij geboren is, dat is een makkelijke vraag, hier in Harkema natuurlijk,
waar ik ook naar de lagere school ben geweest, daarna ben ik naar de LTS in Drachten
gegaan, voor een timmeropleiding, daarna heb ik de wegenbouw opleiding, vakman
wegenbouwer gedaan, bij het GOA in Drachten, dat was 1 dag leren en 4 dagen werken bij
Ballast Nedam, dat was in het asfalt, na enkele jaren was ik dat zat en ben bij de
straatmakers begonnen, dat was in 2000 bij Andries Elzinga, 5 jaar later ben ik naar
Spoelstra Nijboer gegaan, daar ben ik 13 jaar geweest en nu zit ik sinds april 2018, bij de
gemeente Leeuwarden, wat ook goed voldoet.
Tussentijds heb ik mijn vriendin ook leren kennen, waar ik 5 jaar verkering mee heb gehad
en inmiddels alweer 20 jaar mee samenwoon, die heb ik in Kootstertille ontmoet, die ken ik

wel, het was nog een klein meisje, toen wij ook op de Klaproosstraat woonden en Geke Tol
ook, ze is nu inmiddels een volwassen vrouw, met 3 kinderen 1 zoon en 2 dochters, naast de
huishouding werkt ze ook nog, in de zorg bij verschillende mensen in de huishouding.
Simon hoe is jou vogelhobby ontstaan, dat was 13 jaar terug, toen Teake Miedema bij mijn
moeder kwam.Teake had toen ook vogels en zodoende heb ik ook een volière gebouwd,
daar zaten eerst wat gehandicapte vogels in, zoals een kanarie met 1 poot, want die andere
was hij kwijt geraakt, door een te kleine ring, enkele grasparkieten, waarvan 1 ook maar met
1 oog en nog enkele collies, met diverse gebreken. Later ben ik overgestapt op grote
parkieten, namelijk rode pennanten, kakarieken en japanse kwartels, die heb ik niet zo lang
gehad, want die begonnen midden in de nacht herrie te schoppen, dus die heb ik zeer snel
weer laten verdwijnen.
Nu heb ik nog een koppel pennanten, een blauwe pop en een crème ino man, verder zitten
er nog 4 koppels kakarieken en een koppel phyrurra lapida. Zoon Wijtze heeft nog
roodruggen, kleurgrasparkieten een aangevlogen kanarie en een koppel tamme fisheris.
Het voer wat ik de vogels geef, is van Sleats van de koning, wat ik koop bij Gooi Sikkema in
Drogeham, ook geef ik ze nog eigeel met honing, wat ook verkrijgbaar is bij Gooi, verder
krijgen ze nog wel eens wat appel en groenvoer.
Door de week verzorgt Geke de vogels, want ik ga bij donker naar mijn werk in Leeuwaren
en kom ook bij donker weer thuis, dus is het makkelijk dat vrouwlief die taak op zich neemt,
in de weekenden doe ik het dan zelf.
Het schoonmaken doe ik om de week, dan verschoon ik de spaanders, de kooien maak ik
wekelijks schoon, daar heb ik ook schelpenzand op de bodem.
Het kweekseizoen begint in maart, dan heb ik de blokken schoongemaakt en ontsmet, maar
de kakarieken kweken het hele jaar wel wat door, die laat ik ook rustig hun gang gaan. Dus
het kan zo gebeuren dat ik midden in de winter nog jonge vogels heb, dat hangt weer af van
de conditie van de vogels.
De tentoonstelling heb ik dit jaar voor
het eerst mee gedaan, dat krijgt zeker
een vervolg, volgend jaar doe ik weer
mee en hoop dan een paar prijzen in de
wacht te slepen. Nu was het ook
gezellig, zeker als je avonds even
achter het gordijn zat, dat hoort er nu
eenmaal ook bij, alleen zijn de nachten
dan wel wat kort, ook de feestavond
was weer prima verzorgd, zelfs Geke heeft genoten, dit was haar eerste keer, maar zeker
ook niet de laatste keer. Het dansen met de voorzitter, was voor haar het hoogtepunt van de
avond.
De vergaderingen daar ben ik de laatste keren wel geweest en als ik vrij ben, zal ik er ook
blijven komen, bij de filmavonden ben ik nog niet geweest, maar de eerst volgende keer zal
ik er ook zijn, ben wel nieuwsgierig hoe dat is zo’n avond.
De vereniging vind ik best goed, ze organiseren genoeg zoals de reisjes, die zijn mooi,
alleen de file dat was jammer, nu had je minder tijd voor het vogelpark, dat was heel jammer,
volgende keer maar op meer succes rekenen.
Het clubblad lees ik wel, maar vond het voorheen toch mooier, het leest uit een boekje beter
dan op de telefoon. De vogelmarkten kom ik niet zo vaak, jaren terug vond ik het veel

gezelliger, dan werden we zaterdag morgen al heel vroeg gewekt, door het hanen gekraai, er
waren toen ook veel meer dieren op de markt dan nu, helaas komen er steeds meer regels
en internet is ook een boosdoener. Naar de markten in Zwolle en Assen ga ik wel heen,
maar dan meestal met een man of wat. Heb je nog meerdere hobby’s Simon, ja ik ben nog
leider bij Harkema Opeinde van een meisjes team, waar mijn eigen dochter ook bij voetbalt
en ik train donderdagavond zelf ook nog, om de conditie op peil te houden en verder mag ik
ook nog graag een beunklusje doen, in het stratersvak, verder doe ik niet zo veel meer, ja
soms mijn vrouw Geke even plagen, dat doe ik nog wel eens. Nou Simon ik ben door de
vragen heen en het word ook weer tijd, om ritselkist weer op te zoeken, want het is zo weer
morgenvroeg, bedankt voor de gezellige avond en het genotene, bedank Teake en Janke
maar voor de berenburg, de fles was te groot, ik heb hem niet leeg gekregen, graag tot een
volgende keer.
AT Vissia

Bericht van de Penningmeester.
Beste Woudzangers,
Het jaar 2018 is weer bijna voorbij.
De incasso van de contributie 2019 zal plaatsvinden in de eerste week van januari 2019. De
contributie voor volwassen leden is € 35.00, voor jeugdleden € 15.00 en voor steunleden € 17.50.
U herkent onze incasso aan de volgende gegevens:
Ons Incassant ID: NL78ZZZ400055010000. Uw machtigingskenmerk: dit is gelijk aan uw lidnummer.
Omschrijving: Contributie de Woudzangers 2019
De penningmeester, Benny van den Akker

Notulen tentoonstellingsvergadering volièrevereniging ‘De Woudzangers’ 10-10-2018
Locatie:
Zaal “de Klok”
Aanwezig:
9 leden en 4 m.k.g. afwezig.
Aanwezig bestuur:
iedereen
De voorzitter opent de vergadering om 20:20 uur en heet een ieder welkom.
Ingekomen stukken:
- Inschrijfformulier districtstentoonstelling
- Inschrijfformulier tentoonstelling Surhuisterveen
Wie vogels in wil sturen kan deze formulieren bij Arend weg halen.
Bespreking tentoonstellingsreglement
- Hier zijn geen vragen over.
Pauze
Organisatie en vrijwilligers tentoonstelling
- Voor het opbouwen: Arend, Sipke, Kees, Johannes, Wiebe, Piet, Yorrick, Benny
en Ale.
- Inbreng vogels: Ale, Jan, Yorrick, Harm en Gerrit.
- Voeren van de vogels: Johannes, Sipke, Ale en Wiebe.
- Podium verzorging: Benny, Arend en Max.
- Ringencontrole: Sipke en Wietze.
- Bekers: Yorrick en Klaas.
- Afbreken: Sipke, Benny, Arend, Kees, Romke sr, Wietze, Romke jr, Wiebe en
Bouke.
- Voordragen: Kees, Simon, Johannes, Ale, Harke en Jan.
Rondvraag:
Vraag Yorick: Willen we een extra blok onder de wisselbeker of een geheel nieuw blok onder
de beker?
Antwoord: Er komt een extra blok onder het huidige blok.
Vraag Wiebe: Kan ik de noepkooien lenen voor de tentoonstelling in Surhuisterveen?
Antwoord: Nee, dit kan niet
Arend: Wie raambiljetten wil hebben voor de tentoonstelling kan deze bij mij weghalen.
Om 20:55 sluit Sipke de vergadering en wenst een ieder veilig thuis.

Pelle rubriek

Jubilarissen 2018

Er waren dit jaar 6 jubilarissen.
Albert Bakker, erelid en medeoprichter
van de Woudzangers was 60 jaar lid.
De voorzitter Sicco Veenstra, van de afd.
Friesland van de NBvV heeft hem de
daarbij behorende speld opgedaan.
Albert Bakker 60 jaar lid

Tijdens de feestavond heeft onze voorzitter,
Sipke Brouwer , Harke Pel en Ale Helder de

Harke Pel 25 jaar lid

spelden voor hun 25 jarig lidmaatschap
opgedaan.
Ook kregen ze een mooie klok overhandigd.

De heren J Borger, A Kloosterman en D Keekstra,
allen ook 25 jaar lid, zij waren niet bij de huldiging
aanwezig, de speldjes en de bijbehorende klokken
zijn bij hun thuisbezorgd.
Ale Helder 25 jaar lid

Kweeklijst
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,
Austr. Konings, Inca Kakatoes,
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,
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.

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

Uitslagen Friese kampioenschappen 13-14-15 december 2018, te Garyp
Tijdens de Friese kampioenschappen in Garyp hebben onze leden prima resultaten behaald.
De uitslagen waren:
AK Bakker:
Postuurkanarie Lizard wit dominant cap
Postuurkanarie Lizard wit zonder cap
Postuurkanarie Lizard geel schimmel cap
Postuurkanarie Lizard rood intensief cap
Eur. Cultuur Kapoetsensijs x Kanarie

91
92
92
91
94

pnt
pnt
pnt
pnt
pnt

Zilver
Goud
Goud
Goud
Goud

S de Boer:
Agapornis personatus groen
Agapornis personatus groen
Agapornis personatus EF violet D blauw

93 pnt
91 pnt
91 pnt

Goud
Brons
Brons

S Brouwer:
Pennant Rosella
Pennant Rosella

92 pnt
91 pnt

Goud
Zilver

K de Meer:
Kleurkanarie Bruin rood mozaïk T2
Kleurkanarie Bruinkobalt rood mozaïk T2
Kleurkanarie Bruinkobalt rood mozaïk T2

371 pnt
366 pnt
91 pnt

Goud stam
Goud stam
Goud

MJ Ophuis:
Geelgestreepte Lori
Geelgestreepte Lori
Lori van de blauwe bergen

94 pnt
92 pnt
93 pnt

Goud
Brons
Zilver

H Pel:
Valkparkiet wildkleur M
Valkparkiet opaline
Valkparkiet recessief bont witmasker
Valkparkiet opaline-SL ino P
Valkparkiet EF dominant gezoomd M
Goudvoorhoofdparkiet wildkleur
Goudvoorhoofdparkiet wildkleur
Nanday parkiet wildkleur

95
92
91
92
92
92
91
91

pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt

Best in show parkiet
Goud
Goud
Goud
Goud
Goud
Zilver
Goud

WK van der Veen:
Postuurkanarie Münchener melanine schimmel
Postuurkanarie Raza Español lipochroom intensief
Postuurkanarie Raza Español lipochroom intensief
Postuurkanarie Raza Español lichtbont intensief
Postuurkanarie Raza Español lichtbont intensief

92
93
91
92
91

pnt
pnt
pnt
pnt
pnt

Goud
Goud
Zilver
Goud
Zilver

AT Vissia:

Roodstuitparkiet groen P
Roodstuitparkiet groen M
Roodstuitparkiet groen P
Roodstuitparkiet groen M
Roodstuitparkiet groen P
Catharinaparkiet turquoise

374
187
185
93
92
91

pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt

Goud stam
Goud stel
Goud Stel
Goud
Zilver
Goud

K Wiersma:
Kleurkanarie Geel intensief
Kleurkanarie Geel intensief
Kleurkanarie Geel ivoor intensief
Kleurkanarie Geel schimmel

367
185
92
92

pnt
pnt
pnt
pnt

Brons stam
Zilver stel
Zilver
Zilver

J Andringa, Y ter Veld en R van der Veen hadden ook vogels ingezonden
maar vielen net buiten de prijzen.

Uitslag Kerstshow Leeuwarden 19-22 december 2018
Tijdens de kerstshow hebben de volgende leden als volgt gescoord:
M Oppedijk
Dornastrilde wildkleur
Dornastrilde wildkleur

90
90

3e prijs
3e prijs

H Pel
Valkparkiet wildkleur man
Valkparkiet wildkleur pop
Valkparkiet wildkleur pop
Valkparkiet opaline
Valkparkiet EF dominant gezoomd man

91
91
91
91
90

Goudvoorhoofdparkiet wildkleur

187

Goudvoorhoofdparkiet wildkleur
Weddel`s parkiet wildkleur
Nanday parkiet wildkleur

94
90
91

2e prijs
2e prijs
2e prijs
2e prijs
3e prijs
Stellenkampioen
kromsnavels
TT kampioen grote
parkieten
3e prijs
2e prijs

AT Vissia
Roodstuitparkiet groen man
Roodstuitparkiet groen pop
Roodstuitparkiet groen pop
Roodstuitparkiet groen pop
Roodstuitparkiet groen pop

91
91
91
90
90

2e prijs
2e prijs
2e prijs
3e prijs
3e prijs

Alle leden welke vogels hebben ingezonden gefeliciteerd met de behaalde resultaten!

Rasechte fûgeltsjeman Albert Bakker krijgt
bijzondere speld
DRACHTEN/HARKEMA
Meer dan vijftig jaar was hij zeer actief voor volièrevereniging De
Woudzangers. Voor het zestigjarig lidmaatschap kreeg Albert Bakker
vrijdagochtend een speld van de nationale bond NBvV.
Bakker is een groot deel van zijn leven lid geweest van De Woudzangers. De geboren
en getogen Surhúster was één van de grondleggers van volièrevereniging Drogeham
en omstreken, zoals de club feitelijk heet. Maar deze naam wordt alleen nog in
officiële documenten gehanteerd.
Het ereteken voor het
zestigjarig lidmaatschap
kreeg Bakker (86)
opgespeld door voorzitter
Sicco Veenstra van het
district Friesland van de
Nederlandse Bond van
Vogelliefhebbers (NBvV).
De uitreiking vond plaats
in Neibertilla in Drachten,
waar Bakker sinds het
voorjaar van 2016
verblijft. Daarvoor was
Surhuizum ruim acht
decennia lang zijn
woonplaats.
Met een aantal vogelliefhebbers uit de directe omgeving was Bakker aan het eind van
de jaren vijftig lid van de vereniging in Kollum. ,,Mar dat foldie ús net sa bêst”, vertelt
Bakker. ,,Wy fielden ús der net thús.” Het bracht zijn maat Klaas Nicolai op het idee
om zelf een club op te richten waarna in 1958 volièrevereniging Drogeham en
omstreken een feit werd. Bakker was één van de medeoprichters.
De eerste twee shows van de nieuwe vereniging werden ook daadwerkelijk in
Drogeham gehouden. In het eerste jaar was de bovenverdieping van Café De Ham het
toneel van de tentoonstelling. Het gesleep met de kooien en andere materiaal bij de
trappen op viel de leden zwaar. Daardoor werd er een jaar later uitgeweken naar een
oud schoolgebouw in het brinkdorp. Deze huisvesting was evenmin een lang leven
beschoren omdat het pand onder de slopershamer verdween.

In Drogeham waren weinig tot geen alternatieve plekken voorhanden, waarna de
vereniging elders terechtkwam. Dit werd Harkema. In hotel-café De Klok van Hendrik
van der Veen - eveneens een fûgeltsjeman - kon de club voortaan haar shows houden.
Het bestuur van De Woudzangers had aanvankelijk weinig hoop op een plek in De
Klok. De accommodatie was net gebouwd. ,,Wy doarsten der net hinne omdat it
allegear nij wie”, lacht Bakker over de aarzeling van destijds.
Een nieuwe verhuizing zou er niet meer komen. De Woudzangers houdt haar jaarlijkse
show nog steeds in De Klok in Harkema. ,,Wy hearre by de ynventaris”, aldus de
bestuursleden Benny van den Akker en Cees Wiersma.
Albert Bakker maakte zich op vele terreinen verdienstelijk voor De Woudzangers. Zo
bekleedde hij maar liefst van 1958 tot en met 1988 de post van secretaris. Bakker was
een manusje van alles, omschrijven bestuursleden de oud-Surhúster. ,,Hij heeft heel
veel voor de club betekend.” Ook de maandelijkse vogeltjesmarkt kwam uit de koker
van Bakker. Al zijn inspanningen leverden Albert Bakker het erelidmaatschap van De
Woudzangers op.
De vogelhobby kreeg Bakker thuis met de paplepel ingegoten. ,,Ik ha myn hiele libben
fan fûgels hâlden”, aldus het erelid. De kleurkanaries, klein tropisch en wildzang; het
is een greep uit de vogels die Bakker in zijn volières had. ,,Ik wie net in man fan hiele
djoere fûgels.”
De Woudzangers is met bijna tweehonderd leden de op een na grootste
volièrevereniging van Nederland. Alleen op Urk zijn er meer liefhebbers.
Districtsvoorzitter Veenstra prees bij de uitreiking van de speld alle inspanningen die
Albert Bakker voor De Woudzangers heeft gepleegd. ,,It is geweldich wat jo allegearre
dien ha.”
Net als vele andere verenigingen maken volièreclubs zich zorgen over de afnemende
ledenaantallen en de vergrijzing. ,,De jongerein wurdt net mear grut brocht mei de
natuer”, aldus Veenstra. Eén van de doelstellingen van het Friese NBvB-district is om
voorzichtig samen te werken met andere verenigingen met levende have. We
verschralen allemaal qua ledenaantal, weet Veenstra. ,,Gearwurking is een must.”

PELLE RUBRIEK
GRAPPIGE PLAATJES

Topvogels De Woudzangers ‘misstaan niet op het
WK’
HARKEMA
De tentoonstelling van volièrevereniging De Woudzangers, die vorige
week in café De Klok in Harkema werd gehouden, was opnieuw van een
uitstekend niveau. Dat gold in diverse opzichten.
De keurmeesters die de vogels beoordeelden, waren zeer lovend over de kwaliteit van
de show. ,,Er zijn topvogels die straks op de mondiaal niet zullen misstaan”, zo
schreven ze onder andere in het keuringsrapport.
‘De mondiaal’ is het wereldkampioenschap voor vogels dat in januari in de
IJsselhallen in Zwolle wordt gehouden. Leden van De Woudzangers zullen er ook van
de partij zijn. Zowel op nationale als op internationale kampioenschappen slepen De
Woudzangers doorgaans de nodige prijzen in de wacht.
Op de driedaagse show in de grote zaal van café De Klok in Harkema waren in totaal
529 vogels te bewonderen. De tentoonstelling van De Woudzangers - dit was de 59ste
editie - betreft een grote show. ,,Wy ha in hiel aktyf bestjoer en stelle net folle easken”,
aldus tentoonstellingssecretaris Arend Vissia. Op de dag van de keuring kwam Piet
Paulusma ook even langs voor z’n weerpraatje voor SBS.
De acht keurmeesters vermaakten zich eveneens opperbest in De Klok. Ze waren vol
lof over de kwaliteit van de vogels én over de boerenkool met zure haringen. ,,Se meie

hjir hiel graach wêze. Se fine it geweldich”, aldus Vissia.
De Woudzangers is met ruim tweehonderd leden de op een na grootste
volièrevereniging van Nederland. De Woudzangers bestaat dit jaar zestig jaar. Het
jubileum werd gevierd met een trip naar het grootste vogelpark van de wereld in het
Duitse Walsrode.
Het was een zeer geslaagde reis, aldus voorzitter Sipke Brouwer. Lachend: ,,It wie
moai. Der wie allinne ien neidiel: wy ha in oere yn de file stien...”

De kampioenen
De kampioenen van De Woudzangers-show van 2018 op een rijtje.
Tentoonstellingskampioen J. van Hijum uit De Westereen met een valkparkiet
wildkleur, 94 punten en bondsmedaille (BM); Bondskruis voor W.K. van der Veen uit
Harkema met een raza espanola, 93 punten; W. Weening, Harkema: kleurkanaries EK,
kanarie wit, 93 en BM; C. Wiersma, Harkema: kleurkanaries EK, kanarie geel, 92; K.
de Meer, Buitenpost: kleurkanaries EK, kanarie wit, 91; W. Weening, Harkema:
kanaries stel, kanarie wit, 189; W. Weening, Harkema: kanaries stam, kanarie wit,
376; W.K. van der Veen, Harkema: vorm-postuur EK, raza espanola, 93; Y. ter Veld,
De Wilp: zebravinken EK, grijs, 92 en BM; G. Gjaltema, Kootstertille, gouldamadines
EK, zwartkop blauw, 92 en BM.
M. Oppedijk, Kollum, tropen EE, dornastrilde, 93 en BM; J. Merkus, Oudwoude,
tropen OK, gould roodkop groen, 92; R. van der Veen, Harkema, tropen stel,
roodsnavel spitsstaartamadine, 185; J. Elzinga, Triemen, eur. cultuur ek, kleine
barmsijs, 91; W. Alma, De Westereen, Europese cultuur ok, groenling, 91; C.
Wiersma, Harkema, Europese cultuur stel, kleine barmsijs, 181; C. Wiersma,
Harkema, Europese cultuur stam, kleine barmsijs, 362; H. de Haan, Buitenpost, kleur
grasparkiet EK, fallow turquoise violet, 91; J. van Hijum, De Westereen, standaard
grasparkiet EK, cinnamon hemelsblauw, 93.
S. de Boer, groep 21 EK, personatus groen, 93 en BM; K. de Boer, Grootegast, groep
22 EK, catharinaparkiet groen, 93 en BM; K. Bosma, Rottevalle, groep 23 EK,
turquoisine groen, 93 en BM; B.E. van den Akker, Surhuisterveen, groep 21-22-23
OK, turquoisine groen, 92; J. van Hijum, Drogeham, groep 24 EK, valkparkiet
wildkleur, 94; A.T. Vissia, Burum, groep 25 EK, roodstuitparkiet, 93 en BM; S. van
der Velde, Drachtstercompagnie, groep 25-26 EK, veelkleurenparkiet, 90; A.T. Vissia,
Burum, groep 24-25-26 OK, pennant rosella wildkleur, 93; M. Ophuis, Harkema,
groep 27 t/m 32 EK, lori van de blauwe bergen, 93 en BM; A.T. Vissia, Burum, groep
27 t/m 32 OK, barraband wildkleur, 94; H. Pel, Kollumerzwaag, parkieten stel,
goudvoorhoofdparkiet, 187; A.T. Vissia, Burum, parkieten stam, rootstuitparkiet
wildkleur, 370; J. Andringa, Jonkersvaart, groep 34 EK, diamantduif wildkleur, 92 en
BM.
D. Hoeksma, Drogeham, jeugd EK, valkparkiet wildkleur, 91; D. Hoeksma,
Drogeham, jeugd OK, valkparkiet wildkleur, 92; S. de Boer, derby, personatus groen,
93; W. Weening, Harkema, vijf beste vogels (Aviculturabeker), 465.

Agenda
23-01-2019

Leden vergadering

aanvang 20.00 uur

Zaal de Klok Harkema

06-02-2019

Contact avond

aanvang 20.00 uur

Zaal de Klok Harkema

20-03-2019

Contact avond

aanvang 20.00 uur

Zaal de Klok Harkema

09-10-2019

TT vergadering

aanvang 20.00 uur

Zaal de Klok Harkema

16-10-2019

Inleveren TT formulier aanvang 19.00 uur Café de Klok Harkema

11-11 t/m 16-11-2019

Onderlinge TT

Zaal de Klok Harkema

23-11-2019

aanvang 19.00 uur

Zaal de Klok Harkema

Feest avond

Vogelmarkten 2019
Op 26 januari, 23 februari en 30 maart worden de volgende vogelmarkten van het jaar
2019 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 maart, dan verschijnt het volgende clubblad met uw
nieuws op 30 maart 2019.
De Redactie

Nieuwe Leden
R Gjaltema, Taanwyk 20, Harkema, tel 06-83344094
J Boersma, De Flearen 17, Harkema, tel 06-24150484
M Vellema-Kroes, De Flearen 8, Veenwouden, tel 06-20748603
R van der Veen, Haadwei 156, 9104 BK Damwâld, tel 06-33431167
Boukje Rekker, Pastorijehof 11, Oudwoude, tel. 06-29156265

Jaarvergadering
Wanneer: Woensdag 23 januari 2019
Waar:

Zaal “De Klok”te Harkema

Aanvang: 20.00 uur
U bent allen van harte uitgenodigd om de jaarvergadering bij te
wonen en uw mening te laten horen.
Agendapunten:
1
Opening
2
Mededelingen en ingekomen stukken
3
Notulen en jaarverslag secretaris
4
Jaarverslag penningmeester
5
Benoeming kascommissielid
6
Bestuursverkiezing: aftredend C. Wiersma (niet
herkiesbaar), WK van der Veer (herkiesbaar). Kandidaten
kunnen zich tot voor het begin van de vergadering opgeven bij
het bestuur
7
Pauze
8
Uitslag bestuursverkiezing
9
Terugblik tentoonstelling/feestavond
10
Ledenwerving en betrokkenheid leden (suggesties)
11
Verplaatsen districttentoonstelling naar een
vaste plek (Fries paardencentrum)
12
Rondvraag
Tot woensdag 23 januari!
Het bestuur

Feestavond 24-11-2018
Traditioneel op de zaterdag na de
tentoonstelling staat de feestavond op het
programma. Dit jaar was het een extra
bijzondere avond. Onze vereniging bestaat dit
jaar namelijk al 60 jaar! Het programma was
bekend en het zou hoe dan ook weer een
gezellige avond worden.
Aanvang van de avond stond gepland op 19.00
uur, waarna we gezamenlijk een Chinese buffet
maaltijd konden nuttigen. Zoals elk jaar
smaakte het eten weer voortreffelijk en was er
genoeg voor iedereen zodat niemand met een
leeg gevoel hoefde te komen zitten tijdens het
vervolg van de avond. Nadat iedereen zich had
verzadigd werd het eten afgeruimd en konden
we ons voorbereiden op het vervolg van de
avond.
Ook dit jaar waren er weer een aantal
jubilarissen te vieren, twee van deze heren
waren tijdens de avond aanwezig en werden
naar voren geroepen om hun speld in ontvangst
te nemen; wetende Alle Helder en Harke Pel,
welke beide 25 jaar lid zijn van de NBvV en
tevens 25 jaar lid van de Woudzangers. Naast
het speldje van de NBvV werd hen ook de
bijbehorende klok aangeboden door onze
De jubilarissen Alle en Harke
voorzitter Sipke Brouwer.
Tevens werden er nog 2 bossen bloemen
uitgereikt aan Thea en Sietske. Thea zet zich al jaren
in om voor de tentoonstelling een wereld aan
prijzen te verzamelen en door de loten verkoop, de
tijd en energie is onbeschrijfelijk en daardoor
minstens een bloemetje waard. Sietske heeft
speciaal voor de verloting 2 prachtige schilderijen
ter beschikking gesteld wat ook zeker een
bloemetje waard was!
Zoals elk jaar telt onze tentoonstelling een groot
aantal vogels, maar ook een grote verscheidenheid.
Van kleine tropen tot prachtige kanaries en
fantastisch gekleurde parkieten en papagaaien
soorten. Elke bezoeker kan elk jaar weer zijn ogen
Thea en Sietske
uitkijken bij deze prachtige vogels die we gezamenlijk tentoon stellen. Zo’n
grote verscheidenheid levert natuurlijk ook een groot aantal kampioenen
op. Één voor één mochten de kampioenen zich melden bij het podium om hun beker of tegoedbon in
ontvangst te nemen. Daarna kwamen natuurlijk ook alle andere leden aan bod om hun prijzengeld in
ontvangst te nemen.

Klun en Knoffelhakke

Nu het officiële gedeelte achter de
rug was konden we ons
gemakkelijk in onze stoel plaatsen
om onder het genot van een
drankje te genieten van een
voorstelling van het duo Klun en
Knoffelhakke. Voor de
Woudzangers geen onbekende
aangezien ze vorig jaar ook al een
avondvullend programma hadden
neergezet. Maar zoals al gemeld
was deze avond speciaal en
hadden we iets te vieren. De
heren hebben hun best gedaan en
een speciaal 60-jarig jubileum
voorstelling in elkaar gezet,
exclusief voor deze avond. Enkele

leden werden “in het zonnetje
gezet” en de aanwezigen konden
zo mee genieten van 60 jaar lief
en leed van onze vereniging.
Tijdens de pauze werd er weer
volop gewerkt aan de loten
verkoop voor de loterij later op
de avond. Zoals elk jaar werd er
weer flink in de buidel getast
voor dat ene lot die dat begeerde
vleespakket zou kunnen
opleveren. Na het 2de deel van
Klun en Knoffelhakke was het dan
zover, de loterij ging beginnen.
De winnende loten werden
voorgelezen en de prijzen
werden in ontvangst genomen.
En zoals altijd heeft de één wat
Overzicht van de zaal
meer geluk dan de ander. Maar
aan het eind draait het toch
allemaal weer om het behoud van de vereniging want daar zijn we met z’n allen trots op.
Nadat dit alles achter de rug was konden de armen en de benen nog even goed loskomen dankzij een
privé optreden van onze eigen Peter van Dekken die met live muziek de avond liet doorlopen tot in
de late uurtjes. Dit alles tot vermaak van de nog aanwezige gasten die ook de polonaise zich niet
lieten ontglippen. Toen de muziek ten einde kwam en de laatst vertrekkende gast het licht uit deed
kwam er weer langzaam rust in Harkema…
Groeten en tot volgend jaar.

Kweek met de woestijnmus
Kweekverslag van de Woestijnmus Passer simplex.
Deze soort komt voor van Zuidwest-Azië tot noordelijk Afrika en telt 2 ondersoorten:
• Passer simplex saharae: van Marokko tot centraal Libië.
• Passer simplex simplex: van zuidelijk Mauritanië en Mali tot zuidwestelijk Egypte, centraal
Soedan en noordelijk Tsjaad.
Het leefgebied is woestijn, droge, zandige gebieden met hier en daar bomen en struiken. De
vogel wordt soms aangetroffen in oases. De Aziatische woestijnmus (P. zarudnyi) wordt ook
wel als een ondersoort beschouwd.
.
Het formaat is tussen de 13 en de
14 cm.
Man en pop zijn zoals bij de
meeste mussen goed te herkennen;
de mannen hebben een zwarte bef
die wat grootte en vorm veel lijkt
op de bef van een
spitsstaartamadine. Verder een
blauwgrijze rug en vleugeldek met
zwarte randen aan de
vleugelpennen. De borst is lichtgrijs. De poppen zijn warmbruin op de rug en vleugeldek en
de zwarte randen zijn minder breed dan bij de mannen. De borst is lichter bruin.
Begin december 2013 stond er op vogelmarkt een koppel van deze mooie mussen te koop.
Een afspraak gemaakt met de handelaar en er op een zaterdag er heen gegaan. De vogels
zagen er goed uit en de ruimte waar ze te koop zaten was erg schoon en ruim, zo zou het
overal moeten zijn. Met de nieuwe aanwinst naar huis en het koppel gehuisvest in een
kweekbox van 2m lang, 0,90m breed en 2m hoog.
De voeding is geen probleem: wat onkruidzaden gemengd met tropenzaad en wat witzaad.
Half april zag ik dat de snavelkleur van de vogels veranderde van licht hoornkleurig naar
zwart, een teken dat ze broedrijp werden. Naast de zaadmengeling Het kweek jaar 2015
verliep ook weer voorspoedig met het koppel; er werden zeven jongen geboren, drie mannen
en vier poppen; ook nu werden de jongen met rust gelaten en konden rustig bij het
kweekkoppel blijven.
Het kweek 2016 verliep totaal anders dan voorgaande jaren: half april was er al een nest eitjes
die alle vier bevrucht waren en ook allemaal uit kwamen. Wat in de voorgaande jaren nog
nooit gebeurd was vond ik de dag na het uitkomen. Alle jongen dood in het eivoerbakje; het
was duidelijk te zien dat de jongen dood gepikt waren.
Wie zou de dader zijn ?
Kort nadat dit gebeurd was had de pop opnieuw vier eitjes die ook allemaal bevrucht waren.
Ook deze keer ging het mis: op de dag voordat de eitjes uit zouden komen lagen ze kapot
gepikt in de volière. De dader was weer niet bekend. Weer kwam er een nestje eitjes; ditmaal
de man er direct afgehaald. De drie eitjes kwamen uit en werden prima door de pop alleen
groot gebracht. Twaalf dagen nadat de jongen uitgevlogen waren liet ik de man bij de pop en

de jongen. De man bevloog de pop meteen; ik heb hem toen weer uitgevangen en hem vijf
opeenvolgende dagen zo bij de pop gelaten.
Na vier dagen was er het eerste ei en heb ik de man niet meer bij de pop gelaten; er werden
vier eitjes gelegd welke allemaal bevrucht waren en ook nu bracht de pop de jongen groot.
Zeven jongen had ik nu weer; deze keer enkel poppen. Wat de oorzaak was dat de man nu zo
fel was is mij een raadsel; misschien is de zachte winter een oorzaak want aan de voeding heb
ik al die jaren niets veranderd. Samengesteld uit wildzangzaad, witzaad en tropenzaad, krijgen
ze nu ook wat insecten voor met diepvries pinky’s en buffalowormen gemengd door het
eivoer dat ik zelf maak.
Twee nestkastjes heb ik in de volière gehangen van 20 cm lang 12 cm hoog en 12 cm breed
met een rond invlieggat van 3 cm. Binnen de kortste keren werd het vol gebouwd met
kokosvezel en afgewerkt met veertjes en sharpie. Na drie dagen werd het eerste ei gelegd en
er volgden nog twee eitjes. Deze waren alle drie bevrucht; na dertien dagen broeden kwamen
ze uit. De hoeveel pinky’s en buffalowormen werd opgevoerd en twee tot drie keer per dag
verstrekt, samen met insectenvoer.
De jongen groeiden goed; na vier dagen moest ik ze ringen. Het was een gok welke ringmaat
passend zou zijn, maar gelukkig ken ik een Belgische kweker van deze mussen. Dus hem om
raad gevraagd; hij ringde z’n jonge mussen met 2.9 mm ringen. Na het ringen ging er een jong
dood; de twee andere groeiden goed op en
verlieten het nest na twintig dagen. Later bleken
het een man en een pop te zijn.
Kort na het uitvliegen begon de pop aan een
nieuw nest in hetzelfde nest kastje wat nog
steeds brandschoon was. Dit keer weer drie
eitjes die echter deze keer niet bevrucht waren.
Ik heb de pop gewoon dertien dagen laten
broeden en toen de eitjes weg gegooid. Kort
daarna weer drie eitjes die wél bevrucht waren
en alle drie de eitjes kwamen uit; na twee dagen
ging er één jong dood. De overgebleven jongen
groeiden goed op en verlieten na twintig dagen
het nest. Weer een man en een pop.
Het was toen begin juni en ergens had ik de hoop op nóg een nestje, maar de mussen vielen in
de rui.
Voor het eerste jaar dat ik ze nu kweek ben ik tevreden met de vier jongen die ik heb. De
oudervogels laten de jongen die nog in de volière zitten gewoon met rust en nu zitten ze nog
steeds met zijn zessen zonder problemen bij elkaar. De jongen slapen in het nog lege
nestkastje; het oude koppel slaapt in het broednest.
Begin november deed ik nog een ontdekking. Ik had afgesproken met de Belgische kweker
een koppel te ruilen.
Erheen gereden en tot de ontdekking gekomen dat mijn soort woestijnmussen kleiner was dan
de vogels van mijn Belgische vogel vriend
Bij mijn soort is de vleugellengte bij de mannen 7,3 mm en bij de poppen 7 mm.
Bij de soort van mijn kennis is de vleugellengte bij de man 8,3 mm en bij de pop 8,00 mm.

Ook zijn die woestijnmussen wat anders van kleur en ook het lichaam en kop zijn forser.
Op vogel 2015 haalde een jonge man 91 punten en de jonge pop 90 punten; ook kreeg ik de
oorkonde eerste kweek voor deze vogels. Het zijn mooie rustige vogels die met wat aandacht
goed naar de tentoonstelling gebracht kunnen worden. Ook van de werkgroep wevers en
mussen kreeg ik een mooie oorkonde voor de eerste kweek. Hun gedrag is heel anders dan
van de huismussen die veel drukker zijn dan de woestijnmussen. Opmerkelijk vind ik nog
steeds dat de poppen zo’n mooie warm bruine kleur hebben.

CONTACTAVOND 2019
Woensdag 20-03-2019
Matthijs Slagter Is een bekende keurmeester uit Roden. Hij komt deze avond een lezing geven. Zijn
eigen introductie volgt hieronder

In 1994 kreeg Matthijs Slagter zijn eerste vogels. Het vogelvirus kreeg hem in de greep en
inmiddels is hij al een aantal jaren keurmeester van zowel tropen als kromsnavels. Op 20
maart vertelt hij over zijn beleving van zijn vogelhobby, waarbij ook diverse vogelsoorten en
mutaties aan bod komen.

Woensdag 6 februari 2019
Jan en Ria van Dam
Bekend van vodafilm en verslagen in onze vogels
Onderwerp : Parels van Queensland

ONDER VOORBEHOUD-ONDER VOORBEHOUD- ONDERVOORBEHOUD
Omdat deze afspraak
gemaakt is met de heer
J. van Dam terwijl ze
nog in Australië zijn.
Daar hadden ze niet hun
agenda bij de hand. Dus
vandaar onder
voorbehoud. Houd de
website van de
woudzangers in de
gaten, mocht er iets
veranderen dan kunt u
het daar lezen.

eetjes

Bouwen in het groot
Grootpoothoenders maken grote nesten. Het rood boshoen van Australië maakt het
allergrootste nest. Eén van de broedheuvels was naar schatting 18 meter lang, 5 meter breed
en maar liefst 3 meter hoog. Het kan maar liefst 50 ton hebben gewogen.
Het grootste boomnest werd gevonden in Florida. Het betreft een nest van een Amerikaanse
zeearend. Het nest was 6 meter diep en drie meter lang. Het woog 3 ton ( twee flinke auto’s)
In Afrika bouwde de rublikeinswever een gemeenschappelijk nest met meer dan 100
individuele kamers. Het was 8 meter lang en 2 meter breed.

Water in de winter
Vogels hebben in de winter niet alleen voer nodig, ook moeten ze drinken. Dus bied vogels
zowel zomers als winters water aan, in bijvoorbeeld een waterschaal.
Als er in de winter sneeuw ligt gebruiken vogels dat als waterbron. Wanneer er geen sneeuw
ligt en het water bevroren is, maken de vogels graag gebruik van een waterschaal. Tijdens
zeer koude dagen wanneer het vriest, kun je het ijs met een hamer breken. Deze kleine
ijsblokjes eten de vogels op, ze smelten in hun maag.
Soms wordt er ten onrechte geadviseerd om suiker of zout aan het water toe te voegen zodat
het water niet bevriest. Doe dit zeker niet, want grote hoeveelheden suiker kunnen schadelijk
en zelfs dodelijk zijn voor vogels. Ook gaat het verenkleed plakken als de vogels badderen in
suikerwater, waardoor het minder goed isoleert tegen de kou. Zout is ongezond voor de
vogels, ze krijgen er alleen maar dorst van.

Mop:
Klacht
Een man sluit zich aan bij een klooster en legt een eed van stilte af: hij mag
maar twee woorden zeggen elke zeven jaar. Na de eerste zeven jaar roept
de abt hem bij zich voor zijn eerste twee woorden. "Koude vloeren," zegt
hij. De abt knikt en stuurt hem weg. Zeven jaar gaan voorbij en hij wordt
weer bij de abt geroepen. "Slecht eten," luidt het. De abt knikt weer en
stuurt hem weg. Zeven jaar later wordt hij weer geroepen voor twee
woorden. "Ik stop," zegt de man. "Dat verbaast me niets," zegt de abt, "je
hebt niets anders gedaan dan klagen sinds je hier bent."

Nawoord
Dit is alweer de laatste pagina van clubblad 105, ook tevens de laatste van het jaar 2018, wat
weer voorbij gevlogen is. Hoe ouder je word hoe sneller de tijd gaat, ik hoop dat er weer wat
nieuws voor u in stond, aan de leveranciers heeft het niet gelegen, er waren dit keer, diverse
leden die wat ingestuurd hebben, ga vooral zo door, allereerst wil ik de schenkers van prijzen
voor de tentoonstelling bedanken, voor het beschikbaar stellen daarvan.
Ook Thea Zuidema en Romke v/d Veen bedankt, voor het verkopen van de lootjes, dat was
grandioos, wat hebben jullie weer veel lootjes verkocht. Volgend jaar reken ik erop, dat je er
de hele week weer bent Romke, om Thea te helpen, nu nog even je best doen met de studie.
S Brouwer bedankt, voor het voorwoord en de moppen en met jou ervaring, zullen binnenkort
de verhalen sneller geschreven zijn, dan de drie maand die je er nu over doet, ik zal je wel wat
tips geven.
BE van den Akker. ook bedankt voor de ledenwijzigingen en het verhaal uit de oude kranten,
maar niet te vergeten de hulp bij het samenstellen van dit clubblad.
J Andringa bedankt, voor de notulen van de TT vergadering en de agendapunten, helaas heb
ik er wel wat aan veranderd, maar dat zal jouw wel goed zijn, daar reken ik maar op.
Fam ter Veld ook bedankt voor jullie verslag over de feestavond, dat was prima geschreven,
je kan wanneer ik stop met de redactie, het zo van mij overnemen.
H Pel bedankt voor de Pellerubriek en de contactavonden, hier moeten de leden toch wel op af
komen, want het worden wel zeer leerzame en mooie avonden, aan de sprekers zal het niet
liggen.
W Weening bedankt voor de vogelweetjes en de mop. Van de afgesproken dingen begin dit
jaar, dat je in het voren wilde werken, is volgens mij niet veel terecht gekomen, misschien
bedoelde je ook wel 2019, daar moeten we nog maar eens onze visie op los laten.
S Tabak bedankt voor de medewerking aan dit clubblad, het was een gezellige avond bij
jullie, die ik niet snel vergeet, alles was tiptop verzorgd, nu alleen je best nog doen om
volgend jaar met de prijzen op de tentoonstelling aan de haal te gaan, ik wens je alvast veel
succes.
Verder heb ik nog een vraag aan de leden, of er leden zijn die een advertentie in het clubblad
willen hebben, want er zijn nog een paar plekken vrij, als je belangstelling hebt neem dan
even contact op met de redactie.
Ook onze onderlinge tentoonstelling was weer een groot succes, veel vogels van diverse
pluimage en van hoge kwaliteit, veel publiek, maar ook veel positieve reclame en als klap op
de vuurpijl, een zeer geslaagde feestavond, met alles er op en er aan, de leden die niet zijn
geweest, hebben wel wat gemist, het was tot in de late uurtjes gezellig.
De nieuwe leden welkom bij de Woudzangers en heel graag, tot ziens op een of ander
evenement van de Woudzangers.
Ook wil ik iedereen alvast een voorspoedig 2019 wensen, met voor iedereen een zeer goed
vogeljaar en gezondheid. want zonder dat kun je niet oud worden.
AT Vissia

