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Voorwoord
We zijn alweer een paar maanden het nieuwe jaar in. Het tt gebeuren is alweer voorbij diverse
leden zijn op diverse tt goed naar voren gekomen zie site Woudzangers.
Nu het tt seizoen achter ons ligt zitten we weer in de mooiste tijd van de vogelhobby,
namelijk het broed seizoen.
De vroege kwekers zijn al een poosje bezig met de kweek en hebben de eerste jongen in het
nest liggen of wel op stok zitten en zijn met ronde twee bezig. De latere kwekers zijn net
begonnen met de kweek, of moeten nog een paar week geduld hebben.
Laten we hopen op een goed broed seizoen en dat we met elkaar veel jonge vogels op stok
mogen krijgen.
Op 20 januari hadden we onze ledenvergadering, hier waren 27 leden aanwezig, er zijn een
paar dingen veranderd de contributie is verhoogd van 28 euro naar 30 euro, voor de jeugdleden en steunleden van 14 naar 15 euro.
Deze contributie verhoging komt door dat de bond deze al in 2015 heeft verhoogd.
Tevens word de huur voor de kooien ook verhoogd dit gaat van 50 eurocent naar 1euro en het
inschrijfgeld voor de tt van 1 euro naar 1,25euro, dit om dat de onderhoudskosten van de
kooien ook stijgen.
Eerder is al vermeld dat de Bondsvoorzitter is gestopt, voor deze functie is de tweede
voorzitter Klaas Snijder benaderd. Voor de vrij gekomen plaats van Klaas Snijder wordt
Albert Zomer genoemd. Ook heeft de Districtvoorzitter van Friesland, Siebe de Haan,
aangegeven te stoppen, voor deze functie is Sicco Veenstra benaderd.
Wij als bestuur kunnen ons wel vinden in de aangewezen personen en zullen onze stem op
hun uit brengen op de aanstaande districtvergadering.
Op 10 februari hadden we onze contactavond op deze avond waren 27 leden aanwezig, deze
avond werd door de heer D Hiemstra verzorgt, door een lezing en dia’s hij gaf uitleg over het
ringen van vogels in de natuur en in het bijzonder over de Noordse Stern, wat voor afstanden
deze vogel aflegt, het was een interessante avond.
De nieuwe leden van harte welkom bij de volièrevereniging de Woudzangers.
Verder wens ik een ieder een goed broedseizoen toe en dat een ieder veel jonge vogels op stok
moge krijgen en laten we hopen op een zeer mooi voorjaar.

Vr. sportgroeten
Voorzitter Sipke Brouwer

Mop
Er lopen een dikke en een dunne man over straat, zegt de dikke man tegen de dunne “Als ik
jou zie, dan denk ik altijd dat er in Nederland hongersnood heerst”. Waarop de dunne man
antwoord “En als ik jou zie denk ik dat jij daar de oorzaak van bent”.
Komt een jongen bij de pastoor, pastoor ik heb gezondigd. Vertel mijn kind. Nou ik heb een
meisje mee naar huis genomen, maar dat is geen zonde zegt de pastoor. Maar daarna zijn we
naar boven gegaan, maar dat is ook geen zonde. En toen kleedden we ons uit en zijn op bed
gaan liggen, nou dat is nog steeds geen zonde zegt de pastoor. Dus het jongetje gaat nog even
verder en toen kwam mijn vader binnen. Ach dat is zonde zegt de pastoor.
S Brouwer

Notulen ledenvergadering volierevereniging ‘De Woudzangers’ 27-01-2016
Locatie:
Zaal “de Klok”
Aanwezig:
21 leden
Aanwezig bestuur:
iedereen
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur en begint met de mededelingen:
Mededelingen/ingekomen stukken:
Van uit de bestuursvergadering
- De contributie is met 2 euro per jaar verhoogd.
- Kooihuur gaat met 0,50 omhoog
- Het inschrijfgeld gaat van 1 euro naar 1,25.
- De tt- feestavond is nu standaard een week na de tentoonstelling.
Overig
- Van het hoofdbestuur is de voorzitter Dhr. H. van Hout aftredend en niet
herkiesbaar. Hier komt Dhr. K. Snijder voor in de plek.
- Van het districtbestuur is Dhr. S. de Haan aftredend en niet herkiesbaar, hier
komt Dhr. S. Veenstra voor in de plek.

Jaarverslag van de secretaris:
De secretaris heeft het jaarverslag 2015 voorgelezen. Hier waren geen vragen en/of
opmerkingen over.

Jaarverslag penningmeester/ kascommissie:
De penningmeester heeft aan iedere aanwezige een financieel jaarverslag uitgedeeld en
deze daarna voorgelezen. Hier waren geen vragen en/of opmerkingen over.

Verslag kascommissie:
De kascommissie heeft de controle uitgevoerd en geeft te kennen dat de penningmeester
zijn boekhouding prima voor elkaar heeft.
Benoeming nieuw kascommissielid;
Dhr. W.K. v/d Veen is aftredend. Hiervoor heeft Dhr. H. de Haan zich beschikbaar gesteld
om zijn functie over te nemen.
Bestuursverkiezing:
Dhr. B. de Jong is aftredend en niet herkiesbaar. Dhr. W.K v/d Veen heeft zich beschikbaar
gesteld. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. De aanwezige leden hebben ermee
ingestemd dat hij nu de functie van ringencommissaris op zich neemt.
Wij bedanken Dhr. B de Jong voor zijn goede inzet van de afgelopen jaren en hij mag een
presentje in ontvangst nemen.
Terugblik TT en feestavond
De voorzitter leest het verslag van de tentoonstelling en de feestavond voor. Hier zijn dan
ook geen op- en/of aanmerkingen op.
Rondvraag:
Dhr. H.Pel:

Antwoord:

Kunnen de naamplaatjes van de district tentoonstelling ook afgeschaft
worden? Ze belanden bij de meesten toch in de prullenmand en het
draagt bij aan de kostenbesparing.
Er zijn ook mensen die hier wel waarde aan hechten, maar het zal
door het bestuur voorgelegd worden op de districtsvergadering.

Dhr. D.Westra:

Wil zijn commentaar over het digitale clubblad terugnemen. Hij vind het
nu prima te lezen op een tablet en het is mooier in kleur.

Dhr. P. Kamminga:

Wil meedelen dat hij zich goed welkom voelt bij De Woudzangers.

Dhr. A. Vissia
Antwoord:

Klopt het dat Dhr. T. Alma stopt met de activiteiten commissie?
Dit wordt door Dhr. A. Helder bevestigd. De activiteiten commissie is
bezig met het zoeken naar een vervanger.

Dhr.W. Wassenaar: Hoe hebben onze leden het gedaan op de district- en Nederlands
kampioenschappen?
Antwoord:
Dhr. S. Brouwer leest de gehele lijst voor.
Dhr. S. Brouwer:

Deelt mee dat de samenwerking met de algemene bond erg goed
verloopt.

De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen een veilige thuiskomst.

Kennismaking met familie K de Meer
Dit keer was een afspraak voor de kennismaking ook weer snel gemaakt. Toen ik Kees de Meer belde
met de mededeling, van u spreekt met de redactie van de Woudzangers, zei Kees o met Arend, ik zei
dat klopt en ik zoek weer iemand voor de kennismaking met. Nou Kees was zeer vereerd dat ik hem
vroeg en zei daarom ook zeer snel, daar wil ik graag aan mee werken.
Dus zo kwam het dat ik dinsdagavond 16 februari, op weg ging naar de Scheltingastraat 32 in
Buitenpost, waar de familie de Meer woont. Toen ik rond 8 uur aanbelde, deed Kees zijn vrouw open
met de mededeling, dat Kees de bel niet hoort, om de hoge tonen en dus een beetje doof is, maar
die doofheid valt genoeg mee, want een 5 euro biljet hoort hij wel op de grond vallen, maar soms is
het ook wel makkelijk als je niet alles hoort.

Toen ik binnenkwam zat Kees wel met smart op mij te wachten en fleurde helemaal op toen hij mij
zag. Dus toen heb ik hem gevraagd, om eerst maar naar de vogels te gaan, om ook wat foto’s te
maken, dat was goed dus. Toen zijn we naar het vogelhok gegaan, waar Kees zijn kanaries houdt, de
meesten zaten nog in de uitvliegkooien en er waren ook al diverse vogels in de broedkooien
geplaatst, voor de aanstaande kweek. Toen er wat foto’s waren gemaakt en nog even gebabbeld
werd, over de mooie vogelhobby zijn we weer naar binnen gegaan, waar Kees zijn vrouw voor de
televisie zat, te kijken naar goede tijden slechte tijden. Maar de koffie was wel klaar met wat lekkers
erbij, toen we dat hadden genuttigd, heb ik mijn vragen op Kees afgevuurd, in de hoop dat Kees zelf
de antwoorden had, de meesten heeft hij zelf beantwoord, de rest wist zijn vrouw wel, zodat aan het
eind van de avond, alles weer goed was verlopen en ik zelf weer wat was bijgepraat door de familie
de Meer.
Kees is geboren in Harkema, in de bedstee bij pake en beppe, want het was een arme tijd, want toen
zijn ouders trouwden, hebben ze nog een poosje bij de schoonouders ingewoond.

Toen ik een half jaar oud was, zijn we in Buitenpost gaan wonen, daar heb ik de lagere school ook
gevolgd, ik was niet zo’n beste leerling, daarom heb ik enkele klassen wel 2 keer gedaan, toen ik 14
jaar werd, ben ik gaan werken bij de Enitor in Buitenpost, want moeder had het niet zo breed, ze was
inmiddels ook al weduwe, dus moest ik wel werken, om zo door de tijd te komen, waar ik ook geen
spijt van heb, dat ik dat heb gedaan.
Bij de Enitor ben ik 5 jaar werkzaam geweest, daarna ben ik naar Storteboom in Kornhorn gegaan,
daar heb ik tot mijn 60e gewerkt, toen moest ik er na een reorganisatie het veld ruimen en nu geniet
ik inmiddels van mijn AOW.
Kees heeft zijn geliefde Henny uit Driesum gevonden en is inmiddels, al meer dan 40 jaar gelukkig
getrouwd met Henny, die inmiddels ook al meer dan 30 jaar schoonmaakster is, in het gemeentehuis
van Buitenpost. Ze hebben 2 kinderen gekregen een zoon en een dochter, waar ze heel trots en blij
mee zijn, maar het mooiste vinden ze dat zij binnenkort pake en beppe worden, daar zien we heel
erg naar uit, ik ben nu al dingen aan het sparen voor de kleine, zegt Henny.
Kees zijn vogelhobby is al begonnen met de kinderjaren, toen had ik al interesse in vogels, dat waren
toen de vogels die in en om het huis heen vlogen, later toen ik trouwde en wij ons eerste huis
hadden, was er geen ruimte voor een vogelhok, maar toen wij 32 jaar terug verhuisden naar de
Scheltingastraat, heb ik een vogelhok gebouwd, eerst begonnen met Japanse meeuwen en wat
tropen, 3 jaar later ben ik begonnen met kanaries en die heb ik nu nog, ik had toen goede connecties
met een kweker uit Gravendeel en met van Zanten uit Wezep, waar ik tot op de dag van vandaag,
nog steeds goed contact mee heb.
Nu bezit ik verschillende kleuren kanaries zoals bruin mozaïek, rood mozaïek, kobaltrood mozaïek,
zwartrood kobalt mozaïek, grijsvleugel mozaïek, zwartrood mozaïek en jaspes, ook heb ik sinds een
paar jaar nog enkele koppels Five fancy ’s, waar ik vorig goed mee heb gekweekt.
Het voer wat ik mijn vogels geef is van Beyers, in de herfst en de winter, doe ik er wat meer zwart
zaad bij en in de zomer, komt er weer wat meer wit zaad door, het eivoer is van Cede, vermengd met
Orlux mineralen en wat vitamines.
Ze krijgen ook wel eens wat rijst of macaroni en als groenvoer, geef ik geregeld wat broccoli, grit en
schoonwater ontbreekt ook niet aan het menu, dat is het wel zo’n beetje.
Het schoonmaken doe ik geregeld, maar eens in de veertien dagen maak ik alles grondig schoon, dat
heb ik vandaag ook weer gedaan, dat kwam zeker omdat ik vandaag langs kwam, nee roept Henny,
het klopt vandaag was het weer de dag van de grote schoonmaak, dus je komt hier binnen in een
gespreid bedje, zoals ze dat dan zeggen, als het weer schoon is.
Het kweekseizoen begint hier meestal half maart, als er dan 2 rondes zijn geweest, dan stop ik er
weer mee, dan is het meestal half augustus en krijgen de kweekvogels hun verdiende rust, om ook
weer een nieuw verenkleed aan te trekken.
Daarna gaan we weer bekijken welke vogels geschikt zijn voor de tentoonstellingen, want dat is ook
een mooie tijd, om te zien of je goede vogels hebt gekweekt. Want daar moet je goed voor de dag
komen, op die tentoonstellingen, zodat je weer wat vogels kunt verkopen, om zo je hobby wat te
bekostigen. Ik ga nu niet meer naar alle shows, nu doe ik alleen Harkema, Friese kampioenschappen
en ik ga zeker naar Apeldoorn, voor de Bondsshow, waar ik ook al diverse keren kampioen ben
geweest, dan is het ook wel weer mooi geweest en weet je wel welke vogels goed zijn voor de
volgende generatie.
De vogelmarkten daar kom ik nooit, want als ik wat nodig ben, ga ik toch naar een kanariekweker die
ik ken, dat is net zoals op de vergaderingen. Ik wil wel heen gaan, maar als het dan zover is ben ik het
weer vergeten, dan moet je het opschrijven Kees, of tegen je vrouw zeggen, want die vergeet het
niet, dus dan kunnen wij jou binnenkort een keer verwachten, op de vergadering of een filmavond.
Want die avonden zijn best wel interessant en leerzaam, bovendien is het er ook nog wel gezellig.

De feestavond vond ik wel heel gezellig trouwens, Henny vond het ook leuk, zeker voor herhaling
vatbaar. Het mooiste vond ik dat de voorzitter en de penningmeester mij de wandklok brachten voor
het 25 jarig steunlid zijn van de Woudzangers, waar ik nu inmiddels volledig lid van ben nu
Buitenpost is opgeheven. Daar ben ik meer dan 25 jaar lid geweest en heb daar ook al een
bondsspeld van gekregen.
Het clubblad vind ik ook goed en vooral nu het op de computer te zien is, de foto’s zijn veel
duidelijker en het blad staat boordevol met nieuws, ga zo maar door.
De vereniging ben ik zeer tevreden over, ook hoe de leden met elkaar om gaan, dat is dik in orde net
zoals met de tentoonstellingen, dat heb ik nog nooit meegemaakt dat ze mij hielpen, om de vogels
uit de auto te halen en na afloop ook weer terug naar de auto te brengen, dat vind ik grote klasse
dank daarvoor Woudzangers.
Kees, ik ben bijna door de vragen heen, maar heb je nog meer hobby’s.
Voordat Kees deze vraag beantwoorden kan, roept Henny al, ja voetballen,
daarna kan Kees zijn zegje doen over voetballen, ik ben een verwoed
voetbalsupporter van Buitenpost. Als er geen vogeltentoonstelling is, mis ik
geen wedstrijd van hun, ook kom ik wel bij Harkemase Boys, maar Buitenpost
staat op de eerste plaats, die hebben momenteel een goede ploeg die heel goed voetballen kan. Dit
was dan de laatste vraag, dan kunnen we daarna nog wel even wat oude koeien uit de sloot halen.
Dat is wel positief bedoeld of kan ik beter zeggen, even wat oude vriendschappen naar boven halen,
want we kennen elkaar ook al heel wat jaren, ik denk ook wel van 40 jaar. Wat we toen nog hebben
bepraat, kan ik beter niet opschrijven, want dat is meestal roddelen, Kees en Henny hartstikke
bedankt voor de mooie avond, ik vond het zeker de moeite waard en geniet binnenkort van de kleine
spruit.
De Redactie AT Vissia

Agenda 2016
TT vergadering:

12-10-2016

aanvang 20.00 uur

zaal de Klok Harkema

Inleveren TT formulier:

19-10-2016

aanvang 19.00 uur

zaal de Klok Harkema

Tentoonstellingsweek:

14 t/m 19-11-2016

zaal de Klok Harkema

Feestavond:

26-11-2016

zaal de Klok Harkema

aanvang 19.00 uur

Vogelmarkten 2016
Op 30 april word de volgende vogelmarkt van het jaar 2016 weer gehouden, in de zaal van
“de Klok” 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
Let op in mei, juni en juli is er geen vogelmarkt dan hebben we vakantie!
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 juni, dan verschijnt het volgende clubblad met uw
nieuws op 25 juni 2016.
De Redactie
Nieuwe Leden
Y Boonstra, Kerkpad 9, 9074 BX Hallum, tel 06-3610869
Menno Waasdorp, Gealewei 6, Twijzelerheide, tel 06-83655851

Universele TT Kooien compleet met hoes en drinkflesjes
AT Vissia
Herestraat 17
9851AA Burum
0594-249117

Jaarverslag 2015
Volièrevereniging ‘De Woudzangers’

Het jaar 2015 is weer ‘omgevlogen’. Met veel leuke dingen om naar terug te kijken. Zo was de
wereldshow dit jaar in januari in Rosmalen en is er een lezing gehouden op 4 februari door dhr. H.v/d
Wal over het fokken van kooi- en volièrevogels in het kader van dier en welzijn. Op 18 Maart is er een
gezellige avond georganiseerd over het fotograferen van vogels, welke is gegeven door Dhr. v/d Leij.

Na de mooie zomermaanden en het broedseizoen stond onze jaarlijkse tentoonstelling weer te
wachten. Vergelijkend met de tentoonstelling van het jaar 2014 werden er 35 vogels meer ingestuurd
wat het totaal van ingeschreven vogels op 592 bracht. Vogels van goede kwaliteit volgens de
keurmeesters. Er waren dit jaar dan ook meer kampioenen. Dit komt mede doordat er nu een
kampioen in elke klasse is. Op de vrijdagmiddag werd dit jaar voor de derde keer een knutselmiddag
gehouden, welke een weer een groot succes was voor de jeugd.
De feestavond werd een week later gehouden op zaterdagavond. Dit
kwam doordat Cafe ‘de Klok’ afgelopen jaar van eigenaar is verwisseld
en de avond al gereserveerd was. Na de huldiging van de jubilarissen
waren er 61 personen die deel namen aan het warm en koud buffet.
Daarna werd er een bingo gehouden met mooie vleesprijzen. Het was
een gezellige avond en mooie afsluiting van de tentoonstelling.
Er zijn afgelopen jaar bloemen of een presentje gebracht bij:
- Fam. C. Wiersma, 50 jaar getrouwd
- Henk Miedema, 25 jaar lid
- Willem Weening, 25 jaar lid
- Jan v.d. Bij, 25 jaar lid
- Kees de Meer, 25 jaar steunlid.
Er is een fruitmand gebracht bij Albert Bakker

i.v.m. gezondheidsklachten.
Op 15 Augustus afscheid van Djieuwke van cafe de Klok en mochten we de fam. Alma verwelkomen
als nieuwe eigenaar.
Johan Dijkstra nam afscheid als secretaris van de vereniging. Jan Andringa heeft zijn functie
overgenomen.
Het bestuur kwam 3 keer bijeen om te vergaderen.
Het clubblad is dit jaar gedigitaliseerd en is 4 maal digitaal naar de clubleden verstuurd.
De vogelmarkt werd dit jaar 8 keer gehouden.
2015 was een goed jaar voor de vereniging ‘De Woudzangers’

Schrijvers marathon
Ik ben gevraagd door Benny v/d Akker om een stukje te schrijven in ons clubblad. Ik ben begonnen
met sierduiven toen ik een jaar of 10 was. Toen ik een jaar of 18 was zat ik in de Duivensport
vereniging Kootstertille. Maar daar zat me teveel tijd in. Toen ben ik met krielkippen begonnen te
fokken. Antwerpse baard krielen en Watemaalse baard krielen. Was ik lid bij Rinsumageest,
Buitenpost, en Drachten. Waar ik veel prijzen mee behaald heb. Sinds 1995 ben ik lid van de
Woudzangers. Ik doe mee met de tentoonstelling met parkieten en duiven: valkparkieten,
Australische kuifduiven, brons vleugelduiven, Senegal, Birma’s en diamant duiven. Ik stuur elk jaar
een 20 parkieten en 8 tot 10 duiven naar onze tentoonstelling. Bij de duiven zou ik graag wat meer
concurrentie willen hebben. We hadden dit jaar een 600 vogels. Voor 240 leden is dit niet veel. Dus
in 2016 op naar de 700 vogels. Tevens zit ik in de activiteitencommissie met Harke en Tamme. Ik ben
ook lid van de Aiekoer Buitenpost. Die hebben de tentoonstelling in Drogeham in een grote kas.
Kippen, konijnen en duiven. Daar ga ik in 2016 ook met duiven heen. Ik wens jullie nog veel plezier
met de vogelhobby en een goed kweekjaar. Alle Helder
Hierbij vraag ik J. van Hijum of hij in het volgend clubblad deze marathon wil voortzetten.

Verslag maart 2016:
Hallo allemaal, de meesten van ons zullen alweer begonnen zijn met het kweekseizoen 2016.
Ook bij ons op zolder zijn de eerste vogels alweer geringd. Nu is het natuurlijk afwachten of
de kwaliteit is verbetert en of we er op de volgende vogelshows weer wat beter voor komen
te staan dan vorig jaar.
De Eerste show van dit jaar heeft ook al weer plaatsgevonden. Zoals als gewoonlijk hebben
wij ook weer meegedaan in Apeldoorn. Dit jaar deed ik voor het eerst mee met de
volwassenen. Ik denk zelf dat dit wel wat extra uitdaging is, vergeleken met wat er in de
jeugdklasse van je verwacht wordt. Het werd ook wel eens tijd voor iets anders. Ik denk de
concurrentie tegen mijn vader nu nog groter wordt (ook al was die al vrij groot). Een groot
aantal jongen komen er natuurlijk niet vanzelf. Er wordt wel wat tijd en energie van je
gevraagd als je dit wil bereiken. In deze tijd gaat dat bij mij echter wat moeilijk, omdat ik
momenteel ook bezig ben met het binnenslepen van mijn havo-diploma. Als ik daar dan ook
nog de tijd bij moet rekenen die ik steek in mijn trainingen dan moet ik zeggen dat er geen
wereld van tijd overblijft voor de vogels. Toch probeer ik me er wel in te verdiepen en
probeer ik wat zelfstandiger te worden met mijn vogels. Dat betekent dat ik zonder de hulp
van mijn vader de vogels probeer te kweken. Natuurlijk is er geen volledige zelfstandigheid,
ik wordt namelijk nog wel steeds gecontroleerd door mijn vader.
Ik wil jullie allemaal veel succes wensen bij de kweek en dat de komende voorbereidingen
voor de shows goed mogen verlopen. Ik hoop dat de kwaliteit van de vogels dit jaar weer
superieur zijn, zodat er veel spanning en concurrentie is tijdens de shows.
Groeten Romke van der Veen.

Kweeklijst 2016
S Brouwer, Verlaatsdam 27
9231ME Surhuisterveen 0512-362771
Kweeknummer NC84
AT Vissia, Herestraat 17
9851AA Burum 0594-249117
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, De Treaskes 3A
9283VE Surhuizum 0512-352071
Kweeknummer 4PTL
GT Bosma, Verlaatsdam 20
9231MG Surhuisterveen 06-25040148
Kweeknummer PUS7
R Kempenaar, Foarwei 53
9271KG Zwaagwesteinde 06-37345124
Kweeknummer N115

Swiften, Pennant Wkl en Geel Pastel,
Veelkleuren, Red Vented Blue Bonnet,
Koningsparkiet, Pruimkopparkieten,
Roodstuitparkieten en Eleganten.
Catharinas in diverse mutaties,
Roodrug wildkleur, Pennant Rosellas,
Bergparkieten. Barrabanden, Stanley’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.
Kanaries Geel intensief + schimmel,
Raza Espagnôl.
Raza Espanôl, Spitsstaart amadines wildkleur,
grijs en isabel.
Pruimekoppen, Turquoisines opaline,
Splendid wildkleur
Wildkleur roodbuik Turquoisines, Pastel
roodbuik Turquoisines, Wildkleur Splendid,
Witborst blauwe Splendid
Bourkes wildkleur,opaline,rubino en lutino

Grijze Roodstaarten, Halsbanden, Pruim
koppen, Conclurry’s, Putters, Groenlingen,
Elzen en Barmsijzen, Gordelgrasvinken,
Cubavinken,Japansemeeuwen,Gouldamadines,
Driekleurpapagaaiamadines,Zilverbekjes,
Mozambiquesijzen, Bichenows, Binzen
astrildes,Fife Fancys.
B. Rekker, Pastorijehof 11
Swift parkieten wildkleur, Turquoisines wildkl
9294KB Oudwoude 06-29156265
en div.mutaties, Bourkes wildkleur en diverse
Kweeknummer 4RDR
mutaties.
R. Veenstra, Kievitstraat 45
Agapornis Rosceicollis, Pale fallow en splitten.
9291HN Kollum 06=20263432
Mutaties in de blauwserie.Grasparkieten,
Kweeknummer 9KHN
Fallow en splitten, Kuiven.
Email rene@aga-roseicollis.com
Prachtrosella’s Mutaties in de witvleugel.
Wilt u ook vermeld worden in de kweeklijst neem dan contact op met de redactie.

Pellerubriek
Grutto gekozen tot Nationale Vogel

De grutto is door het Nederlandse publiek
verkozen tot Nationale Vogel. De Verkiezing van de Nationale Vogel is georganiseerd
door het VARA-programma Vroege Vogels, in samenwerking met Vogelbescherming
Nederland. Bijna een kwart van de in totaal 41.669 stemmen is naar deze
weidevogelsoort gegaan. De merel eindigde op de tweede plaats, de huismus op drie.
De meeste landen hebben een vogel als nationaal symbool. Zo hebben de Verenigde Staten de
Amerikaanse zeearend, India heeft de pauw en de Britten hebben sinds dit jaar de roodborst
als nationale soort. Nederland had tot nu toe geen nationale vogel, reden voor Vroege Vogels
en Vogelbescherming Nederland om de afgelopen maanden deze verkiezing te organiseren.
Van alle grutto's broedt 85% in Nederland. Ons typische polderlandschap leent zich bij uitstek
voor de grutto. "De grutto is daarom terecht de Nationale Vogel", zegt Kees de Pater van
Vogelbescherming Nederland. "Nergens broeden zoveel grutto’s als in ons land. Zelfs binnen
de stadsgrenzen van Amsterdam broeden meer grutto’s dan in heel Groot-Brittannië en
Frankrijk samen."
Maar helaas staat de grutto onder druk door onze steeds intensiever geworden landbouw. In
1960 was de grutto nog een algemene vogel met circa 120.000 paar, dit jaar waren er minder
dan 30.000. Er kwamen dit jaar ook nauwelijks 4.000 jongen groot. Een historisch dieptepunt
en bij lange na niet genoeg om de populatie in stand te houden. Vogelbescherming probeert
daarom koste wat kost het tij voor de grutto te keren, onder meer door het opzetten van een
netwerk van weidevogel-boeren, die laten zien hoe het wél kan. Boeren die een goed lopend
bedrijf en de zorg voor weidevogels weten te combineren.
Naar aanleiding van de verkiezing van de grutto tot Nationale Vogel gaat Vogelbescherming
op 19 en 20 maart 2016, daags voor de lente, een speciaal weekend organiseren rond het
moment dat de meeste grutto's terugkomen vanaf hun overwinteringsplek in Afrika en ZuidEuropa.

Welkom, Grutto!
Dinsdag 23 februari 2016

Onze nationale vogel is even niet hier. Een
enkeling zit nog in Afrika, de meesten zijn al opgerukt naar Zuid-Europa. Genietend
van een Portugees of Spaans zonnetje, zijn kostje op rijstvelden aan het zoeken.
In de loop van maart arriveren tienduizenden weidevogels in wat nu nog stille, lege weilanden
zijn. Met hun komst keert het leven terug in het groene landschap. Vogelbescherming roept
boeren op om een stukje land plas-dras te zetten: een klein laagje water net boven het
maaiveld. Voor weidevogels zijn die plas-dras plekken onweerstaanbaar. Ze leveren
veiligheid en voedsel.

Welkom-Grutto-Weekend
Om stil te staan bij de terugkeer van weidevogels, met de grutto als aanvoerder, organiseert
Vogelbescherming op 19 en 20 maart een Welkom-Grutto-weekend. Noteer het nu alvast: het
weekend is hét moment om te gaan kijken naar een van de hotspots waar honderden grutto’s
zich verzamelen. Kort nadat ze terug zijn, zwerven de vogels in paartjes uit over het
boerenland. Maar eerst verzamelen ze zich in grote groepen om bij te komen van de reis. En
dat is een spectaculair gezicht!
Uit zenderonderzoek blijkt dat grutto’s hun trek in flinke rukken afleggen: er kan makkelijk
1.000 kilometer zitten tussen opvliegen en de volgende landing. Probeer het je eens voor te
stellen; de meeste mensen vinden dat per auto al een ondraaglijke ervaring. Op eigen kracht
zo’n prestatie leveren dwingt respect af. Dit soort feiten (en tal van andere!) ontdekt u tijdens
de activiteiten die in het Welkom-Grutto-Weekend worden georganiseerd. Ontdek wat er
allemaal te doen is op www.welkomgrutto.nl.

Wie de activiteiten?organiseert
Het merendeel van de excursies wordt georganiseerd door lokale Vogelwerkgroepen en
vrijwilligers die de vogels in hun eigen gebied als geen ander kennen en je de mooiste
vogelplekken kunnen laten zien. Er zijn ook activiteiten die georganiseerd worden door
musea, soortbeschermingsgroepen, natuurwerkgroepen, boswachters, kunstenaars, docenten,
en nog vele anderen

Verenigingsavond 10 februari
Deze avond is de lezing verzorgd door Derick Hiemstra.
Met een redelijke opkomst van een man of 25 hebben we aandachtig het
verhaal en de dia’s van hem, bekeken en aangehoord.
In eerste instantie ging het om het volgen van de noordse stern.
Het ringen van de vogels in hun broedgebied, het volgen van de vogels die een
zendertje met zich meedroegen. Het werkgebied was hoofdzakelijk in de
Eemshaven.
Waar in alle drukte van de haven de vogels schijnbaar toch hun rust vinden.Het
is onvoorstelbaar wat voor afstanden door deze vogels worden afgelegd.

Na de noordse stern heeft de heer Hiemstra nog een aantal bijzondere
vangsten laten zien die in zijn achtertuin zijn gevangen.
Ook werd er nog een klein vogelkennis quiz gespeeld en de winnaar kreeg een
vogelvoer pakketje mee naar huis.
Al met al weer een leuke avond voor onze leden!

Pellerubriek mopjes

Jantje zit op school Vraagt de lerares aan hem: “Jantje er zitten vier vogels op
een hekje, komt er een jager aan en die schiet er een vogel af, hoeveel vogels
zitten er daarna op het hekje?” “Geen een!” zegt Jantje. “Hoezo dat dan?”
vraagt de lerares. Nou zegt Jantje, als je er een af schiet vliegen de andere drie
weg. Nee zegt de lerares het antwoord is drie maar de manier waarop je denkt
vind ik leuk. Nou zegt Jantje dan heb ik ook nog een vraag: “Er zitten drie
vrouwen op een bankje, de eerste likt aan een ijsje, de tweede bijt in een ijsje,
de derde zuigt aan een ijsje, wie van de drie is getrouwd?”
De lerares denkt diep na. Lerares: “Ik denk dat het degene is die aan het ijsje
zuigt.” Nee zegt Jantje degene met de trouwring om haar vinger. Maar de
manier waarop je denkt vind ik leuk!

Een man komt bij het benzinestation. Dan zegt hij tegen de tankbediende: 4
liter graag. De tankbediende ziet 3 pinguïns achterin in de auto zitten en vraagt
hij aan de man: “Waarom heeft U pinguïns achterin”? Waarop de man
antwoordde: “Ik zag ze langs de weg staan en ik dacht ik neem ze mee”.
Waarom brengt U ze niet naar Artis de dierentuin in Amsterdam? zei de
tankbediende. Oké zal ik doen, zei de man
Na een week komt de man weer tanken. En de tankbediende zag de pinguïns
nog steeds achterin zitten. En vroeg aan de man: meneer, waarom heeft U ze
niet naar Artis gebracht? Ze vonden het leuk in Artis. Volgende keer gaan we
naar de Efteling.

Vogelweetje
Australische honden redden pinguïns.
Vossen: de schurken. Kleine lieve pinguïns: de slachtoffers. En grote witte honden: de
helden. Dit waargebeurde verhaal is het recept van een succesvolle kinderfilm uit
Australië.

Het begint allemaal zo’n vijftien jaar geleden. Op het eilandje Middle Island leven zo’n 800
dwergpinguïns. Ze leven en broeden op het eiland, dat op slechts 20 meter voor de zuidkust
van Australië ligt. Een prima plek voor pinguïns, totdat vossen het eiland ontdekten.
De vossen maken ’s zomers de oversteek naar het eiland en doden tientallen, soms honderden
pinguïns tegelijk. “Het grootste aantal dat we vonden was 360 dode vogels, verdeeld over
twee nachten”, zegt vogelbeschermer Peter Abbott tegen de BBC. “Vossen doden voor de
kick. Ze doden alles wat ze kunnen vinden.” Op een gegeven moment waren er nog maar 4
pinguïns over.
Ook kippenboer Swampy Marsh vreest de vossen. Daarom lopen op zijn boerderij meerdere
Maremma’s rond, grote witte honden die erg luid blaffen. De honden zijn enorm territoriaal
en worden getraind om de kippen te beschermen. Marsh stelde voor om een van zijn honden
op het eiland te laten bivakkeren, om te kijken of hij ook voor pinguïns als bodyguard kon
dienen.
In 2006 bracht zijn hond Oddball voor het eerst de zomer door op Middle Island. En het
werkte. “Eerst vonden we nog vossenpootjes in het zand, maar zodra de honden er rondliepen
is er geen enkele pinguïn doodgebeten”, zegt Abbott. Inmiddels leven er weer zo’n 200
pinguïns veilig op het eiland. Genoeg om een film te maken over Oddball.
Toeristen
De kinderfilm is inmiddels een paar maanden uit en is een enorm succes. De plaatselijke
bewoners weten niet wat ze overkomt: er komen opeens toeristen die de hoofdrolspelers
willen zien. Dus is er een ‘Ontmoet de Maremma’s-tour’ naar het eiland. “Het is het beste wat
ons is overkomen in lange tijd”, zegt een plaatselijke hotel-eigenaar.
Ook de opvolgers van Oddball mogen inmiddels met pensioen, dus werd er een
crowdfundcampagne opgezet om twee nieuwe honden te vinden en te trainen. Inmiddels
worden er twee nieuwe pups getraind om tussen de pinguïns te leven.

Mop
Vader gaat kamperen met zoon.
Een vader ging met zijn slimme, goed studerende zoon op camping trip naar de Ardennen. In
een open vlakte zetten zij hun tent op en vielen even later uitgeput van de lange wandeling in
slaap.
Na enkele uren maakt de vader zijn zoon wakker en zegt: "Kijk eens naar de hemel en vertel
me wat je zoal ziet?" De zoon staart naar het heelal en antwoordt: "Ik zie miljoenen sterren."
"Wat maakt je dat eigenlijk duidelijk mijn zoon?" vroeg de vader vervolgens. De zoon;
"Astronomisch, maakt me dat duidelijk dat er miljoenen galaxy's en planeten in het heelal
aanwezig zijn."
De vader geeft zijn zoon een klap tegen het hoofd en zegt:
"Wel nee idioot, iemand heeft onze tent gestolen!"

Nawoord
Dit is alweer de laatste pagina van het eerste clubblad van 2016, ik hoop dat u het met plezier
gelezen hebt en dat er wat bijzat, waar u wat aan had, er was kopie genoeg aangeleverd, alleen
kwam alles wat laat op gang en moest ik, sommige leden er even op attent maken, dat de
inlevertermijn was verstreken.
Ook wil de adverteerders bedanken, voor hun financiële steun aan ons clubblad, zonder hen
was dit niet mogelijk geweest, tevens wil ik de nieuwe adverteerders namelijk Nauta
Bandensevice uit Groningen en Boonstra Sierbestrating uit Noardburgum, bedanken voor hun
advertentie, dus leden houdt rekening met uw aanschaf met onze adverteerders.
S Brouwer, bedankt voor het voorwoord en er waren ook weer mooie moppen bij.
BE van den Akker, bedankt voor de hulp bij het clubblad en de lijst met nieuwe leden, helaas
hebben er dit keer meer bedankt, dan er bij zijn gekomen, maar misschien is het de volgende
keer weer anders.
J Andringa ook bedankt voor de notulen en het jaarverslag, zo krijg je steeds meer werk als
secretaris.
W Weening ook bedankt voor de vogelweetjes en de mop, dus maar niet met de kinderen op
vakantie in een tent, laat die romantiek maar aan de jeugd over.
H Pel ook maar weer bedankt voor de Pellerubriek en de moppen, ook de keus voor de
filmavonden was niet verkeerd, nu maar hopen dat er 23 maart, ook veel leden de loop naar de
Klok maken, voor alweer de laatste filmavond van 2016.
Romke van der Veen, jij ook bedankt voor jou bijdrage, aan dit clubblad en succes met jou
examens en wat het leren over de vogels betreft, denk ik dat je vader wel meer van jou leert
dan andersom.
A Helder ook bedankt met het voortzetten van de lezersmarathon, helaas heb ik van de
opvolger van A Wijma niets gekregen, maar misschien kon Ate ook wel zo snel niet een
slachtoffer vinden, dat hoor ik binnenkort nog wel.
Verder wil ik de nieuwe leden welkom heten en heel veel plezier bij de Woudzangers.
Tevens wil ik een ieder nog een heel goed kweekseizoen wensen en graag tot het volgende
clubblad.
AT Vissia

