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Maandag 17 maart 2014 houden wij onze gewone  ledenvergadering in Het 

Baken. Aanvang 20.00 uur 
 

* Opening 

* Notulen vergadering van 26 februari jl.  

* Mededelingen en Ingekomen stukken 

* Fûgelpraet 

* Misser van de maand  

* Pauze 

* Fûgelpraet 

* Trekking verloting 

* Vraag en aanbod 

* Rondvraag 

* Sluiting  

 

Hoe het komt weet ik niet precies; ik denk dat we als bestuur niet goed hebben 

nagedacht. Nog geen twintig dagen geleden hebben we onze vorige vergadering 

gehad, en nu mogen we al weer aan de bak. Gelukkig kwam ik “op tijd ” tot de 

ontdekking dat ruim van te voren het clubblad klaar moet zijn, dus aan het werk. 

Sorry Ernst voor de tijdsdruk! 

 

Volgens mij waren de laatste vergadering nog lang niet uitgepraat over onze 

vogels, dus vandaar weer een praatavond. 

Kees van Ginkel heeft een paar onderwerpen aangedragen zoals de 

samenstelling van kweekkoppels, wat moeten we doen wanneer de 

vogelmarkten verdwijnen, wat doen we om ziektes te voorkomen en wat om ze 

te genezen. 

 

Onze vereniging is via internet te bereiken op: www.lemstervolierevrienden.nl  

 

Burgerlijks Stand: Per 1 april  2014 is ons jeugdlid uitgeschreven: 

Merit Kroeze, Vijfheerenlanden 22, 8302 MJ EMMELOORD 

Jammer dat Merit door verschillende oorzaken, onder meer door verandering 

van adres en school, na een jaar al weer moet afhaken. We zijn nu weer een club 

van “oude ” mannen geworden; sorry “jongere” leden 

 
Het lidmaatschap van onze vereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december. 

Opzegging schriftelijk bij de secretaris drie maanden voor de einddatum. Bij niet tijdige 

opzegging is de contributie voor het nieuwe jaar verschuldigd. 

http://www.lemstervolierevrienden.nl/


Ringen bestellen 

Uw laatste kans om voor dit jaar nog ringen te bestellen. 

De bestelling moet 25 maart a.s. binnen zijn bij de ringencommissaris Cees van 

Ginkel, onder gelijktijdige betaling van de kosten. 

Het bestelformulier kunt u eventueel downloaden via de site 

http://www.nbvv.nl/ringen/index.asp   

Heeft u daarna ringentekort dan zult u met oude ringen moeten werken. 

Ook bestaat de mogelijkheid om ringen van een collega kweker te gebruiken. 

Op de site van de Bond staat de volgende informatie over de ringen bestelling: 

Het is zowel in uw belang als in het belang van een goede planning van de 

productie om tijdig in één keer alle ringen te bestellen die u nodig heeft.   

Houdt er rekening mee dat de ringencommissaris ongeveer een week van te 

voren de bestelling binnen moet hebben. 

 

Bestelperiode     Uitlevering na  

1 april - 15 mei       1 oktober  

16 mei - 30 september    15 december  

1 oktober - 31 januari     1 april  

1 februari - 31 maart     15 mei  

 

In het maartnummer van Onze Vogels worden weer de bestelformulieren 

voor de ringen voor 2015 geplaatst. 

De ringkleur voor 2015 is Violet. 

 

Onze secretaris heeft nog niet alle email adressen van de leden. Wanneer u 

nog geen email berichten van hem hebt ontvangen mail dan even een 

berichtje aan hem.  k.vanderveerlvv@live.nl  

 

Agenda 2014: 

Maandag 17 maart  Clubavond   

Donderdag  24 april  Clubavond 

Maandag 8 september  Clubavond   

Woensdag 29 oktober  Clubavond Tafelshow 

Donderdag 13 november Inbreng 

Vrijdag 14  november  Keuring + Opening 

Zaterdag 15 november Open + sluiting om 15.30 uur 

 

http://www.nbvv.nl/ringen/index.asp
mailto:k.vanderveerlvv@live.nl


 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook uw Postkantoor 

Tel. 0514 - 565931 
 

 
 

 

Spar Supermarkt 

Lijnbaan 2 

Lemmer 

 

 

 

 
 

Tel. 0514 - 563311 

 



Notulen ledenvergadering 26 Februari 2014 

Voorzitter opent met ons welkom te heten.  Aanwezig 14 leden, Johan Sikkema 

meldt dat hij bij Mark Visser is geweest, die voelt zich nog niet fit genoeg om te 

komen.  Pieter de Hey is ziek, Wout Kreeft en echtgenote zijn enkele dagen op 

vakantie en Diederik Kelderhuis zal mogelijk wat later komen. 

Notulen van Januari passeren de revue en worden na goedkeuring door 

voorzitter getekend. 

Mededelingen en ingekomen: zoals gewoonlijk hebben we de clubbladen van 

Leeuwarden 1 (via de mail) en Leeuwarden 2 ontvangen. Ook is er een brief van 

het District over de jeugddag, die waarschijnlijk niet meer doorgaat wegens 

weinig animo, dit levert nog al wat discussie op: toelichting van Ben v.d. Veer-

als Districts bestuurder . Voorzitter stelt voor dit op een Rayon vergadering te 

bespreken en dan een brief aan het Districtsbestuur op te stellen. Kees Verburg 

stelt voor om een kleindieren show te organiseren zodat de jeugd meer aandacht 

krijgt,  ook voor  de vogels. Dit zou eventueel samen met Welkoop kunnen.  

Pieter de Hey wil volgens zeggen bij nader inzien toch nog wel mail over de 

clubbladen van andere afdelingen ontvangen - vorige keer niet  -niets is 

veranderlijk als een mens!! 

Fûgelpraet: een levende discussie over mozaïek, vooral door de twee grootste 

kanarie kwekers, soms serieus en soms minder. 

Nest materiaal? Kees Verburg gebruikt koffiefilters, vastgeplakt met schilder 

tape, een goedkoop en effectief product. 

We houden dan de gebruikelijke koffie/rookpauze, de voorzitter  is weer opa 

geworden en neemt daarom de consumptie voor zijn rekening. 

Misser van de maand, nummer 21, Hans Schäfer.  Voorzitter meldt dat er van de 

gemeente geld is gekomen, naar aanleiding van ons 50 jarig bestaan.   De 

advertentie gelden zijn nog niet allemaal binnen. 

Kees Verburg vindt kunststof kooien erg duur, zijn vierdelige draad kooien 

komen maar op plm. € 95.=  Hij heeft veel last van roofvogels, die zeer brutaal 

zijn.  Voorztter heeft last van muizen bij de bourks. 

Dan een algemene klets ronde: Ernst vraagt hoeveel aardappels er in de zak 

zaten op de TT .- plm.178 -.  Vogels - in de natuur rondom  hem -zingen al 

lustig en zijn druk met nestmateriaal aan het slepen.  Kees Verburg heeft 40 

broedpoppen, zal zeker een hoop werk met zich mee brengen. Hij hoopt niet 

weer zoals vorig jaar ziek te worden, maar bij eventuele ziekte helpen vrouw, 

kinderen en kleinkinderen mee. 

Fam. V. d. Veer heeft al wat vogels in de  broedkooien en ook al wat eieren. Bij 

Watze Jeensma is alles nog rustig. 

 



Bij Joh. Sikkema gebeurt nog niks.  Diederik Kelderhuis heeft al vogels geringd 

en is zeer tevreden. Wabe de Vries heeft jongen maar er worden ook uit het nest 

gegooid.  Jan Kreeft heeft al enkele jongen. 

Ben de Velde Harsenhorst is nog steeds aan het bouwen.  Bij Kees van Ginkel 

komt de zaak al wel wat op gang. Voorzitter heeft jonge zebra’s maar ook al een 

dood jong vermoedelijk door vechten. Notulist heeft twee jonge valken en vier 

jonge fischeries, al geringd. 

Kees van Ginkel zou wel een uitgebreid gesprek willen over het samenstellen 

van koppels. 

De verloting verloopt op de gebruikelijke manier - niemand gewond!.  Geen 

animo voor vraag en aanbod. 

Rondvraag: Ben v.d. Veer vraagt of er ook een uitnodiging is gekomen van 

Leeuwarden 1 (Natuurzang) voor een receptie, maar neen niks. 

Voorz. zal per mail een felicitatie sturen, en dan sluit hij deze avond af met ons 

veel succes met de kweek te wensen en tot de volgende keer op 17 Maart. 

 

Voorz. Joh. Voerman         Notulist, M. v.d. Molen 

 



   

 



 

 

 

 



De  mens  en  zijn  vogels.    
 

Op bezoek bij Henk Kok. 

Toen we, Johan en ik, zaten te keuvelen bij de  

familie Kok maakte Henk terloops een opmerking 

die bij me bleef hangen. Henk zei dat hij eigenlijk  

wel op een ander soort vogels over zou willen gaan  

maar ja, mevrouw Kok wilde de grote parkieten niet 

 missen. 

En ik bedacht me dat dit precies aangaf dat we onze  

hobby erg vaak bekijken als een “mannending” 

maar  dat dit even vaak niet de praktijk is.  

Ook onze partner neemt actief deel aan het  houden van vogels.......en heeft er 

dus ook iets over te vertellen. 

De mens waarnaar in de kop van deze rubriek wordt verwezen is dus niet alleen 

het mannetje maar ook het vrouwtje! Het is maar eens gezegd, voor een keer 

dan. 

 

En zo zijn we al midden in het bezoek aan Henk en Lútsje  Kok terecht 

gekomen. Dat is niet de bedoeling, dus terug naar het begin. 

Johan heeft me deze keer behoorlijk onder druk gezet: over 10 dagen is de 

volgende bijeenkomst van onze vogelclub en dit verslag moet in het blad waarin 

de leden daar voor worden uitgenodigd. 

“Ach”, zei ie met een zucht, “jij bent altijd vlot met het inleveren van de kopij”. 

Waarom híj zuchtte weet ik niet, wel dat ik nu aan de bak kan. 

Henk is een echte, geboren en getogen, Lemster. Ik ben vergeten te vragen of ie 

van vis houdt maar dat zal toch wel? Waar hij niet van houdt is van vergaderen. 

Daarom zien we hem ook niet vaak bij bijeenkomsten van onze Lemster Volière 

Vrienden. Uiteraard hebben we geprobeerd om zijn beeld over onze 

“vergaderingen” bij te stellen. Of dat gelukt is zal wel blijken. Wie weet zien we 

Henk in de toekomst wel als een vaste bezoeker! Het is overigens niet de 

bedoeling om tijdens onze bezoeken mensen over te halen vaker aanwezig te 

zijn. Maar ja, het kwam zo maar ter sprake. 

Henk woont in een buurt midden in Lemmer met links en rechts en achter 

buren. En hij houdt grote parkieten. Uit eigen ervaring weet ik dat deze vogels 

soms hun aanwezigheid nadrukkelijk laten blijken.  



Zelf heb ik daar geen moeite mee, maar we lezen regelmatig dat daar meermaals 

anders over wordt gedacht. Gelukkig doen zich dit soort vervelende zaken in dit 

geval niet voor. Niemand die last heeft van de vogels. Het kan dus echt. 

Gelukkig maar. 

 

    
 

Op de plaats achter het huis zijn een aantal volières gebouwd. Deels van hout, 

deels van aluminium. Iedere  vlucht is ongeveer vier meter lang. Er is geen 

afgesloten nachthok. Wel is een deel van de vlucht voor regen en wind 

afgeschermd, bestaat het dak uit meest kunststof golfplaten en worden de 

vluchten in de winter met plastic afgeschermd tegen wind en regen. 

Er binnen vliegen grote parkieten dus geen grote aantal per vlucht maar steeds 

één koppel. Uitzondering op deze regel vormt een stel jonge 

roodvleugelparkieten die een ménage à trois vormen (zitten dus met z'n drieën 

in één vlucht). Het zijn twee poppen en een man. Die man is nu twee jaar oud en 

zou eigenlijk al helemaal moeten zijn uit gekleurd Dat is nog niet het geval. En 

het is ook nog niet duidelijk aan welke pop hij de voorkeur zal geven (ja, ja 

gedwongen huwelijken zijn bij vogelliefhebbers schering en inslag, maar bij 

onze parkieten geven we ze tenminste nog een keus!). 



 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoute haring 
Gebakken vis 

Standplaats:  hoek Schans – BK-plein Tel. 0514-563164 (thuis) 
       0514-566102 (viswagen) 

 

 

 

       Voor heerlijk 

       Fruit                               Moet u naar :       

    Van Vereeckens                      de winkel van          
        Kwekerij en 

                                              Van Ginkel 

AARDAPPELEN              Gemaalweg 18               

                                                              Rutten 

 



 

 

 

 



Eén van de poppen is inmiddels begonnen met het verwijderen van een groot 

aantal borst veertjes. Dat ziet er niet mooi uit maar is waarschijnlijk een 

voorbereiding op het broeden. Dit is een verschijnsel dat zich bij veel parkieten 

voordoet. Wanneer dat ook hier het geval is zal deze pop de andere pop 

binnenkort niet meer in dezelfde vlucht accepteren en zal deze uitgevangen 

moeten worden. En zo zie je maar weer dat wij denken dat de man een vrouw 

kiest, maar dat in werkelijkheid het de vrouw is die kiest. Komt dit iemand 

bekend voor? 

Er vliegen niet alleen deze jonge roodvleugels in de vluchten. Er is ook een 

volwassen koppel dat reikhalzend uitziet naar het nieuwe broedseizoen.  

 

 

 

   
 



 

Verder zien we Barnards en Zuid Amerikaanse 

pyrrhura's. Van deze laatste soort zit binnen in het 

schuurtje nog een koppel in een grote broedkooi. 

Een noodmaatregel omdat er voor hen geen vlucht 

meer vrij was. Maar dit zijn jonge vogels die 

waarschijnlijk nog niet tot broeden zullen over 

gaan. In principe broeden al deze vogels pas in 

hun derde jaar. Ze zijn dan helemaal uitgegroeid 

en op kleur. 

 

 

 

Het komt voor dat er eerder aan een broedsel wordt begonnen maar van die 

broedsels gaan veel verloren. Maar het kan lukken. 

  

Henk en Lútsje zijn gezellige mensen. Bij aankomst zijn we verwend met koffie 

en koeken. En verhalen. Ook over de vogels. Hoe Henk uitzwerft om vogels te 

bekijken en te kopen. Over van waar mensen komen om vogels te kopen en hun 

smoezen om de prijs omlaag te krijgen. Over de rat op zolder toen ze in hun 

huidige huis waren getrokken en die rat die onlangs zo brutaal was om zich op 

de plaats achter te vertonen. Ja, voor we aan het nader bekijken van de vogels 

toe kwamen was er al heel wat tijd verstreken en was er ook al heel wat koffie 

in onze kelen verdwenen. Maar we kwamen nu natuurlijk ook op koffietijd. Zou 

er een lid zijn dat vleermuizen houdt die we in de avond, bij een borrel, zouden 

kunnen bekijken? Ik schat die kans niet hoog in maar wie weet. 

Hoe dan ook het was gezellig en ook erg leuk om nu eens over mijn oude liefde, 

grote parkieten, te kletsen. 

En Henk zien we vast vaker in het Baken. 

 

Ernst en Johan 

maart 2014 



Voor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar: 

J. Sikkema             M. Visser 

Tjotter 17             Nieuwedijk  50   

8531  DE Lemmer         8531 HP  Lemmer                            

Tel: 0514-564266         Tel: 0514-569388                                           

 

 

 

Tevens het adres voor: 

 

Fife Fancy     Lizards 

Duitse Kuif 

Goudgeel 

 



 

WAARBORG VOOR KWALITEIT 

 VOOR TOTALE WONINGINRICHTING 

 

   

     Lan Langestreek 15 – 16  

      Tel. 0514 –  564980  

       Fax  0514 – 561232 

      www.delangestreek.nl  

*  Alle kamerbreed tapijtsoorten 

*  Vitrages        

*   Gordijnstoffen 

* Altijd coupons 

* Zonwering 

* Bootstoffering 

* Meubelstoffering 

* Laminaat- en parketvloeren 

(projectinrichting voor onder meer horeca – kantoren – instellingen etc.)

  

Het goedkope adres voor uw woninginrichting   

geel- en rood mozaïek  
 

C. Van Ginkel 

Wieringerstraat 9 

8531 LC  Lemmer 

tel. 06-24875943 

 

   

 

 

Voor hoogwaardige manden en 

bloemdecoraties 

voor tuin en interieur 

Zwadeco Trading vof 

Tussendiepen 25 

 9206 AA Drachten 

Tel: 0512- 366140 

http://www.delangestreek.nl/


PARKIET MAAKT 'SELFIE' OP SNELWEG 
Parkieten kunnen meer dan alleen vliegen. Ze kunnen ook acteren als de 

beste. En ze zijn goed in het verpesten van snelheidscontroles op drukke 

snelwegen. De parkiet op onderstaande foto besloot onlangs lekker voor het 

beeld van de camera te gaan zitten, terwijl deze was neergezet om de 

snelheid van voertuigen te meten. 

 

 

© Twitter.com/Highways_Agency 

 
 

 

Het vogeltje was waarschijnlijk de weg kwijt en belandde op de drukke 

M6-snelweg bij Staffordshire, meldt Daily Mail. Pragati Baddhan, een 

woordvoerder van Highways Agency, zegt: “We denken dat dit kleine 

knaapje ons probeerde te tweeten.” Da’s prima gelukt. 

 

De juf staat voor haar klasje en vraagt aan Jantje: "Er zitten 6 vogels op 

een hek, je schiet er 2 dood, hoeveel vogels blijven er dan nog over?". 

Jantje antwoordt: "Geen enkele, juffrouw, want de andere vogels gaan 

vliegen van het schieten". "Nee, Jantje, het antwoord is 4, maar je manier 

van denken bevalt me wel". Dan vraagt Jantje: "Juf, ik heb ook een 

vraagje voor u: Drie vrouwen eten een ijsje, de eerste likt aan het ijsje, de 

tweede zuigt aan het ijsje en de derde bijt erin. Hoe kan je nu zien welke 

vrouw getrouwd is?".De juf wordt een beetje rood en zegt dan: "De vrouw 

die aan haar ijsje zuigt". "Nee", zegt Jantje, "het is diegene met de 

trouwring om haar vinger, maar je manier van denken bevalt me wel!". 

http://www.wtf.nl/dierentuin/13973/cute-parkiet-kan-acteren.html
http://www.wtf.nl/dierentuin/13973/cute-parkiet-kan-acteren.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2537634/Smile-birdie-Parakeet-peers-speed-camera-quick-selfie-one-UKs-busiest-motorways.html


 
 

Bestuur Lemster Volière Vrienden : 

Voorzitter:  

J. Voerman   Blazer 49,  8531 CE  LEMMER 

johvoerman@home.nl  tel. 0514 – 561726 

Secretaris: 

K. van der Veer  Hoeker 6,  8531 CT  LEMMER 

k.vanderveerlvv@live.nl   tel. 0514 – 565756 

Notulant: 

M. van der Molen  Liemdobben 5, 8567 HV  OUDEMIRDUM 

tinusvdmolen@ziggo.nl   tel. 0514 – 571440 

Penningmeester:   

J. Sikkema   Tjotter 17, 8531 DE  LEMMER 

johan.sikkema@kpnmail.nl   tel. 0514 – 564266 

Ringencommissaris:  

C. van Ginkel   Wieringerstraat 9, 8531 LC  LEMMER 

keesvanginkel@home.nl   tel. 06 24875943 

Materialencommissaris:  

C. van Ginkel   Wieringerstraat 9, 8531 LC  LEMMER 

keesvanginkel@home.nl   tel. 06 24875943 

 

Contributie Lemster Volière Vrienden €  35,00 per jaar, te betalen aan het 

begin van het kalenderjaar. Rekeningnummer Rabobank 3370.54.126 t.n.v. 

Lemster Volière Vrienden,  p.a. Tjotter 17, Lemmer 

 

Heeft u al betaald ?  Een automatische betaling, te regelen via de bank, is 

gemakkelijk voor u en de penningmeester.  

 

mailto:johvoerman@home.nl
mailto:k.vanderveerlvv@live.nl
mailto:tinusvdmolen@ziggo.nl
mailto:johan.sikkema@kpnmail.nl
mailto:keesvanginkel@home.nl
mailto:keesvanginkel@home.nl

