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  jaargang nr. 3 

 

Dinsdag 22 maart 2016 houden wij onze gewone ledenvergadering in 

Het Baken, Wiepke Hofstraat 2, Lemmer. Aanvang 20.00 uur 

 

Agenda: 

* Opening 

* Notulen vergadering van 24 februari  jl.  

* Mededelingen en Ingekomen stukken 

* Fûgelpraet 

* Misser van de maand  

* Pauze 

* Fûgelpraet 

* Trekking verloting 

* Vraag en aanbod 

* Rondvraag 

* Sluiting  

 

Agenda 2016: 

Dinsdag 22 maart  Clubavond   

Dinsdag  19 april  Clubavond 

Maandag 12  september Clubavond   

Donderdag 20 oktober  Clubavond Tafelshow 

Donderdag 10 november Inbreng vogels  

Vrijdag 11  november Keuring + Opening 

Zaterdag 12 november Open + sluiting om 15.30 uur 

 

Website: www.lemstervolierevrienden.nl  
 

Denkt u eraan dat de contributie is verhoogd naar €  40 per jaar. 

Heeft u al de € 35 betaald? Dan graag € 5 bijstorten op de rekening van 

de vereniging. 

http://www.lemstervolierevrienden.nl/


  

 



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 

 



40 jaar lid van de Lemster Volière Vrienden en dus ook van de 

Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. 

 

Tijdens de ledenvergadering van 24 februari jl. is Koos van der Veer 

gehuldigd voor zijn 40-jarig jubileum. Siebe de Haan,  voorzitter van het 

district Friesland van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers was 

hiervoor speciaal naar Lemmer gekomen. 

Koos van harte gefeliciteerd met deze gebeurtenis, al was het veel later dan 

had gemoeten. 

 
 

Wiepke Hofstraat               

Lemmer     

 

 

 

 

 

 

Voor uw: 

 verenigingen 

 bruiloften 

 partijen 

 

Hans en Nienke Schäfer 

 

Tel. 0514 – 561960  b.g.g. 565753   

Postadres: Jac. De Rookstraat 10, 

8531 HA  LEMMER 



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  

 

 
 



 

Verslag 24 februari 2016 

 

Opening 

Het is feest vandaag en de voorzitter opent dan ook deze bijeenkomst 

precies op tijd. Koos van der Veer krijgt de ridderspeld voor 40 jaar 

lidmaatschap van de NBvV opgespeld door de districtsvoorzitter Siebe de 

Haan. Dit onder het toeziend oog van zijn ouders (en de rest van de 

aanwezigen). Hij volgt de voetsporen van  vader Ben die al geruime tijd 

geleden zijn 50 jarig lidmaatschap heeft gevierd. En zo komt alles toch nog 

goed. U weet immers dat het bespelden van Koos in hoge mate is beïnvloed 

door de wet van Murphy. 

Verslag van 18 januari 2016 

Dit wordt goedgekeurd. De voorzitter  meldt dat nu Ernst dit verslag niet 

met de hand in het grote boek schrijft, het bestuur de echtgenote van Mark 

bereid heeft gevonden zijn verslagen daarin over te schrijven. Dit omdat er 

onvoldoende vertrouwen is in de moderne opslagmogelijkheden. Hij 

verwijst daarbij naar de niet meer te gebruiken floppy's en de snel 

veranderende technologie. 

Mededelingen en ingekomen stukken 

Bij het vermelden tijdens de vorige bijeenkomst van de prijswinnaars van 

onze tentoonstelling is vergeten de eervolle vermeldingen te noemen. Dit 

verzuim wordt nu ruimschoots goedgemaakt. Ze zullen ook in het clubblad 

worden opgenomen en voor de eeuwigheid bewaard. 

De vereniging is blij met een nieuw jeugdlid. 

Van één van beide Leeuwarder vogelclubs zijn de clubbladen weer 

ontvangen. De andere club kent alleen nog een digitaal blad. Normaliter 

krijgen we dat ook maar kennelijk stokt de verzending er van de laatste tijd. 

Vogelpraat 

Deze avond praten we uitvoerig over de toepassing van Dasty. Dat is het vet 

oplossende schoonmaakmiddel dat door de WIBRA wordt verkocht. Op de 

site van de Utrechtse Kanarieclub staat een artikel (in samenvatting in ons 

blad overgenomen) waarin het gebruik van Dasty tegen bloedluis wordt 

beschreven. Het middel wordt onverdund met spuit of kwast in de kooien, 

op zitstokken en nestkastjes aangebracht en doodt de luizen direct. We 

hebben wel wat twijfels. Niet bij de dodelijke werking van het middel maar 

misschien is het wel te sterk. Op de site staan immers ook berichten over 

door het middel oplossende verf. Voorzichtigheid lijkt zeker geboden. Zo 

zullen vogels toch maar niet met het middel in aanraking gebracht moeten 



worden. Behandelde kooien zullen ook zeker geheel droog moeten zijn 

voordat de vogels worden teruggeplaatst. Verder vinden we nergens een 

aanduiding dat ook de eieren van de luis het loodje zouden leggen. We 

vermoeden, de weerbaarheid van die eieren kennende, dat dit niet zo zal 

zijn. 

De misser van de maand 

Dat is deze keer Theo de Vries. En omdat die niet aanwezig is wordt de pot 

weer €2,50 groter. 

Verloting 

Die wordt als gebruikelijk weer afgewerkt. 

Vraag en aanbod 

Zowel de vraag als het aanbod blijft deze avond achterwege. 

Rondvraag 

Wout heeft grote moeite om de inderdaad erg kleine lettertjes op het etiket 

van ons clubblad te lezen. En wanneer hij, geteisterd door sneeuw en ijs, dit 

rondbrengt is dat zonder leesbril niet te lezen. Het lijkt iets te zijn dat 

samenhangt met het etiketteerprogramma. Er wordt naar gekeken. 

De toepassing van verf op waterbasis lijkt ons geen probleem. Wel oppassen 

dat er voldoende geventileerd wordt. 

Sluiting 

En dat doet de voorzitter gedecideerd.   Ernst 28-02-2016 

 

verse waar en    

vlotte bediening 

   

Groente-  en Fruithal 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

D. J. van Looy 

 

Kortestreek 4, Lemmer 

Tel. 0514 – 565100 



  
 

 



 

 

 

 

 
 



De mens en zijn vogels 

 

Op bezoek bij Jan Slotegraaf      . 

 

Er zijn gelegenheden die je lang bijblijven en bij  

sommige daarvan weet je dat onmiddellijk. En zo'n 

bezoek was dit. Niet omdat Jan Slotegraaf  zulke  

bijzondere vogels had (die heeft ie niet) en ook niet  

omdat Jan een bijzondere  man is (dat is ie wel  

natuurlijk, omdat ieder mens nu eenmaal bijzonder is),  

maar omdat ik me  zo ziek voelde als die parkiet die  

Jan liet zien, er uit zag. 

Al een paar dagen dreigde de griep, of wat ook, me te overweldigen en  

ik had al een paar maal op het punt gestaan dit bezoek uit te stellen, maar 

juist die morgen ging het me weer wat beter. En we moeten door, toch?  

Dus niet gezeurd en op naar Jan Slotegraaf in zijn meer dan honderd jaar 

oude woning in het hartje van Lemmer. Johan was er al en samen keken we 

onze ogen uit naar al die oude dingen. Huizen die zo lang bestaan en in het 

verleden zo verschillend zijn gebruikt hebben een soort eigen taal waarin ze 

je over dat verleden vertellen. In dit geval in stereo omdat het om twee tot 

één woning verbouwde panden gaat. 

Aanvankelijk gaat het gesprek dan ook niet over vogels maar over de 

huizen, de woning, de buurt, nu en in het verleden. Jan en Johan blijken 

perfect op de hoogte van wie waar wanneer heeft gewoond en hoe de 

omstandigheden toen waren. Ik ben blij me te kunnen beperken tot luisteren 

door het waas van watten heen en leer veel over de geschiedenis van oud 

Lemmer. 

Gaandeweg kom ik wel tot de conclusie dat het leuk lijkt om in zo'n oud 

huis te wonen maar dat je er ook veel voor over moet hebben. Die conclusie 

steunt vooral op de verhalen over de riolering en later wanneer we achter 

buiten rondkijken op de bot op elkaar gebouwde bouwsels. 

Maar binnen is het een knus huis. 

 

Met enige moeite krijg ik Jan zo ver om over zijn vogels te vertellen en met 

nog wat meer moeite om dat te blijven doen.  

Jan heeft niet altijd vogels gekweekt; wel heeft er altijd een “pietje” in zijn 

nabijheid vertoefd. Dat varieerde een kanarie in een kooitje tot een 

grasparkiet of een valkparkiet. Maar een drukke werkkring en vele 

verhuizingen beletten de ontwikkeling van een echte vogelhobby. Pas toen 



hij zich in Lemmer vestigde werd het meer dan dat “pietje” en kwamen er 

een gedeelde volière gevolgd door een aantal broedkooien.  

 

 
 

Die broedkooien staan nu trouwens bijna allemaal leeg. 

In de binnenvluchten verblijven een aantal jonge zwartkopsijzen welke 

inmiddels alle zijn verkocht. In de overige vluchten verblijven een aantal 

koppels Bourke's parkieten in lichte kleurslagen. 

Uw verslaggevers durft zich niet te wagen aan een omschrijving van die 

kleuren: laten we volstaan met de vaststelling dat dit mooie vogels zijn. 

Dat kunnen we absoluut niet zeggen van een paar  Bourke's die apart in een 

vlucht met uitgang naar buiten zitten. De pop gaat nog wel hoewel ook bij 

haar de veren niet zitten zoals moeder natuur dat heeft bedoeld. De man 

echter heeft kennelijk een wasbeurt in een machine gevolgd door een toer 

door een centrifuge overleefd al geldt dat niet voor een groot deel  van zijn 

verenpak.. 

Jan vertelt dat de vogels er zo al lange tijd uitzien en dat hij niet weet wat 

hiervan de oorzaak is. 

Beide vogels eten normaal en wanneer wij redelijk dichtbij staan is hij 

kennelijk zeer op z'n gemak en fluit er vrolijk op los. Een vrolijke zieke dus. 

Dat doet verwachten dat er sprake is van extoparasieten zoals bijvoorbeeld 

veerluis. Jan heeft die echter niet kunnen ontdekken. 



Johan en ik kijken er deskundig naar. Echter zonder daarmee een bijdrage 

van betekenis te leveren die het raadsel zou kunnen oplossen. De vogels 

hebben lang binnen gezeten en Jan laat ze nu naar buiten gaan in de hoop 

dat frisse lucht de kwaal zal genezen.  

Wanneer we weg gaan wensen we hem sterkte en we hopen dat zijn kuur 

vruchten zal afwerpen. 

 

Maart 2016 Ernst en Johan 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 



 
 

Bestuur Lemster Volière Vrienden : 

 

Voorzitter:  

J. Voerman   Blazer 49,  8531 CE  LEMMER 

johvoerman@home.nl  tel. 0514 – 561726 

Penningmeester:   

J. Sikkema   Tjotter 17, 8531 DE  LEMMER 

johan.sikkema@kpnmail.nl   tel. 06 22427267  

Secretaris: 

M. Visser   Nieuwedijk 50, 8531 NP  LEMMER 

nvisser@home.nl   tel. 0514 - 569388 

Ringencommissaris:  

C. van Ginkel   Wieringerstraat  9, 8531 LC  LEMMER 

vanginkel.k@telfort.nl    tel. 06 42194717 

Materialencommissaris: 

D. Kelderhuis   Wulp 5, 8532 BM  LEMMER 

d-kelderhuis@ziggo.nl   tel. 0514 – 569338 

 

Contributie Lemster Volière Vrienden €  40,00 per jaar, te betalen aan 

het begin van het kalenderjaar. Rekeningnummer Rabobank 

NL58RABO0337054126 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:johan.sikkema@kpnmail.nl
mailto:vanginkel.k@telfort.nl
mailto:d-kelderhuis@ziggo.nl


Het onderstaande verhaal is verzameld door Kees van Ginkel en is een 

overname uit : www.eukv.eu  de site van de Eerste Utrechtse Kanarie 

Vereniging 

Desinfectiemiddel: Chloramine-T 

 

Choramine-t is te gebruiken als desinfectiemiddel ter bestrijding van 

bacteriën, schimmels, gisten en virussen. 

Chloramine-t is in Nederland alleen toegelaten in poedervorm onder de 

merknaam Halamid en Halamid-d. 

In het buitenland wordt chloramine-t, in tablet vorm, op grote schaal 

gebruikt voor de desinfectie van drinkwater tijdens en na calamiteiten, zoals 

natuurrampen, oorlogen en uitbraak van infectieziekten maar ook onder 

normale omstandigheden in de drinkwatervoorziening van woongebieden. 

Voordelen van Chloramine-t in drinkwater: 

- Zeer effectief tegen pathogene bacteriën en virussen 

- Geeft nauwelijks smaak aan het drinkwater 

- Voorkomt resistentie van micro-organismen 

- Zeer eenvoudig en snel afbreekbaar afvalwater systemen en natuur 

- Mild voor drinkwater leidingen en drinkwater tanks 

• Chloramine-t is biologisch afbreekbaar. 

• Chloramine-t hecht zich niet aan oppervlakken en is daardoor goed 

afspoelbaar. 

• Niet agressief ten opzichte van metalen en andere materialen.  

• Uitstekende houdbaarheid (maximaal 3 jaar). 

• Een Chloramine-t oplossing behoudt hierdoor lange tijd zijn 

werkzaamheid. 

• Chloramine-t heeft een hoog gehalte aan stabiele werkzame stof. 

Chloramide-t staat die hoeveelheid werkzame stof af die nodig is voor een 

maximaal desinfectieresultaat. 

• Door het aangaan van een chemische reactie met micro-organismen is 

resistentievorming niet mogelijk. 

• Effectief tegen bacteriën, schimmels, gisten en virussen. 

 

Ik ken het alleen als schoonmaakmiddel. Nu ook in het drinkwater? 

Johan V. 



 



 


