




35e jaargang nr.  4 

 

Maandag 10 september 2018 houden wij onze normale vergadering 

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

 

Agenda: 

 

* Opening 

* Verslag vergadering van 18 april jl.  

* Mededelingen en Ingekomen stukken 

* Privacyverklaring Lemster Volière Vrienden 

* Misser van de maand  

* Pauze 

* Fûgelpraet 

* Trekking verloting 

* Vraag en aanbod 

* Rondvraag 

* Sluiting  

 

Emailadressen 

Onze secretaris Mark Visser heeft nog steeds niet de complete lijst met 

emailadressen van onze leden. Heeft u dit jaar nog geen mededelingen 

van de vereniging via de mail ontvangen, stuur dan even een email naar 

nvisser@home.nl 

  

  

Website: www.lemstervolierevrienden.nl  

 
Agenda 2018: 

    

Maandag 10 september Clubavond   

Woensdag 17 oktober  Clubavond Tafelshow ??  

Donderdag 8 november Inbreng vogels  

Vrijdag 9 november  Keuring + Opening 

Zaterdag 10 november Open + sluiting om 15.30 uur 

 

mailto:nvisser@home.nl
http://www.lemstervolierevrienden.nl/


Het formulier voor de 2e bestelronde voor de ringen 2019 kunt u tot 

15 september a.s. inleveren bij de ringencommissaris Cees van 

Ginkel. Uitlevering rond 15 december a.s. 

De kleur van de ringen voor 2019 is zwart 

 

Burgelijke Stand:  Verhuisd: 

M. van der Molen, De Skou, Tribune 80, 8561 GM  Balk  0514-571440 

 

Tafelkeuring? 

Het bestuur vraagt zich af of er bij de leden nog belangstelling is voor 

de tafelkeuring zoals wij die de laatste jaren houden.  

Nu we de keurtafels hebben zijn de vogels beter te beoordelen, wat een 

groot voordeel is. Maar onze indruk is dat er weinig belangstelling is 

voor de vogels en de problemen van collega kwekers. Een gedeelte van 

de leden doet niet echt mee tijdens de discussies, terwijl de 

verscheidenheid aan soorten misschien ook een rem kan zijn. Lang niet 

iedereen heeft belang bij de verschillen tussen de kleuren van de 

zebravinken of de kleine grasparkieten. Graag horen wij uw mening!! 

 

Privacyverklaring 

Nu de wet op de privacy ingrijpend is gewijzigd is het bestuur van 

mening dat onze vereniging hieraan zal moeten voldoen. In dit clubblad 

vindt u ons voorstel hierover en ook hierover horen we graag uw 

mening. 

 

Een nest vol 

Een koppel gouldamadines leken een beetje de weg kwijt te zijn. Na 

twee nestjes onbevruchte eieren bleef de pop maar aan de leg. In ben de 

tel kwijt, maar veel zijn het er wel. Heb het resultaat  maar niet 

afgewacht maar het nest geruimd.   

Johan Voerman 

 

 

 



Verslag van de vergadering van 18 april 2018 

 

Bij de opening van deze bijeenkomst bleek de voorzitter zo onder de 

indruk van het aantal aanwezige leden (16) dat hij op staande voet 

besloot deze avond de agenda te volgen. En dat heeft ie ook zo ongeveer 

gedaan. 

Het verslag van 20 maart jl. werd goedgekeurd; het niet-vermelden van 

een Friestalige plaatsnaam werd de opsteller vergeven. 

Naar aanleiding van dit verslag werd een opmerking ontvangen van de 

districtsvoorzitter. Hij was niet gelukkig met de opmerking betreffende 

de opstelling van de NBvV bij een fout welke bij de landelijke TT  was 

gemaakt. Kennelijk ging hij er daarbij van uit dat het ons jeugdlid 

betrof. Dat was niet het geval: het verslag meldde nadrukkelijk dat dát 

feit was opgelost. Waar het over ging was, dat een inzender van Vogel 

2018 na de ontdekking van de fout waardoor hij de huldiging én de prijs 

waarop hij recht had was misgelopen, toch ook die prijs niet werd 

aangeboden. Uit de rapportage daarover in Onze Vogels bleek de NBvV 

dat heel normaal te vinden. Wij dus niet: er had alsnog een prijs 

aangeschaft moeten worden. 

Ook onze opmerkingen inzake het lidmaatschap van het PVH hebben de 

aandacht getrokken. Wellicht zal dat een gevolg hebben. 

De mededelingen hadden deze keer voornamelijk betrekking op de 

afgelopen vergadering van het district. Er blijkt ruime belangstelling 

voor de cursus Surveillance van de NBvV. De financiën van het district 

zijn goedgekeurd. Er was echter geen verslag van de kascommissie en 

de leden daarvan waren ook niet aanwezig.  Verder is er een nieuwe 

werkgroep in het leven geroepen die zich bezig zal houden met  de 

organisatie van de districtstentoonstelling. 

Er waren geen ingekomen stukken. 

Het volgende agendapunt betrof de aanpassing van het 

Prijzenreglement. Het bestuursvoorstel stond in ons clubblad en alle 

inzenders van onze onderlinge TT hadden dus alle tijd om er diep over 

na te denken. Na en korte discussie bleken zij het geheel eens met dit 

voorstel en ook de andere leden sloten zich hierbij aan. Dit 

Prijzenreglement heeft dus nu de eindstreep gehaald. 

De opzet van de Misser van de Maand is bedoeld als aanmoediging van 

de leden om onze bijeenkomsten te gaan bijwonen. Wordt een lid 



getrokken uit de sok van de voorzitter en is dat een lid dat niet aanwezig 

is dan wordt een bedrag in de sok bijgestort. Is dat lid wel aanwezig dan 

wint hij (wanneer komt die “zij”?) de pot.  Maar wanneer er regelmatig 

een hoge opkomst is kan dit systeem, paradoxaal genoeg, z’n eigen 

ondergang veroorzaken. Zo ver is het nog niet en het deze avond 

getrokken lid, Diedrik die over onze materialen waakt en uiteraard 

aanwezig was, stortte de schat terug in de kas. 

Bij de Vogelpraet ging het deze keer voornamelijk over zwarte en 

bloedluizen. Een aantal leden, voornamelijk kanariekwekers, maar toch 

ook leden met tropische vogels, heeft last van deze ondieren. Suggesties 

voor het bestrijden van deze kruipers vlogen, gelijk vogels, over tafel. 

Helaas blijkt een effectieve bestrijding niet voor handen. Er zijn vele 

middelen waarvan sommige (tijdelijk?) enige werking hebben. Het 

probleem blijkt echter zeer hardnekkig. Te vrezen valt dat we hier nog 

vaak en intensief over zullen praten. Verder waren er de 

seizoensberichten over de stand van het broedseizoen. Dit gaat niet beter 

dan anders, soms zelfs slecht, soms niet goed en vaak zoals verwacht.  

Na de trekking voor de verloting kostte de behandeling van vraag en 

aanbod, de rondvraag en de sluiting niet veel tijd. Na een genoeglijke 

avond maakte de voorzitter er een eind aan. Aan die avond wel te 

verstaan.    April 2018  Ernst 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

    

● Albert Koopmanstraat 3 ● 8531 HC Lemmer ● 0514-561577 ● 

● Pastoor Koopmansplein 2 ● 8302 CC Emmeloord ● 0527-617330 ● 

 

BEHANDELING BIJ VOORKEUR OP AFSPRAAK NA TELEFONISCH OVERLEG 

 

INLOOPSPREEKUUR LEMMER maandag, woensdag en vrijdag van 13.30 – 

14.00 uur 

 

SPOEDGEVALLEN 24 uur per dag bereikbaar 

 

Inloopspreekuur Emmeloord maandag t/m vrijdag van 16.00-17.00 uur 

 

Afhalen medicijnen en afspraken van 15.00-16.00 uur 

 

info@dapzwfriesland.nl 

 

www.dierenartsenpraktijklemsterland.nl  
 

 

 
 



 

De mens en zijn vogels 
 

Op bezoek bij mijzelf............................... 

 

Over het algemeen heb ik niet zo'n moeite om verslag te doen over een 

bezoek aan één van onze leden met wie Johan en ik een paar uur over 

z'n vogels hebben gepraat. 

Vaak gaan die gesprekken ook wel dieper; over de liefde voor zijn of 

haar vogels, over waarom nu juist die vogels en wat die in het leven van 

dat lid eigenlijk voor rol spelen. Het is natuurlijk geen psychologisch 

onderzoek maar we proberen een beeld te krijgen dat weergeeft wie de 

persoon is en waardoor de liefhebberij bij hem is blijven voortduren. 

Hoe anders is het deze keer. Nu ben ik als het ware op bezoek bij 

mezelf. Ooit moest dat ervan komen, dat wist ik wel. Maar dat zou 

volgens mij nog járen duren! Tijd genoeg om voor te bereiden en te 

bedenken wat ik zou schrijven. Nee dus. Het leven zit vol verrassingen, 

zelfs wanneer die verrassingen het gevolg zijn van onze eigen 

beslissingen.  

Niet al te lang geleden hebben mijn echtgenote en ik besloten Lemmer 

te verlaten en ons huis te koop te zetten. Ons oog is gevallen op een 

kleine bungalow in Barchem (gemeente Lochem, Gld). Alles 

gelijkvloers, grote tuin, orangerie en flinke garage. Aan de voet van de 

Lochemse berg zodat we na een vijftig meter vrij in het bos kunnen 

dwalen. Al dan niet met de hond. 

En dus met ruimte voor de volières……… 

 

Dat betekent afscheid nemen van de Lemster Volière Vrienden. Niet 

meteen, want al is ons huis inmiddels verkocht en is het huis in 

Barchem aangekocht, de daadwerkelijke overdrachten zullen 

waarschijnlijk eerst laat dit jaar plaatsvinden. En dan zijn er ook nog 

wat bepalingen in de contracten die voor oponthoud kunnen zorgen. Het 

is daarom voor ons geen rustige vakantietijd waarin we ontspannen door 

het leven gaan. Niet dat de spanning is te snijden – we hebben er alle 

vertrouwen in dat alles gaat als gepland – maar je kunt je voorstellen dat 

menig uur waarin geslapen zou moeten worden, nu klaarwakker wordt 

door gebracht. 



 
 

 

 

 
  



 

 

Maar de bedoeling van dit stukje is een verhaal over onze hobby en nu 

ik daar in opdracht van voorzitter Johan, centraal in moet staan zal dat 

in de rest ook gebeuren. 

Het houden van vogels voel ik niet echt als een hobby. Voor mij geldt 

dat meer als een manier van leven: allerlei dieren, waaronder vogels, 

hebben altijd (misschien niet in mijn eerste vier levensjaren, daaraan 

heb ik geen herinnering) een vast onderdeel van mijn dagelijks leven 

uitgemaakt. En die zaten zeker niet altijd in kooien of volières. Vanaf 

dat ik heel jong was woonde ik ergens op een plaats waar weinig 

mensen woonden en was ik voor vriendjes aangewezen op wat er om 

me heen leefde. Dat ging heel natuurlijk: ik speelde met eekhoorns, 

bunzings, maar ook, met wat meer moeite, met hagedissen en slangen. 

En natuurlijk met vogels. 

Die laatste waren vaak de wat grotere vogels: eksters, kraaien, uilen en 

dergelijke. Die zaten dus niet in kooien maar vlogen vrij rond en lieten 

mij toe in hun leven. 

Dat klinkt wat raar, wellicht. Toch kan ik het niet anders omschrijven. 

Mijn vriendjes leefden hun eigen leven maar kwamen bij mij op bezoek. 

Een aantal dagelijks. Op hún voorwaarden en wanneer zíj het wilden. 

Pas veel later, toen ik met mijn ouders naar een grote stad verhuisde 

ontdekte ik dat die relatie met het leven om me heen niet gebruikelijk 

was en dat het ook niet houdbaar bleek. Bovendien werden van toen af 

mensen belangrijker dan voorheen. 

Er is dus veel veranderd maar de basis bleef: ik mag vogels (en andere 

dieren) verzorgen, maar op hun voorwaarden en zonder hun rechten aan 

te tasten. En omdat ik een deel van hun vrijheid beperk, ben ik ook ten 

volle verantwoordelijk voor zowel hun welzijn als hun dood. Die laatste 

toevoeging houdt in dat ik het recht op een dierwaardig sterven 

nadrukkelijk erken. Niets is erger dan een dier dat aan sterven toe is en 

dat op natuurlijke wijze ook zou doen, in leven te houden omdat de 

eigenaar/houder/hobbyist zo verdrietig zou zijn bij dat sterven. Dat 

verdriet is begrijpelijk maar dat gaat om de mens niet om het dier. Het is 

daarom, in mijn visie, een uitsluitend egoïstisch motief waardoor juist 

extra lijden ontstaat. Iedereen die besluit om een dier te gaan verzorgen 

zou zich moeten realiseren dat het in de naaste toekomst noodzakelijk 



zal zijn dat dier te (laten) doden. Dat zal pijn doen maar is wel 

onderdeel van de verantwoordelijkheid die men op zich neemt. 

 

 
Deze goudvink man heeft te veel contact gehad met het gaas. 

 

Goed, na deze ontboezeming over naar onze vogels. Het zal zijn 

opgevallen dat het de laatste tijd warm was. En ik moet zeggen dat mijn 

kleine vogeltjes daar wel van hebben genoten.  

 



 
 

De binzenastrildes en sinthelenafazantjes hebben bijna onafgebroken 

zitten broeden. Natuurlijk heeft de warmte ook nesten gekost. Eieren 

droogden uit waar je bij stond, maar er kwamen ook veel jongen op 

stok. De helena's  broeden net als vorig jaar met z'n allen in een 

conifeer. Dat boompje zit dan ook vol met nesten.  

 

 



 
 

De binzen wilden er eerst ook gebruik van maken maar na enig 

gekrakeel namen zij een kanarie traliekastje in beslag. Dat was wel een 

laaggeplaatst nestkastje want alle hoger hangende traliekasten werden 

door de groenlingen in beslag genomen. En zat er geen groenling in dan 

werd het wel als slaapnest door de een of ander gebruikt. Ook de 

Peruduifjes genoten van de warmte en brachten zonder enig ongemak 

hun nesten groot.  

 

 



 
 

 

 



Alleen de zanglijsters hadden absoluut geen zin om maar iets in de 

richting van voortplanting te doen. Zou de warmte hun verwachting 

voor gebrek aan voer voor jonge vogels hebben gesmoord? Ik weet het 

niet. Mij viel wel op dat de man het hele jaar goed op zang was. Dat kan 

ook als reactie zijn geweest op het gezang van de merelman die in de 

aangrenzende volière samen met zijn eega vijf jonge merels groot 

gebracht. 

 

Te midden van al dit lawaai nestelden de kanaries in een andere conifeer 

en brachten twee volle nesten jongen groot. Merkwaardigerwijs waren 

die jongen wel gevoelig voor de warmte en kostte het bij een paar 

jongen moeite ze gezond te houden. 

Inmiddels is het broedseizoen waarschijnlijk wel zo'n beetje achter de 

rug. “Waarschijnlijk” omdat de helenafazantjes vorig jaar nog eind 

oktober jongen afleverden, in de buitenvolière, waar ik toen echt niet 

meer op rekende. Nu zit alleen ergens een groenling te doen alsof ze 

broedt en speelt ook de merelvrouw toneel op één ei. 

 

 
 

Ik heb de vogels verteld dat ze gaan verhuizen en kan melden dat ze 

daarmee niet blij zijn. Maar de belofte dat ze in grotere volières worden 

ondergebracht en vooral dat de warmte binnenkort zal afnemen, 

voorkomt een algemene opstand, denk ik........... 

En de LVV zie ik dit jaar zeker nog terug! 

 

Ernst Westerink, augustus 2018, Lemmer 



Privacyverklaring  

 

 

 

 

 

 

 

 

De Lemster Volière Vereniging, later te noemen LVV, respecteert de 

privacy van haar leden. De bescherming van privacy is daarom uiterst 

belangrijk voor ons. Leden kunnen erop vertrouwen dat gegevens op 

een transparante en eerlijke manier worden verwerkt en de LVV er alles 

aan zal doen om zorgvuldig en verantwoord met deze gegevens om te 

gaan. Daarbij nemen wij de strenge voorwaarden van de Uitvoeringswet 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht. In deze 

Privacyverklaring beschrijven wij waarom wij gegevens verwerken, hoe 

wij dat doen en welke rechten u daarbij hebt (zoals recht op inzage en 

het recht om bezwaar te maken tegen de verwerken van uw gegevens). 

Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens van al 

de leden die aangesloten zijn bij de Lemster Volière Vrienden ( LVV ) 

en daarbij gebruik maken van LVV-diensten. Hieronder vallen zowel 

gegevens die offline verzameld worden., maar ook gegevens die digitaal 

(e-mail) worden aangeleverd 

 De persoonsgegevens die we gebruiken zijn noodzakelijk om de LVV-

bedrijfsvoering zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. De LVV slaat 

niet meer data op dan strikt noodzakelijk voor de bedrijfsvoering. De 

bewaartermijn volgt de verplichting die ons door de overheid opgelegd 

wordt. Naar onze bescheiden mening ging de LVV al veilig om met de 

door haar opgeslagen data. Zo zijn de databases goed beveiligd middels 

dubbele beveiligingen, o.a. wachtwoorden en is de data, ook de back-up, 

technisch goed beveiligd en ondergebracht. Toch is de LVV van 

mening, mede in het kader van de nieuwe aangescherpte regels met 

betrekking tot de Europese privacyregels, u het e.e.a. nog eens duidelijk 

te maken. In deze Privacyverklaring vind je informatie over de volgende 

onderwerpen:  



1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor het gebruik van 

mijn gegevens? 

 

De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens 

binnen de vereniging de Lemster Volière Vrienden is de secretaris    M. 

Visser, Nieuwedijk 50, 8531 NP Lemmer, tel.  0514 569388 

 

2. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens? 

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is 

voor een zo efficiënt mogelijke organisatie van de afdeling waarbij u 

bent aangesloten en voor het uitvoeren van LVV  activiteiten.  

Dat doen we bijvoorbeeld wanneer u inschrijft via de LVV voor een 

tentoonstelling   De LVV verzamelt alleen persoonsgegevens die uzelf 

aan ons verstrekt hebt voor het doel waarvoor u e.e.a. verstrekt heeft.  

3. Waarom mogen we uw gegevens verwerken?  

Op grond van de wet, mogen we persoonsgegevens verwerken, omdat 

de verwerking van de meeste persoonsgegevens die we gebruiken 

noodzakelijk zijn om de gang van zaken binnen de LVV  zo efficiënt 

mogelijk te laten verlopen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens 

daarnaast voor de volgende doelen: - de uitvoering en vastlegging van 

overeenkomsten met u (keuringen, tentoonstellingen, etc.); - voor het 

relatiebeheer (uitnodigingen); - het nakomen van wettelijke 

verplichtingen; 

  

4. Hoe beveiligen we uw gegevens?  

 

De veiligheid van uw persoonsgegevens heeft voor ons een hoge 

prioriteit. De LVV heeft passende technische en organisatorische 

maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen 

verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Onder 

andere door wachtwoorden toe te kennen aan een beperkt aantal 

functionarissen.  

 



5. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?  

 

Wij verwerken en bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is 

voor het doel waarvoor wij ze gekregen hebben of voor zover wij 

daartoe wettelijk verplicht zijn. Hierna vindt u per typegebruik de 

toepasselijke bewaartermijnen. Nadat het doel is vervallen of bereikt, 

worden uw persoonsgegevens gewist of beperkt. In geval van beperking 

worden uw gegevens gewist zodra de wettelijke bewaartermijn het 

wissen niet langer in de weg staan. 

 

6. Wanneer en hoe gebruiken wij de gegevens voor het versturen 

van informatie over producten, diensten en andere berichten? 

 

 Bij lidmaatschap krijgt u maandelijks het blad Onze Vogels van de 

Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers fysiek toegezonden. Deze 

toezending kunt u beëindigen of beperken via uw afdelingssecretaris die 

hiertoe een mutatie kan stellen in de online ledenadministratie bij de 

afdeling waar hij gemachtigd is. De wet dit voorschrijft (bijv. bij EC-

vogels).  

 

7. Wat doen wij met de gegevens die wij verkrijgen bij het opnemen 

van contact?  

 

Bij het opnemen van contact met ons per telefoon, e-mail worden de 

door u opgegeven, indien noodzakelijk, gegevens door het secretariaat 

van de LVV opgeslagen om uw vragen te kunnen (laten) beantwoorden.  

  

8. Hoe zit het met het gebruik van mijn gegevens als ik mij inschrijf 

voor een tentoonstelling?  

 

Wij maken gebruik van uw gegevens om u als deelnemer te kunnen 

registreren, inschrijfgeld te innen en uw gegevens te verwerken t.b.v. 

een uit te brengen catalogus. De informatie die hierin vermeld wordt is 

echter beperkt tot naam, voorletters, kweeknummer, woonplaats en 

eventueel telefoonnummer. Deze catalogus wordt tevens op internet 

geplaatst. 



 9. Wie hebben er toegang tot mijn gegevens en aan welke derden 

verstrekt de LVV mijn gegevens?  

 

Uitgangspunt is dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor de 

voorzitter en de secretaris van de LVV als dat voor de uitvoering van 

hun taken noodzakelijk is. Aan derden worden geen gegevens verstrekt 

zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. 

 

 10. Welke rechten hebt u in verband met het gebruik van uw 

gegevens? 

 

 Als LVV vinden wij het belangrijk om transparant te zijn over de 

manier waarop wij met uw gegevens om gaan. Met deze 

privacyverklaring proberen we nog meer duidelijkheid en transparantie 

te beiden. Wilt u weten welke persoonsgegevens wij hebben vastgelegd, 

wilt u de gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen of van één je 

andere rechten gebruik te maken, dan kan je dat doen door contact op te 

nemen met de secretaris 

  

11. Hoe kunt u een klacht indienen over het gebruik van uw 

persoonsgegevens?  

 

Hebt u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens door de 

LVV, dan kunt u contact met ons opnemen via de secretaris, via de mail 

nvisser@home.nl  U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-

over-gebruikpersoonsgegevens?qa=klacht  

13. Hoe wordt omgegaan met datalekken? De meldplicht datalekken 

bestond al onder de eerdere Wet Bescherming Persoonsgegevens, hierin 

is niets gewijzigd. De enige wijziging is dat de LVV  datalekken nu 

moet documenteren, zodat de Autoriteit Persoonsgegevens 

(controlerend orgaan) kan controleren of de LVV aan de meldplicht 

heeft voldaan. 

mailto:nvisser@home.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruikpersoonsgegevens?qa=klacht
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruikpersoonsgegevens?qa=klacht


 



  

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 

 

 

 

 

 

 

 

geel- en rood mozaïek kanaries 

 
 
 
C. Van Ginkel 
Wieringerstraat 9  
8531 LC  Lemmer 
tel. 06 42194717  
 



Voor verse waar en 
vlotte bediening 
 
Groente-  en 
Fruithal 

 

D. J. van Looy 
Kortestreek 4, 
Lemmer 
Tel. 0514 - 565100  
   



 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 



                       

 

Vloerbedekking : 
- PVC stroken 
- Laminaat 
- Linoleum 
- Vinyl 
- Tapijt etc. 
 

Gordijnen 
 

Raamdecoratie 
 

Bedden en bedtextiel 

TOP KWALITEIT 
voor een betaalbare prijs 

info@delangestreek.nl 

www.delangestreek.nl 

Langestreek 15-16 

8531 HV Lemmer 

Tel. 0514-564980 





 



 



 
 

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


 

 

 
 

 

 
 





 


