34e jaargang nr. 5
Maandag 11 september 2017 houden wij onze normale vergadering
in Het Baken, Wiepke Hofstraat 2, Lemmer. Aanvang 20.00 uur
Agenda:
*
Opening
*
Verslag vergadering van 19 april jl.
*
Mededelingen en Ingekomen stukken
*
Fûgelpraet – TT klaar maken van onze vogels
*
Misser van de maand
*
Pauze
*
Fûgelpraet
*
Vraag en aanbod
*
Rondvraag
*
Sluiting

Website: www.lemstervolierevrienden.nl
Agenda 2017:
Maandag 11 september
Dinsdag 17 oktober

Clubavond

Donderdag 9 november
Vrijdag 10 november
Zaterdag 11 november

Inbreng vogels
Keuring + Opening
Open + sluiting om 15.30 uur

Tijdens deze avond zal kanarie keurmeester
Johan Dermois samen met ons de meegenomen vogels bespreken en tips
geven voor de tentoonstelling

Burgelijke stand:
Verhuisd:
B. van der Veer naar de W. Hofstraat 5-B, 8531 GJ Lemmer
Nieuw lid per 1 augustus 2017:
T. Gebbink, Fryhofke 1, 9012 CK Raerd
Theo, van harte welkom bij de Lemster Volière Vrienden. We hopen dat
je snel je weg zult vinden binnen onze vereniging. En we wensen je veel
succes met de gouldamadines.

Het formulier voor de 2e bestelronde voor de ringen 2018 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 2018 is rood
Bloedluis
Een oud en groot probleem bij de vogelkwekers. En niet alleen bij ons is
nu gebleken maar ook bij de producenten van onze eieren. Enkele
bedrijven in Barneveld en België hadden de ultieme oplossing
gevonden. Alleen vergeten dat het middel via de kip ook in de eieren
terecht kwam en in de kippen zelf.
En dat geeft dan weer de zoveelste voedselrel. Als consument weet je
langzamerhand niet meer wat je moet kopen en waar. Aan de andere
kant, ik hoorde deze week een radioreclame: 1 kilo rundergehakt voor
€ 4,00. Moet je dat dan wel kopen of maar eens minder vlees eten?
Het middel Fipronil blijkt ook in de honden en katten spuitjes en
bandjes te zitten tegen de vlooien. Is dat dan wel veilig? Wie het weet
mag het zeggen.
Ik meen gehoord te hebben dat sommige fokkers stukjes van deze
vlooienbanden wel in de vogelhokken gebruikten tegen de bloedluis.
Vroeger werd de zogenaamde Vapona strip wel gebruikt tegen de luis.
De bedoeling was om de cassette enige tijd open te laten in het hok en
dan weer te sluiten. Een van onze leden had de cassette continu open
staan en dat had nare gevolgen. Of hij geen jongen meer of dat de
vogels er aan kapot gingen dat weet ik niet meer.
Wat wordt momenteel binnen onze vereniging gebruikt? Hoe was de
druk van de bloedluis dit jaar?
Johan Voerman

Projectstoffering
Vloerbedekking :
-

PVC stroken
Laminaat
Linoleum
Vinyl
Tapijt etc.

Gordijnen (op maat gemaakt)
Zonwering (binnen en buiten)

TOP KWALITEIT
voor een betaalbare prijs
Langestreek 15-16
8531 HV Lemmer
Tel. 0514-564980

info@delangestreek.nl
www.delangestreek.nl

Grote Canadese Gans
Tijdens onze fietsvakantie langs de Maas van het Noord Franse Sedan
naar Maastricht kwamen we vooral in Frankrijk en in de Ardennen grote
groepen ganzen tegen.
Niet alleen in het water maar vooral ook op de fietspaden. Soms moest
je in de dorpen en steden tussen de ganzen doorfietsen. Gelukkig waren
ze niet agressief, blijkbaar al gewend aan de fietsers. We zagen vaak
grote gezinnen en groepen jonge ganzen in een soort crèche. Bij
sommige steden hingen er borden “Verboden te voeren”.

Deze fietsvakantie is trouwens aan te raden. Stroomafwaarts langs de
rivier heb je geen grote klimpartijen, en we hebben natuurlijk ook ons
eigen “windje” in de rug dankzij de accu. Met bagagevervoer van hotel
naar hotel hebben we een fijne tijd gehad, mede door het zeer mooie
weer.
Johan Voerman

Verslag van 19 april 2017
Het was 19 april 2017 en – zou Lemmer er van geweten hebben – de
wereld hield de adem in, want deze avond belegden de Lemster Volière
Vrienden hun laatste voorjaarsvergadering van dit jaar. Die vrienden
waren overigens met 15 man aanwezig wat wil zeggen dat zo'n
42% van al onze leden aanwezig waren. En dat is toch een percentage
waar menige vereniging lang niet aan toe komt! Dat mag ook weleens
gezegd.
De agenda kende een aantal hoogst belangrijke punten zoals de Opening
die door de voorzitter vlotjes werd afgewerkt al begon hij als
gebruikelijk enige minuten later dan gepland. Gelukkig hield hij zich,
ook al zoals gebruikelijk, niet aan de agenda. Maar dat zijn we bij ons
gewend: een agenda is niet meer dan een idee of hooguit een voorstel
betreffende de punten die aan de orde zouden kunnen komen.
Zo kan het dus gebeuren dat een agendapunt op zo'n avond zo nu en
dan, voor en na, én tijdens, de pauze wordt besproken. Dat lijkt
rommelig maar bij ons werkt dat prima. Alleen voor uw verslaglegger is
dat wat lastig. Dat lossen we echter op door in het verslag te doen alsof
die bespreekmomenten aansluitend aan elkaar, op het moment van de
agendaplanning, hebben plaatsgevonden.
Zo is ook het verslag van 21 maart 2017 (net als vele eerdere verslagen)
in elkaar gezet. En net als ook die verslagen hechtten de aanwezigen
ook nu weer hun goedkeuring aan dit verslag.
Ingekomen stukken waren er niet, Mededelingen wel. Zo werd verslag
gedaan van de onlangs gehouden regiovergadering. Daarbij bleek dat er
voorlopig geen regioshow gehouden zal worden wegens gebrek aan
belangstelling. Een kwestie “van jammer, maar helaas”. Verder werd
meegedeeld dat er een spreker is uitgenodigd voor onze
septembervergadering.
Het Nieuwe Prijzen Reglement werd, deze keer zonder discussie,
goedgekeurd. Het daarbij gevoegde voorstel om “stellen” (2 gelijke

vogels) bij de volgende onderlinge TT toe te laten riep wel enig
gepalaver op. Zou dit mogelijk leiden tot minder inzendingen omdat nu
geen, althans minder dan eerder, stammen (4 gelijke vogels) ingezonden
zullen worden? Het bestuur deelde die angst niet en het voorstel werd
aangenomen.
De voorstellen voor de Algemene Vergadering van de NBvV vonden
niet allemaal de weg naar goedkeuring. Zo konden wij onze
goedkeuring niet geven aan voorstellen waarbij de procedure voor het
indienen bij en de behandeling in de AV werd beperkt door de eis dat
nieuwe voorstellen altijd door het district van de indienende vereniging
moet worden gedragen. Naar ons idee komt dit te dicht bij een vetorecht
waarbij een enkele vereniging een voorstel al kan tegenhouden voor dat
dit de AV heeft bereikt.
Ook het voorstel om in het vraagprogramma 2020 – 2024 het aantal
groepen en klassen met 50% te verminderen kon onze goedkeuring niet
wegdragen omdat we dit te rigoureus vinden. Ook het voorstel om
buiten het eigen district deel te nemen aan een districts TT haalde het bij
ons niet.
Met de overige voorstellen konden wij ons akkoord verklaren. Daarbij
wel de aantekening dat wij ongelukkig zijn met de procedure in de AV
van de behandeling van de financiële stukken. Het lijkt wel alsof nadat
de kascommissie heeft gesproken, behandeling van die stukken niet
meer mogelijk is. Naar ons oordeel geeft de kascommissie echter slechts
een advies en is de AV-geheel vrij dieper op de materie in te gaan en
zelfs om anders te beslissen dan bestuur en kascommissie adviseren.
Een volgend belangrijk, in ieder geval een vast punt op onze agenda was
de Misser van de Maand. Ook deze keer kon de inhoud van de
verenigingspot worden verhoogd, Bennie van der Veer was de
gelukkige, maar schonk de prijs aan de vereniging.
Na de pauze deden we wat we het liefst doen op avonden als deze: we
praatten over vogels.
En al zou je het aan de omvang van dit verslagdeel niet afmeten, dat
doen we grondig en langdurig. Bezorgd buigen wij ons over de vraag
waarom die vogels “het” dit jaar niet goed doen, of – minder vaak –
waarom ze het wel goed doen. Natuurlijk komen er suggesties op tafel

en schuddende hoofden naast die tafel. De waarheid is natuurlijk dat wij
het ook niet weten maar dat we wel proberen te achterhalen welke
behandeling onze vogels het best bevalt en welke behandeling eigenlijk
niet zou moeten gebeuren.
Een moeilijkheid daarbij is dat we over heel verschillende vogels praten
die ook zeker niet allemaal worden gehouden met de bedoeling ze op
een TT mooi te laten zijn. Wel begint het idee langzamerhand te landen
dat vogelvoer tegenwoordig van zodanige kwaliteit is dat (chemische)
toevoegingen daaraan uiterst kritisch bekeken moeten worden.
Na deze vogelpraat handelden we de rest van de agenda in ijltempo af:
bij vraag en aanbod figureerden de TT-kooien van Sikkema nog eens
(€5 per stuk) en de rondvraag leverde helemaal niets op. Er zat dus voor
de voorzitter niets anders op dan de bijeenkomst met een stemmig
woord te sluiten. En dat deed hij dan ook.
April 2017 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
Boekhouding
Niet alleen voor de zakenman maar ook voor de vogelman/vrouw is de
boekhouding van belang. Wil je verder kweken met je vogels dan moet
je de afstamming in de gaten houden.
Veel liefhebbers, ook binnen onze vereniging, gebruiken hiervoor het
computer programma ZooEasy. Dit programma kent vele
mogelijkheden. Juist daarom zou ik het fijn vinden om eens onderling
over de voor- en nadelen en de mogelijkheden van dit programma te
praten. Wie gebruikt het en is er belangstelling voor om dit programma
eens op een clubavond te bespreken? We kunnen het programma plus
een computer dan eens meenemen.
Johan Voerman

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
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

Zoute haring
Gebakken vis

Standplaats: hoek Schans – BK-plein

Voor heerlijk

Fruit
Van Vereeckens
Kwekerij en

Moet u naar :
de winkel van

Van Ginkel
AARDAPPELEN

Gemaalweg 18
Rutten

Tel. 0514-563164 (thuis)
0514-566102 (viswagen)

Voor verse waar en
vlotte bediening
Groente- en Fruithal

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

Hulp nodig bij het invullen van uw aangiftes?
Bel:
Pieter Beintema
0514 569339
Bezoek:
Van Rijgersmapark 4
8531 BJ LEMMER

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.

