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Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg 
 
Voorzitter: 
Erik-Jan Huisman  
de Heuvel 5    3931 RH  Woudenberg  tel. 033 - 2866901 
 
1e Secretaris: 
Daan Huisman  
Henschoterlaan 28   3931 DB  Woudenberg  tel. 033 - 2866290 
 
2e Secretaris en ledenadministratie: 
Coenraad Verhagen  
Van Hogendorplaan 36  3931 HP  Woudenberg  tel. 033 - 2000104 
 
Penningmeester:  
Gert Snitselaar  
Landscheidingsweg 6  3947 NG Langbroek  tel. 06 - 26795941 
 
Ringencommissaris: 
Hans Dorst  
Nico Bergsteynweg 24  3931 CD Woudenberg  tel. 033 - 2865041 
 

Email:     zangenkleur@gmail.com  
Willen jullie wijzigingen van bijvoorbeeld e-mail adres niet vergeten door te geven? 
 
Rekeningnummer: 
Rabobank rek.nr. 1621.76.074  t.n.v.  Vogelvereniging Zang & Kleur te Woudenberg 
Contributie:   
Senioren leden €  25,00 / Jeugdleden t/m 17 jaar €  13,50 / Gastleden €  13,50  per jaar 
 
 
 



Terugblik Tentoonstelling 2010 
 
Nu het allemaal weer achter de rug is staan we even stil bij de afgelopen dagen in het 
gebouw van Tafeltennisvereniging “Smash”. 
Met dank voor hun gastvrijheid kunnen we gerust spreken van een geslaagde 
tentoonstelling. Voor onze vereniging altijd een hoogtepunt in het seizoen.  
Alle voorbereidingen waren getroffen, en op woensdagmorgen konden we beginnen met 
opbouwen van de stellingen. Mede dankzij de vele leden die hielpen opbouwen stond 
het allemaal keurig klaar toen de vogels woensdagavond werden binnengebracht. 
Allemaal stuk voor stuk pracht exemplaren. 
De volgende morgen waren de keurmeesters mooi op tijd om onze vogels te 
beoordelen. Met het keurbriefje in de hand en de bril op het puntje van de neus werden 
alle details vastgelegd en beoordeeld. Uiteindelijk resulteerde dat in het algemeen 
kampioensschap van Erik-Jan Huisman met zijn Kleine Cubavink. Anton de Koning 
werd algemeen kampioen stellen, Hans van de Weerdhof algemeen kampioen stammen 
en Leen Achterberg jeugdkampioen. 
Toen de keurmeesters weer naar huis waren konden we 
alles verwerken, de puntjes op de i zetten en alles 
klaarmaken voor de opening. Ook dit liep voorspoedig en 
zo konden de wethouder Schreuder samen met de 
Eierkoningin en prinses hun opwachting maken en er een 
feestelijke opening van maken. 
Tot in de late uurtjes werd er, onder het genopt van een 
hapje en een drankje, gesproken en gediscuseerd over de 
behaalde resultaten. Dit maakt onze vogelhobby ook zo 
leuk! Toch? 
Toen op vrijdagmorgen de schoolkinderen kwamen ( bijna 
120…) was het een drukte van jewelste, maar werd er ook 
door de schoolkinderen met belangstelling gekeken naar 
onze gevleugelde vrienden. Met veel enthousiasme 
werden de vragen beantwoord. 
Vrijdagavond werd het opnieuw laat, maar bleef het 
gezellig in de zaal en aan de bar. Er was veel 
belangstelling.  
Dit ook op zaterdag, en in de loop van de middag kwamen 
veel leden met familie en kennissen naar de Schoolstraat 
om te bezien of er misschien prijzen waren gewonnen met 
de loterij, vragenlijsten of kleurplaten.  
Onze oud-voorzitter Dick Moesbergen maakte er een gezellige boel van, en deelde met 
groot gemak vele prijzen uit.  
Toen dan echt alles achter de rug was werd het tijd om op te ruimen. Niet het leukste 
werk maar wel noodzakelijk. Met vereende krachten werd de zaal ontmanteld, en 
konden we om ongeveer 20.00 uur naar huis. Moe maar voldaan konden we zeggen dat 
we weer een fantastische show hebben gehad. 
Verderop vind u nog wat foto’s voor een indruk van de tentoonstelling. 
Zonder u allen, die op welke manier dan heeft geholpen en of bijgedragen, was dit niet 
gelukt. 
 
Namens het bestuur allemaal heel hartelijk bedankt! 



 
 



Allen hopelijk tot ziens op 21 januari 2011 aan de Schoolstraat in Woudenberg!



Woudenberg op glasvezel . . . . . . . . hoort dat in het vogelblad?! 
 
Velen van u zal het niet ontgaan zijn; er is een initiatief om in Woudenberg 
glasvezelaansluitingen te realiseren. Grote spandoeken, tekstkarren, folders enz. enz. 
Waarschijnlijk denkt u nu, dat heeft toch niets met vogels te maken? Nou, niet helemaal 
maar wel twee beetjes.  
Wanneer u, of iemand uit uw bekendenkring, aangeeft dat , wanneer het uiteindelijk 
doorgaat, over wilt stappen èn u geeft de code VT020 van onze vogelvereniging aan 
dan krijgen wij eenmalig € 10,00 gestort door de leverancier. Helemaal gratis dus! 
Verder is het natuurlijk zo dat, wanneer u overstapt, u nog sneller internet heeft, meer 
vogeladvertenties kan bekijken, sneller dan anderen advertenties ziet en dus meer kans 
om mooiere vogels te kopen. 
 
Dus; schrijf u in, vul onze code in en ……. 
 
Zie ook http://www.woudenbergopglasvezel.nl/ 
 
 
 



Foutje in de organisatie!      Te koop kalenders en verzamelbanden 
 
Graag hadden we jullie tijdens de tentoonstelling de mogelijkheid gegeven om weer 
kalenders 2011 en verzamelbanden te verkopen. 
Door een “foutje in de organisatie” is dat echter niet helemaal 
goed gegaan waar we pas na afloop van de tentoonstelling 
achter kwamen. 
Hierbij dus alsnog de mogelijkheid om ze bij ons aan te 
schaffen, laat ons er niet mee zitten…. 
 

De kalender is weer schitterend 
geworden en kost maar € 2,50 en 
dat voor een heel jaar. Ook mooi 
als kado of voor in het vogelhok. 
 
 
Ook de verzamelbanden voor de 
“Onze Vogels” zijn weer te 
verkrijgen voor € 6,50 per stuk of 
2 voor € 11,00  
 
 
Wanneer u interesse heeft kunt u mailen naar 
zangenkleur@gmail.com of bellen met een van de 
bestuursleden. Ook zullen we zorgen dat ze met de 
feestavond vrijdag 21 januari er wel zijn! 
 

 
 



 
3e Ringenbestelling 2011 
 
Wanneer u voor 21 januari 2011 ringen besteld bij Hans Dorst worden deze vanaf 1 april 
door de bond uitgeleverd. Voor kwekers die buiten kweken waarschijnlijk nog net op tijd 
en voor de kwekers waar het voorspoedig gaat een mooie gelegenheid om de 
ringenvoorraad aan te vullen.  
Invullen en afdrukken gaat tegenwoordig trouwens erg gemakkelijk, voor gewone ringen 
http://www.nbvv.nl/ringen/downloads/Ring2011lidNBvV.pdf  

en voor ringen voor beschermde vogels 
http://www.nbvv.nl/ringen/downloads/AanvraagformringenLNV.pdf 

Handig voor u en handig voor Hans! 
 

 
 
 
 
 



Feestavond vrijdag 21 januari 2011 
  
Vrijdag 21 januari is het weer zover. We willen op deze avond onze jaarlijkse feestavond 
houden in de zaal van TTV Smash Schoolstraat 2 in Woudenberg, 
net als de tentoonstelling.  
Omdat de maand december voor de meesten van ons een drukke 
maand is, hebben we met de jaarvergadering dit jaar ervoor gekozen 
de avond in het begin van het nieuwe jaar te houden.  
  
We maken dit jaar de combinatie van een paar rondes (gratis) bingo en 
leuke oud-hollandse spellen. De winnaars kunnen weer rekenen op wat 
leuke prijzen. We willen beginnen om 20.00 uur. 

We hopen op een goede opkomst en een gezellige avond voor jong 
en oud en raden jullie dan ook zeker weer aan met z’n allen te komen. 
Neem gerust belangstellenden of vriendjes mee! 
  
Op deze avond zullen ook de prijzen uitgereikt 
worden van de onderlinge tentoonstelling 2010. 
Verder kunnen we met z’n allen terug kijken op het 
afgelopen verenigingsjaar en de tentoonstelling 
onder het genot van wat hapjes en drankjes.  



 


