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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  
John F. Kennedylaan 101   3931 XH  Woudenberg      per 18 augustus 2011 (trouwdatum) 
 
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 barbecue vrijdag 24 juni 2011 
 
Vrijdagavond 24 juni hebben we met verschillende leden weer genoten van de jaarlijkse 
barbecue bij de familie Oskam. Rond half zeven was het zover, iedereen was weer van 
harte welkom. De spullen werden gereed gemaakt en alle aanwezigen konden genieten 
van ruim voldoende eten en drinken, waar ook dit jaar Eef weer z'n bijdrage aan heeft 
geleverd. Het was een gezellige en mooie avond. Terwijl de groteren zich nog tegoed 
deden aan het vlees, de salades van Eef en een drankje genoot de (jongere) jeugd 
inmiddels met wat ballen van de ruimte aan de Ekris.  
Op de foto's is nog korte indruk van de avond te zien. 
 

Uitnodiging jongvogelavond woensdag 21 september 2011 
 
Woensdag 21 september zijn jullie weer van harte welkom op de jaarlijkse 
jongvogelavond. De avond wordt dit jaar gehouden in het zaaltje achter de kerk in 
Maarsbergen om 20.00 uur.  
We willen deze avond de vogelsoorten splitsen in een groep kanaries en een groep 
overige vogels. Dit jaar hebben we voor de groep kanaries dhr. P.J. Berends uit Loenen 
en voor de overige vogels dhr. H.J. de Vos uit Utrecht.  
We hopen dat we met z'n allen een behoorlijk aantal vogels mee kunnen brengen zodat 
we er een leerzame avond kunnen hebben.  
Kortom, kom allemaal en maak er een gezellige en leerzame avond van! 
 
Graag zouden we een indicatie hebben van het aantal vogels wat leden mee willen 
nemen.  
Ook een paar van uw vogels zorgt namelijk voor meer verscheidenheid en zo een mooie 
gevarieerde avond èn een kijk van anderen op uw vogels.  
Doorgeven kan telefonisch aan Erik-Jan Huisman (tel. 033-2866901) of per mail 
zangenkleur@gmail.com  

 
 
 



 



2e Ringenbestelling 2012 
 
Tijdens de jongvogelavond op woensdag 21 september a.s. is er tevens gelegenheid 
om ringen te bestellen bij Hans Dorst onze ringencommissaris. Het gaat hier om de 
laatste mogelijkheid om nog ringen te kunnen bestellen voor de 2e ringenbestelronde 
voor het jaar 2012. Deze ringen zullen vanaf half december 2011 uitgeleverd worden.  
Dus nog een extra reden om deze avond te bezoeken!  

Inschrijfavond Tentoonstelling Woensdag 26 oktober 2011  

 

Noteer alvast in uw agenda: 
Woensdag 26 oktober vanaf 20.00 uur is dit jaar de inschrijfavond voor de 
tentoonstelling 2011 in het zaaltje achter de kerk in Maarsbergen. 
Het opbouwen van de tentoonstelling is woensdag 23 november. De tentoonstelling zelf 
wordt gehouden van donderdag 24 tot en met zaterdag 26 november in de zaal van TTV 
Smash. We hopen dat iedereen goed gekweekt heeft en we met elkaar mooie vogels in 
kunnen sturen en zo een mooie tentoonstelling kunnen houden. 
Verdere info en het inschrijfformulier volgt in het volgende vogelblad.



 
 

 



Terugblik Haantjesdag Woudenberg 2011 

 

Zaterdag 11 juni was het in Woudenberg weer Haantjesdag. Tijdens deze braderie 
hebben wij als vogelvereniging een stand gehad waar mensen informatie van onze 
vereniging konden krijgen. Het weer wat verwacht werd is niet gekomen en dus bleef 
het nog behoorlijk weer. De kraam, waar natuurlijk wat vogels te vinden waren, trok 
behoorlijk bekijks, wie weet levert het nog wat leden op... ’s Middags toen alles ingepakt 
was vielen uiteindelijk de verwachtte buien en waren we blij dat wij vertrokken waren. 

 

 
 



 


