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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  tel. 033 - 2587823 
 
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 lezing Fred Rönitz dinsdag 8 mei 2012 

 
Dinsdagavond 8 mei hebben we allemaal kunnen genieten van de 
presentatie die Fred Rönitz uit Enschede voor ons heeft gegeven.  
Fred was onze “redder in nood” aangezien Johnny Wierda helaas 
niet bleek te kunnen en hem voor ons gevraagd heeft. Ook de zaal 
bleek een probleem door de dubbele boeking en agenda. Door de 
brief die gestuurd was wisten de meeste leden het goede adres te 
vinden. Het briefje op de deur in Maarsbergen was ook voor diegene 

die de mail nog niet gelezen had helaas 
niet gezien. ;-)  
De lezing ging over een van zijn vele 
rondreizen, de rondreis juli-augustus 
2008 door Uganda, Kenya en Tanzania. 
Niet zoals verwacht een warme 
zomerperiode in Afrika maar juist daar 
de winterperiode met koude nachten.  

Een selectie van de vele foto’s die Fred maakte op zijn rondreis heeft hij aan ons 
getoond.  
Een schitterende collectie met veel verschillende dieren en kleine en grote vogelsoorten.  
Vogelsoorten als tokken, struisvogels, wevers, buulbuuls, ibissen, mariboes, astrilden, 
sunbirds enz. enz. kwamen langs. Ook dieren als antilopen, olifanten, krokodillen (>5 
meter) en nijlpaarden waren te zien. Ook de Dikdiks (Dick en Dick) waren aanwezig op 
het “Kootwijkerzand”. http://nl.wikipedia.org/wiki/Dikdiks  
Bij het passeren van de evenaar werd verteld over het linksom en rechtsom draaien of 
het stilstaan van waterstromen op de evenaar, http://www.geoplein.nl/?p=140 

 
Als een van de laatste soorten 
kwam de Nimmerzat voorbij, 
de avond was bijna ten einde. 
 
Het was een mooie en 
leerzame avond! 

 
 

Niet tegen de papegaai praten! 

Wanda's vaatwasser deed het opeens niet meer. Ze belde de reparateur. 

Omdat ze de volgende dag naar haar werk moest, vertelde ze de man waar 

ze de sleutel had liggen. 'Ik leg de sleutel onder de mat bij de voordeur. 

Maak de vaatwasser maar en leg de rekening maar op het aanrecht. Ik 

maak aan het einde van deze week het geld welover .' 'Oh, en je hoeft niet 

op de hond te letten, Spike. Hij zal je niet lastig vallen. Maar wat je ook 

doet, spreek NIET, onder Geen enkele omstandigheid, tegen de papegaai!' 'IK HERHAAL; 

ZEG NIETS TEGEN DE PAPEGAAI!!!' Toen de reparateur 's ochtends aankwam vond hij 

zonder problemen de sleutel. Hij deed de deur open en zag de grootste, gevaarlijk uitziende 

hond, die hij ooit gezien had. En, net zoals Wanda gezegd had, de hond lag rustig op het 

kleed en keek naar wat de man aan het doen was. De papegaai echter, bleef maar vervelend 

hij schreeuwde en zeurde de hele tijd tegen de man. Tenslotte kreeg de man er echt genoeg 

van en kon zich niet langer inhouden. 'Hou toch eens je kop, jij stomme, lelijke vogel!' 

Waarop de Papegaai antwoordde: 'Pak hem, Spike!' 



 
 
 
 
 

Internet tip  
 
 
 
Voor meer foto’s van deze 
zeearenden zie: 
http://www.birdpix.nl/album_page.php?pic_id=310924 

 
Klik door voor nog meer mooie (vogel)foto’s! 



Update: Uitje Avifauna zaterdag 2 juni 2012  
 
Als vereniging hebben we afgesproken om dit jubileumjaar weer 
gezamelijk een uitje te organiseren naar Vogelpark Avifauna Alphen 
aan den Rijn op zaterdag 2 juni 2012.  
 

De definitieve dagindeling is als volgt: 
 

8.45 uur   verzamelen t.h.v. parkeerplaats J.F. Kennedylaan Woudenberg  
9.00 uur   vertrek met touringcar Van Vlastuin Tours Woudenberg 

10.00 uur   verwachtte aankomst Avifauna Alphen aan den Rijn 
10.30-11:30 uur  rondleiding door het vogelpark door een gids 
13.30 en 15:00 uur  ter info, vogeldemonstraties met gieren, uilen en ara’s bij de vijver 
15.30-17:00 uur rondvaart naar en over het Braassemermeer  

17.00 uur   vertrek naar restaurant “de Gouden Leeuw” te Montfoort  
zie www.goudenleeuwmontfoort.nl 

 
 
 
 
 
 
 

21.00-21.30 uur  verwachte terugkomst in Woudenberg  
 

De kosten voor deze complete dag inclusief busvervoer, entree, rondvaart en diner zijn slechts: 
(gast) leden/partners €  20,00  en  jeugd(leden)  €  12,50 
 

Opgeven kan nog door onderstaande opgavestrook graag uiterlijk 19 mei in te leveren bij  
Hans Dorst (Nico Bergsteijnweg 24) of Erik-Jan Huisman (De Heuvel 5) of de gevraagde 
gegevens te mailen naar zangenkleur@gmail.com 
 

We hopen er met zoveel mogelijk leden een hele mooie dag van te maken!  
 

+ + + + + + + + + + + + + + +   opgavestrook uiterlijk 19 mei inleveren   + + + + + + + + + + + + + + + 
 

Naam:  ........................................................................... 
 

Aantal (gast)leden/partners: ............................................................. 
 

Aantal jeugd(leden):  ...............................         leeftijd: .................... 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zie voor video http://dieren.blog.nl/dierenvideos 



 
 
 
 
 


