
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Augustus 2015 
Met o.a. 
Goed nieuws over de tentoonstellingslocatie! 
Uitnodiging jongvogelavond woensdag 9 september 2015 
Terugblik presentatie René de Waal  
Herinnering contributie 



 
 

Bestuur van vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg e.o. 
 
 
Voorzitter: 
Erik-Jan Huisman  
de Heuvel 5    3931 RH  Woudenberg  tel. 033 - 2866901 
 
1e Secretaris en ledenadministratie: 
Daan Huisman  
John F. Kennedylaan 101   3931 XH  Woudenberg  tel. 033 - 2587823 
 
2e Secretaris en Penningmeester: 
(onderlinge functieverdeling nog nader te bepalen ) 
 
Ringencommissaris: 
Hans Dorst  
Nico Bergsteynweg 24  3931 CD Woudenberg  tel. 033 - 2865041 
 
Algemene bestuursleden: 
Peter Drost 
Tabaksland 22   3931 RT Woudenberg  tel. 06 - 30076851 
 
Gerrit Harskamp 
Valkenhorst 22   3925 TG Scherpenzeel  tel. 033 - 2773797 
 
Internet  en Email:      www.zangenkleurwoudenberg.nl      
      

     zangenkleur@gmail.com  
 
Willen jullie wijzigingen van bijvoorbeeld (e-mail) adres niet vergeten door te geven? 
 
Rekeningnummer: 
Rabobank IBAN  NL50 RABO 0162 1760 74 t.n.v.  Vogelver. Zang & Kleur Woudenberg 
 
Contributie:     Senioren leden   € 28,00 per jaar 
     Jeugdleden t/m 17 jaar  € 15,50 per jaar 
     Gastleden    € 14,00 per jaar 
 

Per 2016 willen we de contributie automatisch gaan incasseren, graag ontvangen we 
daarom ook uw incassoformulier zo spoedig mogelijk retour per post of digitaal via 
zangenkleur@gmail.com  Een afgeschreven bedrag kunt u altijd binnen 56 dagen weer 
terug laten boeken via uw eigen bank en u kunt te allen tijde uw incassomachtiging 
intrekken. Het scheelt ons veel werk en u heeft er geen omkijken meer naar. 
  
Opzeggen lidmaatschap: 
Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd. Beëindigen van het lidmaatschap kan 
schriftelijk bij de secretaris vóór 1 december van het lopende kalenderjaar. 
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Goed nieuws over de tentoonstellingslocatie! 
 
Zoals we al eerder aangaven waren we met de gemeente 
in gesprek over een locatie voor onze tentoonstelling. We 
kunnen nu melden dat het, voor dit jaar, definitief nog een 
allerlaatste keer in het oude gebouw van TTV Smash 
aan de Schoolstraat kan.  
De tafeltennisvereniging verhuist of binnenkort of is 
inmiddels verhuist naar een zaal in de Camp.  
Als bestuur zijn we blij dat we nog een keer van het 
gebouw aan de Schoolstraat gebruik kunnen maken.  
Het gebouw wordt door de gemeente verkocht omdat er teveel onderhoud aan zal 
moeten gebeuren om het gebouw zo te kunnen blijven gebruiken. De gemeente heeft 
als wens zoveel mogelijk verenigingen in de zalen van De Camp onder te brengen en zo 
de onderhoudskosten van gemeentelijke gebouwen te beperken.  
Als bestuur hebben we met de gemeente overlegd met een kostenraming wat een 
tentoonstelling in de Camp voor ons als vogelvereniging zou kosten ten opzichte van de 
inkomsten die we in de zaal aan de Schoolstraat konden binnen halen. We kunnen de 
komende jaren in principe in de Camp terecht. Het grote verschil zit vooral in de kosten 
voor de bar die hoog zijn. We kunnen voor komende 2 jaren een subsidie aanvragen om 
zo een soort overgang te creëren met, vanuit de gemeente gezien, de bedoeling om 
uiteindelijk ons zelf te bedruipen. 

Na de show in november zullen we echter wel een oplossing moeten vinden voor 
de opslag van de materialen die nu op de zolder opgeslagen liggen.  
Wie heeft goede ideeën?  

Zelf zitten we te denken in de vorm van een soort grote pallet/box/kar o.i.d. waar alles zo 
in 1 geheel ingepakt ergens opgeslagen kan worden. Een heftruck o.i.d. bij de opslag en 
een geschikte aanhanger voor vervoer is dan natuurlijk wel weer een vereiste.  
 
Ideeën zijn van harte welkom!  

 
 
Uitnodiging jongvogelavond woensdag 9 september 2015 
 
We hopen dat jullie ook dit jaar weer mooie vogels gekweekt hebben en willen jullie 
daarmee graag uitnodigen voor de jongvogelavond op woensdag 9 september in het 
zaaltje achter de kerk in Maarsbergen.  
Voor de jongvogelavond hebben we twee keurmeesters gevonden die ons van wijze 
lessen willen voorzien en helpen met tips om onze vogels ook dit jaar weer op hun 
mooist op de show te kunnen brengen.  
Als keurmeester hoopt voor de kromsnavels en tropische vogels de heer Polane uit 
Leiden en voor de kleur- en postuurkanaries de heer Berendse uit Loenen te komen.  
Zoals velen zullen weten bekende keurmeesters; gezien de kennis en kunde van de 
heren kunnen we jullie dus aanraden om te komen! 
Vooraf even een kort mailtje met ongeveer het aantal vogels zou voor ons fijn zijn zodat 
we ongeveer weten wat er te verwachten is. 
We willen beginnen om ongeveer 20.00 uur en zullen zorgen dat de koffie klaar staat. 



Terugblik presentatie René de Waal woensdag 27 mei 2015 
 

Op woensdag 27 mei heeft René de Waal voor ons een 
lezing gehouden over de vogels in onze directe omgeving.  
 
René werkt voor Vogelwacht Utrecht afdeling Amersfoort 
waar veel informatie over gespotte vogels gedeeld wordt. 
 
Hij begon al op jonge leeftijd. Nadat hij met het bezorgen van 
kranten genoeg geld bij elkaar had gespaard werd op 12 

jarige leeftijd de eerste verrekijker gekocht. Door de jaren heen heeft hij veel ervaring 
opgedaan en worden vele vrije uren als vogelaar doorgebracht.  
Wanneer ergens een bijzondere vogel is gespot reizen veel vogelaars (zijn dit wel de 
echte vogelaars…? Volgens René niet echt) gewapend met grote camera’s naar de 
plaats waar de vogel is gespot. Helaas kan René als echte vogelaar hier niet aan 
meedoen omdat zijn leerlingen, op de school waar hij werkt, ook les nodig hebben. 
 
Veel leuke wetenswaardigheden kwamen voorbij.  
Wist u bijvoorbeeld dat een gierzwaluw 3 dagen zonder voer kan en dat hij soms wel 
300 km moet vliegen om aan voer te komen? En dat ze al vliegend slapen? 
De oren van uilen op verschillende hoogtes in de kop staan om zo beter te kunnen 
horen?  

    
 
Veel vogels leven ook gewoon dichtbij. Wij vaak maar denken dat bijzondere vogels 
alleen ver verstopt in de natuur zitten… Bijvoorbeeld op de OLV toren midden in het 
centrum van Amersfoort waar slechtvalken broeden? 
 

 
 
 
 
 
 
 
De tijd ging snel deze avond. René heeft veel kennis en haast net zoveel foto’s. In de 
toekomst kunnen we hem zeker nog eens uitnodigen. 
 
Helaas was de opkomst deze avond niet zo groot... Wie weet kunt u de volgende keer 
wel aanwezig zijn? 



 
 
 
 
 
Herinnering contributie 2015 

 
Heeft u úw contributie al betaald?  
 
Volgens onze gegevens zijn er nog 
verschillende leden die nog bij ons in het 
krijt staan…  
 
Graag jullie aandacht hiervoor zodat we 
binnenkort zo min mogelijk leden na 
hoeven te gaan bellen! 
 
Iemand nabellen en om geld leuren is 
namelijk niet echt een heel leuk werkje. 
 
De gegevens nog een keer op een rijtje: 
Rabobank IBAN  NL50 RABO 0162 1760 74 t.n.v.  Vogelver. Zang & Kleur Woudenberg 
 
Contributie:     Senioren leden   € 28,00 per jaar 
     Jeugdleden t/m 17 jaar  € 15,50 per jaar 
     Gastleden    € 14,00 per jaar 
 

En, heeft u úw machtigingsformulier al doorgegeven?   
 
Ook al betaald? Geweldig, bedankt! 
 

 
Onlangs kregen wij het bericht dat op 14 mei is overleden ons oud lid, 

 

Jan Hendrik Daatselaar 
in de leeftijd van 83 jaar 

 
Dhr. Daatselaar was tot voor kort lid van onze vereniging. Hij kweekte diverse 
soorten Europese cultuurvogels. Zijn gezondheid ging de laatste jaren verder 

achteruit waardoor dit voor hem steeds moeilijker werd. 
 
We wensen zijn vrouw met de achtergebleven familie, vrienden en kennissen veel 

sterkte met het dragen van dit grote verlies. 
 



Zaterdag 23 mei was het dan zover… 
 
Na lang uitzien was het zaterdag 23 mei dan zover…. 
 

 
De tegoedbon die we namens de inzenders van de afgelopen tentoonstelling 
overhandig hebben gekregen werd verzilverd.  
We hebben als bestuur, met de vrouwen, genoten bij de Chinees in Woudenberg. 
Namens ons allemaal bedankt, het smaakte ons goed! 
 



Inschrijfavond Tentoonstelling dinsdag 28 oktober 2014 

 
Beste leden, noteer alvast in jullie agenda: 
Dinsdag 20 oktober vanaf 20.00 uur is dit jaar de inschrijfavond voor de tentoonstelling 
2015 in het zaaltje achter de kerk in Maarsbergen. Nadere informatie volgt nog. 
 
Hierbij ook alvast de gegevens van onze tentoonstelling: 

Het opbouwen van de tentoonstelling en 
inbrengen is woensdag 18 november. 
 
De tentoonstelling zelf wordt dit jaar voor 
het laatst gehouden van donderdag 19 tot 
en met zaterdag 21 november in de oude 
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. 
 

Kunt u ook een daagje vrij regelen? Uw hulp deze dagen, overdag en ‘s avonds is van 
harte welkom! Vele handen maken ook hierin licht werken…. 

 

  


