
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Mei 2015 
Met o.a. 
Uitnodiging presentatie woensdag 27 maart a.s.  
Overzicht jaarprogramma 2015 
Terugblik jaarvergadering 25 maart 2015 
 



 

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. 

mailto:zangenkleurwoudenberg.nl
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Uitnodiging presentatie René de Waal woensdag 27 mei 2015 
 
 
Op woensdag 27 mei wil René de Waal voor ons een lezing houden 
over de vogels in onze directe omgeving.  
We willen deze avond beginnen om 20.00 uur in het zaaltje achter de 
kerk in Maarsbergen. 
 
 
René werkt voor Vogelwacht Utrecht afdeling Amersfoort. 
 
 

    
 
 

Vogels in uw omgeving 

Met deze presentatie maakt u kennis met de vogels die u in uw directe omgeving kunt 
en na deze presentatie ook zeker zult tegenkomen. U krijgt informatie over hun uiterlijk 
en gedrag. U zult zich verbazen over de vele bijzonderheden die er over deze vogels, 
vaak zo dicht bij ons, te vertellen zijn. 

Na deze lezing zult u de vogels in uw tuin en directe omgeving met hele andere ogen 
bekijken! 

 
 
 
 
 
 
 
 
We nodigen iedereen van harte uit om op deze avond aanwezig te zijn! 

 
 



Terugblik jaarvergadering 25 maart 2015  
 
Het is alweer even geleden, maar op 25 maart jl. hebben we onze jaarlijkse 
ledenvergadering gehouden in het mooie zaaltje achter de kerk in Maarsbergen. De 
voorzitter stak van wal met een terugblik over 2014.  

Een goed jaar wat betreft de organisatie en het financiële resultaat, maar wat betreft de 
tentoonstelling een historisch dieptepunt. Voor het eerst in de historie van de vereniging 
kon de prachtig aangeklede show op het laatste moment helaas niet geopend worden in 
verband met de uitbraak van de vogelgriep en de daarop gevolgde sancties door de 
overheid. Voor ons een probleem maar voor diegene wiens bedrijf getroffen is een nog 
veel grotere strop. Gelukkig hebben we de vogeltentoonstelling financieel wel (erg) goed 
af kunnen sluiten.  

De voorzitter bedankt iedereen die aan de organisatie en het opzetten van de 
tentoonstelling heeft meegewerkt en sluit positief af, een voordeel is dat sommige 
spullen al klaar staan voor de show van 2015.  

De notulen van de secretaris werden goedgekeurd en de penningmeester had weer een 
mooi overzichtje opgesteld van alle inkomsten en uitgaven van het afgelopen 
kalenderjaar. De kas werd door de kascommissie in orde bevonden en er werd door de 
kascommissie opgemerkt dat het fijn is dat in 2014 openstaande contributies zoveel 
mogelijk zijn geind.    

Het bestuur gaf aan de leden begin 2015 een herinnering te hebben gestuurd per brief, 
mail of telefonisch voor de betaling van de contributie. Helaas is nog niet alle contributie 
betaald, dit is een uitdaging voor de komende maanden.  

Aftredend en herkiesbaar bestuurslid was dit jaar Erik-Jan Huisman als voorzitter. Door 
de leden werd hij herkozen en veel succes gewenst. Na de verkiezing was het tijd voor 
de vaststelling van de contributie, waarbij aangegeven werd dat deze zoals al eerder 
aangegeven is verhoogd met de € 2,-verhoging van de bondsafdracht naar € 28,- voor 
verenigingsleden.  

Na een verdiende pauze was het tijd voor de bespreking van de locatie voor de 
tentoonstelling 2015. Het bestuur is in overleg met de gemeente voor een nieuwe locatie 
aangezien de zaal van TTV Smash naar alle waarschijnlijkheid vanaf dit jaar niet meer 
beschikbaar is. De gemeente is als eerste aan zet en ondertussen denken we zelf na 
over een alternatieve locatie. Verschillende locaties zijn inmiddels al afgevallen. De 
gemeente denkt goed mee en samen hopen we zo snel mogelijk duidelijkheid te kunnen 
krijgen. Duidelijk is alwel dat het vooral financieel een grote uitdaging gaat worden...  
Ideeën en suggesties blijven welkom!  

Toen was het al weer tijd voor de rondvraag. Tijdens de rondvraag werden diverse 
vragen gesteld, onder andere over de situatie wat betreft een eventuele samenvoeging 
met Leersum. De voorzitter geeft aan contact te hebben gehad hierover met het bestuur 
van Leersum en samenvoeging is niet onze voorkeur en is niet aan de orde aangezien 
de vereniging van Leersum weer een volledig bestuur heeft. Na de rondvraag besloot de 
voorzitter het officiële deel van de vergadering en was het tijd voor een natje en een 
droogje. Op de ledenvergadering waren 14 leden aanwezig.  



Overzicht jaarprogramma 2015 
 
Hierbij het jaarprogramma van 2014 zoals we dit tijdens de jaarvergadering hebben 
afgesproken. Enkele zijn inmiddels gepasseerd. Vergeet ze niet in uw agenda te zetten! 
 
datum:   activiteit:    locatie: 

woensdag 27 mei   presentatie René de Waal  Zaaltje kerk Maarsbergen 
vanaf 20.00 uur  Vogelwacht Utrecht   Woudenbergseweg 52  
zie uitnodiging elders in dit blad      

woensdag 9 september  jongvogelavond   Zaaltje kerk Maarsbergen 
vanaf 20.00 uur       Woudenbergseweg 52  

dinsdag 20 oktober   inschrijfavond Tentoonstelling Zaaltje kerk Maarsbergen 
vanaf 20.00 uur       Woudenbergseweg 52  

woensdag 18 november opbouwen en inbreng vogels helaas nog niet bekend 
donderdag 19 november keuring en opening     

tot en met    Tentoonstelling    
zaterdag 21 november verloting en opruimen zaal  

vrijdag 22 januari 2016 feestavond    nog niet bekend 
vanaf 20.00 uur        

 

 



|  Het laatste nieuws het eerst op NU.nl  

 
 

Vogels zingen warrig na drinken alcohol  

Als zebravinken een klein beetje alcohol drinken, wordt hun gezang onduidelijk, zo blijkt 

uit nieuw wetenschappelijk onderzoek.   

De liedjes van de vogels worden al minder gestructureerd als ze slechts 0,26 milliliter 

alcohol te drinken krijgen. 

Bij die dosis verandert er verder niets aan 

het gedrag van zebravinken: ze worden 

niet slaperig en kunnen nog gewoon 

vliegen. 

De bevindingen suggereren dat alcohol 

een speciaal en sterk effect op het 

spraakgedeelte van de hersenen heeft, 

mogelijk ook bij mensen.  

Dat melden onderzoekers van de Universiteit van Oregon in het wetenschappelijk 

tijdschrift PLOS One. 

Drinkbakjes 
Bij de studie kregen de zebravinken drinkbakjes voorgezet waarin een klein beetje 

alcohol zat. Vervolgens werd hun gezang geanalyseerd en vergeleken met het gefluit 

van soortgenoten die geen alcohol hadden gedronken. 

"Eerst dachten we dat ze de drank misschien niet zouden drinken, sommige dieren lijken 

namelijk geen alcohol te lusten", verklaart hoofdonderzoeker Christopher Olson in de 

Washington Post. "Maar de vogels waren best bereid om er wat van te drinken."    

Toen de zebravinken eenmaal wat alcohol in hun bloed hadden, bleek hun gezang sterk 

te worden beïnvloed door de drank. "Vooral de amplitude en de entropie van hun liedjes 

veranderde", aldus Olson. Kortom: de vogels zongen minder luid en slordiger. 

Mensen 
De wetenschappers willen hun bevindingen gebruiken om de effecten van alcohol op 

menselijke spraak beter te onderzoeken. 

"De studie met zebravinken was nodig om beter te begrijpen welke uitwerking alcohol 

heeft op bepaalde delen van het brein", aldus Olson op nieuwssite CBS.  

"We kunnen onze ideeën over de manier waarop alcohol het spraakvermogen 

beïnvloedt nu beter testen op mensen." 

 

Door: NU.nl/Dennis Rijnvis  



 

 

Brandweer bevrijdt Amersfoortse vogel uit benarde positie 
 

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 8 mei 2015, 19:00 uur 
 

 
 

AMERSFOORT - De brandweer in Amersfoort is vrijdagavond uitgerukt, nadat een 

vogel er urenlang vast zat aan een muur. De vogel kon zichzelf niet uit z'n benarde 

positie bevrijden, omdat de pootjes van het beest verstrengeld zaten in een stuk 

materiaal.  
 

De gealarmeerde brandweermannen klommen bij de hoekwoning aan de 

Kattenbroekerpoort met een ladder omhoog. Ze wisten met behulp van een schaar het 

pootje van de vogel te bevrijden.  
 

Het beestje is daarna meegenomen door de dierenambulance. Het is onbekend hoe het 

nu met de vogel gaat. 

 

Entstof kanaries 
 
Als er leden zijn die entstof zoeken dan kunnen zij contact met ons opnemen zodat we 
ze de juiste informatie kunnen sturen met de mogelijkheid om het te bestellen via Hein 
van Rooijen, secretaris district Utrecht. 



 

    
 
           Heeft u úw contributie al betaald? 
 
 
 
 
 
Heeft u úw machtigingsformulier  
al doorgegeven?   
 
Bedankt! 
 
 
Dank voor hen die hun email adres hebben doorgegeven! 
 


