
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

September 2014 
 
 
Met o.a. 
Uitnodiging presentatie Dick Moesbergen dinsdag 16 september a.s. in Maarsbergen 
Contributiebetaling 2014  
Ter info; positief(lijst) nieuws 



Bestuur van de 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: 
 

vacature 
 
Penningmeester:  
 

vacature 
 
Ringencommissaris: 
Hans Dorst  
Nico Bergsteynweg 24  3931 CD Woudenberg  tel. 033 - 2865041 
 

Internet  en Email:    www.zangenkleurwoudenberg.nl    zangenkleur@gmail.com  
Willen jullie wijzigingen van bijvoorbeeld (e-mail) adres niet vergeten door te geven? 
 

Rekeningnummer: 
Rabobank Let op! Aangepast in verband met IBAN rek.nr.  
NL50 RABO 0162 1760 74 t.n.v.  Vogelvereniging Zang & Kleur te Woudenberg 
 

Contributie: 
Senioren leden €  26,00 / Jeugdleden t/m 17 jaar €  14,50 / Gastleden €  14,00 per jaar 
 

Opzeggen lidmaatschap: 
Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd. Beëindigen van het lidmaatschap kan 
schriftelijk bij de secretaris vóór 1 december van het lopende kalenderjaar. 



 
Uitnodiging Presentatie door Dick Moesbergen  dinsdag 16 september 
 
Hierbij willen we alle leden van harte uitnodigen voor de 
presentatie welke ons zeer gewaardeerde lid en oud voorzitter  
Dick Moesbergen voor ons wil houden op dinsdag 16 
september.  
 
Tijdens de presentatie van Dick komen veel verschillende 
onderwerpen rondom het houden van vogels aan bod.  
 

De presentatie van Dick voert ons mee 
vanaf het ontstaan van de eerste contacten 
die hij had met vogels naar de mooie 
collectie van tegenwoordig. Het complete 
verhaal komt uitgebreid in beeld met een 
moderne presentatie.  
Door de vele jaren ervaring in het houden 
van diverse soorten tropische vogels en 
kromsnavels en natuurlijk de gezelligheid die 
Dick telkens weer meeneemt naar de 
verenigingsavonden zijn we erg benieuwd 
naar zijn presentatie.  

 
 
We zien daarom uit naar deze leuke, leerzame en vooral gezellige avond. 
 
 

 
 
Vooraf aan deze presentatie willen we een korte 
ledenvergadering houden voor bestuursverkiezing,  
zie hiervoor verderop in dit blad.  
 
 

 
 
We willen deze avond om ongeveer 20.00 uur beginnen.  
De avond zal gehouden worden in het gebouwtje achter de 
kerk in Maarsbergen.  
 
 
Iedereen, jong en oud, vriend en vriendin, van harte welkom! 

 
 
 



 
Korte ledenvergadering dinsdag 16 september  
 
Na de laatst gehouden jaarvergadering hebben zich twee leden gemeld die bij ons 
hebben aangegeven ons te willen helpen in het bestuur.  
 
Gerrit Harskamp uit Scherpenzeel en Peter Drost uit Woudenberg gaven aan graag te 
willen weten wat er verwacht werd van een bestuurslid. Inmiddels hebben we met hen 
beide hierover gesproken en zien we het allemaal wel zitten en stellen zij zich 
beschikbaar voor het bestuur. 
 
Al lange tijd waren we als bestuur op zoek naar twee nieuwe bestuursleden, u snapt dat 
we dus erg blij dat zij zich nu bij ons hebben gemeld. 
Graag willen we om alles netjes volgens de regeltjes te laten lopen, voor de presentatie 
van Dick Moesbergen dinsdag 16 september, een korte ledenvergadering houden met 
de bijbehorende bestuursverkiezing.  
 
Na deze avond zullen de bestuurstaken onderling verdeeld worden zodat ieder 
bestuurslid de taken kan doen waar hij goed in is. 
 
 

 
Inschrijfavond Tentoonstelling dinsdag 28 oktober 2014  
 
Noteer alvast in uw agenda: 
Dinsdag 28 oktober vanaf 20.00 uur is dit jaar de inschrijfavond 
voor de tentoonstelling 2014 in het zaaltje achter de kerk in 
Maarsbergen. 
We willen deze avond verder de documantaire laten zien van de 
NBvV over de bondsshow “Vogel” welke binnenkort uit komt. 
Nadere informatie volgt nog.  
 
Onze tentoonstelling: 
Het opbouwen van de tentoonstelling en inbrengen is woensdag 
19 november.  
De tentoonstelling zelf wordt gehouden van donderdag 20 tot en 
met zaterdag 22 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.  
 
Kunt u een daagje vrij regelen? Uw hulp deze dagen, overdag en ‘s avonds is van harte 
welkom!  

 
 



Contributie betaling 

 
Heeft u uw contributie voor 2014 al voldaan?  
Veel leden hebben voor het lopende jaar hun contributie nog niet voldaan, en u? 
 
Wilt u het voor ons nakijken en mocht u bij de groep horen die nog moet betalen dat 
z.s.m. doen? 

Contributie: 
Senioren leden €  26,00 / Jeugdleden t/m 17 jaar €  14,50 / Gastleden €  14,00 per jaar 

Rekeningnummer: 
NL50 RABO 0162 1760 74 t.n.v.  Vogelvereniging Zang & Kleur te Woudenberg 
 
Alvast bedankt! 
 

     
        Contributie 2014? Oeps! Alvast bedankt ;-)  
 
 
 
 
 
Ter info; positief(lijst) nieuws, mail 5 augustus 2014 
 
Beste ondertekenaar van de Petitie tegen de Positieflijsten,  

Een jaar geleden kwam de staatssecretaris, mevrouw Dijksma, met een Positieflijst voor zoogdieren 

die het einde zouden betekenen voor de hobby en passie van heel veel dierenliefhebbers. Als de 

gebruikte methode ook voor de andere diergroepen zou worden toegepast, zou dat het einde 

hebben betekend voor grote delen van de houderij van gezelschapsdieren.  

Wij hebben toen via een Petitie uw steun gevraagd en gekregen !!! 

Wij kunnen u melden dat wij, mede dankzij uw steun, er in zijn geslaagd de plannen van mevrouw 

Dijksma van tafel te krijgen. Er wordt nu, samen met de sector, nagedacht over een methode om 

dierenwelzijn veilig te stellen waarbij nu wèl gebruik wordt gemaakt van de kennis en kunde 

waarover wij als dierhouders beschikken.  

Voor de details verwijs ik u naar:   Positieflijsten, een nieuwe start (Ctrl + klik ) 

Wij danken u zeer voor de steun die u aan ons (aan al uw collega-dierenliefhebbers) wilde geven. 

met vriendelijke groet,  

Ir. Ed.J.Gubbels, Secretaris PVH 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jeugddistrictsdag zaterdag 4 oktober (dierendag...) in Leusden 
 
Beste jeugdleden.  
 
Waarschijnlijk hebben jullie allang zelf 4 brieven thuis 
gekregen...... 
 
Zaterdag 4 oktober organiseerd Vogelvrienden Leusden de 
jeugddistrictsdag voor jeugdleden van district Utrecht.  
 
Eerst mag je samen met een echte keurmeester je eigen 
(gekweekte) vogels keuren. De keurmeester gaat je precies 
vertellen hoe goed je vogel is en geeft je adviezen hoe ze nog 
beter kunnen worden op de tentoonstelling.  
 
Verder staan er nog veel leuke activiteiten op de planning.  
Zo is o.a. de dierenambulance aanwezig, gratis eten en drinken, springkussen enz.  
 

 
Jeugdleden van onze vereniging die er heen willen en nog vervoer 
zoeken kunnen bellen met Erik-Jan Huisman; tel. 033-2866901 of 
mailen; zangenkleur@gmail.com  
Ook voor vragen kan je natuurlijk altijd bellen of mailen. 
 
Meld je aan dan kunnen we er met elkaar heen gaan en er een leuke 
dag van maken.  



 
 

Honderden nieuwe vogelsoorten in kaart gebracht 
 Door Frank Heinen op 22 augustus 2014  

Wetenschappers hebben dankzij een 

grootschalige analyse en inventarisatie 

op wereldniveau maar liefst honderden 

nieuwe vogelsoorten in kaart gebracht. 

Het gaat in totaal om 462 nieuwe 

soorten, waaronder 45 papegaaien, 26 

uilen en 36 kolibries. De dieren werden 

voorheen beschouwd als ondersoorten, 

maar komen nu op basis van 

hun gedrag, uiterlijk en gezang toch als 

aparte soort in de boeken terecht. De 

wetenschappers kwamen tot hun conclusie op basis van een vier jaar durend onderzoek, 

waarbij videobeelden werden gemaakt van vogels op alle continenten. Ook bezochten 

onderzoekers diverse musea om exemplaren van opgezette vogels grondig te 

bestuderen. Ironisch genoeg leidt de wetenschappelijke doorbraak ook tot een toename 

van het aantal bedreigde vogelsoorten. Veel populaties worden nu namelijk opgesplitst 

in nog kleinere groepen omdat de leden ervan achteraf bezien toch niet tot dezelfde 

soort behoren. Vooral op het Indonesische eiland Java, de Filippijnen en in de 

Braziliaanse staat Para lopen veel vogelsoorten het gevaar om uit te sterven. 

Veel trekkende ooievaars in Nederland 
Door Frank Heinen op 29 augustus 2014  

De laatste twee weken is het 

Nederlandse luchtruim rijkelijk bezaaid 

met trekkende ooievaars die op weg zijn 

naar meer zuidelijke oorden. Trektellers 

noteerden van 1 tot en met 27 augustus 

2014 liefst 2200 trekkende ooievaars. 

Dat is drie maal zo veel als een jaar 

eerder in dezelfde periode. De aantallen 

waren al vroeg aan de hoge kant en 

kenden aan het eind van de maand een 

duidelijke piek. Dat laatste is normaal. 

Van de 25 dagen met hoogste aantallen ooit in de database van trektellen.nl vielen er 14 

in de laatste tien dagen van augustus. vooral bij ons in het zuiden van het land zijn veel 

migrerende ooievaars gespot. 


