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Met o.a. 
Uitnodiging maandag 5 september 
Terugblik lezing Lou Megens 
Ringenbestellen 2e ronde 2017 
Jeugddistrictsdag zaterdag 1 oktober Leusden 



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 
Margrietstraat 2    3921 BL  Elst (Utr.)   tel. 06 - 30076851 
 
Gerrit Harskamp 
Valkenhorst 33   3925 TG Scherpenzeel  tel. 033 - 2773797 
 
Internet:       www.zangenkleurwoudenberg.nl     
       

Email:     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 incasseren we de contributie automatisch per februari. Heeft u nog geen 
incassoformulier ingevuld? Graag zien we ook uw formulier 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 met een jaar verlengd. Beëindigen van het 
lidmaatschap kan schriftelijk bij de secretaris vóór 1 december van het lopende 
kalenderjaar. 
 

mailto:zangenkleurwoudenberg.nl
mailto:zangenkleur@gmail.com


Uitnodiging maandag 5 september "Living on the Edge" 
 
Maandag 5 september stond eigenlijk een mooie presentatie 
gepland. Helaas heeft onze spreker af gezegd en hebben we op zo 
korte termijn geen vervanger kunnen vinden. Deze presentatie 
houden jullie dus nog tegoed.  
Gelukkig denken we dat we een mooi alternatief hebben.  De 
documentaire "Living on the Edge". 
Elk jaar maken zo’n twee miljard vogels uit Europa de ongelooflijke 
reis naar Afrika. Een groot aantal overwintert in de Sahelregio. Daar 
ondervinden ze veel problemen. Houtkap, overbegrazing en 
overbevissing zijn drie voorbeelden die leiden tot een verschraling 
van de biodiversiteit en bovendien tot nóg meer armoede onder de 
bevolking.  
Trekvogels gaan sterk in aantal achteruit en sommige soorten staan aan de rand van 
een onomkeerbare afname. De neerwaartse trend onder trekvogels in de Sahel is zó 
dramatisch dat we zonder uitstel iets aan de problemen moesten doen.  
 
In de documentaire worden aan de hand van een aantal portretten van lokale 
bewoners in Burkina Faso, de veranderingen in de Sahel in beeld gebracht. Hoe 
overleven mensen en vogels de Sahel? Gelukkig zijn er inmiddels tal van 
hoopgevende initiatieven waarbij mensen in Afrika proberen de 
levensomstandigheden van zowel vogels als mensen op duurzame wijze te 
verbeteren.  

 
Vervolgens wordt de kijker meegenomen naar Marokko, een 
pleisterplaats voor trekvogels nadat ze de gevaarlijke tocht 
over de Sahara hebben overleefd. Voor trekvogels zijn de 
gevaren echter nog niet volledig geweken. Rondom de 
Middellandse Zee wordt massaal gejaagd op trekvogels. 
Beelden gemaakt op Malta laten dat duidelijk zien. 
 
We houden de avond maandag 5 september vanaf 20.00 
uur in het zaaltje achter de kerk in Maarsbergen. 
 
Een mooie film met schitterende beelden... Welkom! 

 

 

Ringenbestellen 2e ronde 2017 
 
Voor de kwekers in de winter al willen beginnen met kweken is 5 september de 
mogelijkheid om ringen te bestellen voor de 2e ronde 2017. 
De ringen die voor eind september besteld worden zullen half december 2016 
uitgeleverd worden.  
 
De bestellingen kunnen gedaan worden bij Hans Dorst. 



Jeugddistrictsdag zaterdag 1 oktober in Leusden 
 
Beste jeugdleden.  
 
Waarschijnlijk hebben jullie de brieven alweer thuis gekregen...... 
 
Zaterdag 1 oktober organiseerd Vogelvrienden Leusden weer 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.  
 
Er zijn weer  veel leuke activiteiten op 1 oktober, eten drinken. Knutselen, bij goed 
weer een springkussen. En voor de deelnemers een workshop roofvogels, waarbij 
Jeroen Settels zijn roofvogels meebrengt. 
 

 
Jullie kunnen weer veel prijzen winnen met je vogels, zelfs met keurbriefjes van 
eerdere tentoonstellingen…. 
Voor elke deelnemer is er een prijs en een aandenken. 
 
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.  

 

http://www.settels-roofvogels.nl/vogels
mailto:zangenkleur@gmail.com


Terugblik presentatie Lou Megens maandag 18 april  
 
Maandag 18 april hebben we kunnen genieten van een leerzame presentatie van 
Lou Megens over “Het gedrag van vogels”. Lou heeft voor ons een mooie presentatie 
gehouden en veel verteld van de ervaringen die hij heeft met vogels.  
Als wetenschapper en vogelliefhebber heeft hij voor ons veel vragen beantwoord, 
zoals; Zijn vogels intelligent? Kunnen vogels kleuren onderscheiden? Hoe goed 
kunnen vogels ruiken? Wat was er het eerst, de kip of het ei? Hebben vogels een 
goed geheugen? Waarom kunnen vogels vliegen? Kunnen vogels gevoelens  tonen? 
Hoe goed kunnen vogels horen? 

 
Naast een kenner van vogels en kweker van diverse soorten bleek ook nog een goed 
verteller. Hij nam ons via zijn mooie presentatie mee in de natuur om de vogels te 
zien, liet ons de vogels horen en vertelde ondertussen allerlei wetenswaardigheden. 
Velen van ons hebben zijn vogelboek aangeschaft om thuis verder te studeren.... 
We kunnen terug zien op een interessante en leerzame lezing. 



Terugblik Woudenberg sportief  
 
Zaterdag 28 mei werd het nieuwe Woudenbergse evenement gehouden.  

 
Na de nodige voorbereiding zijn we vanaf 's morgens vroeg op gaan bouwen om 
onze vereniging mooi te presenteren.  
Lang bleef het spannend wat voor weer het zou gaan doen. We hebben daarom 
maar gekozen voor de mooie plek binnen bij de ingang van "onze nieuwe" zaal; de 
zaal waar we ook onze tentoonstelling in november hebben gepland.  
Uiteindelijk is het de hele dag schitterend weer gebleven.  
 
We hebben veel geïnteresseerde bezoekers bij onze kraam en volière gehad.  
Veel contacten zijn gelegd en ook hebben we nieuwe leden kunnen noteren, welkom! 

We zijn blij met de hulp die 
we weer kregen van onze 
leden. Telkens kunnen we 
een beroep op ze doen en 
dat is fijn! 
 
Met meer dan 1000 
bezoekers kon ook de 
organisatie spreken van een 
geslaagde dag. 
Een paar weken later zijn 
we, net als vooraf, als 
verengingen met de 
organisatie bij elkaar 
geweest om de dag door te 

nemen om zo volgend jaar een nog mooiere dag te kunnen organiseren. 
Al met al kunnen we tevreden terug kijken. 
 

 
 
 

www.woudenbergsportief.nl     en voor meer foto’s     

http://woudenbergsportief.nl/
https://www.facebook.com/woudenbergsportief


 



Inschrijfavond Tentoonstelling woensdag 1 november 2016 
 
Noteer alvast in uw agenda:  
Woensdag 1 november vanaf 20.00 uur 
is dit jaar de inschrijfavond voor de 
tentoonstelling 2016 in het zaaltje 
achter de kerk in Maarsbergen.  
Het inschrijfformulier en nadere 
informatie van deze avond volgt nog.  
 

Verder natuurlijk onze tentoonstelling: 
Het opbouwen van de tentoonstelling 
en inbrengen is woensdag 23 
november.  
De tentoonstelling zelf wordt gehouden 
van donderdag 24 tot en met zaterdag 
26 november. Dit jaar voor het eerst in 
de Camp, in de grote zaal met het 
podium.  
 

We hebben al verschillende ideeën, 
mocht u nog ideeën of tips hebben dan 
houden wij ons natuurlijk aanbevolen! 
 

We hopen dat iedereen goed gekweekt heeft en we met elkaar mooie vogels in 
kunnen sturen en zo daar een mooie tentoonstelling kunnen houden. 
 

Kunt u voor de vereniging een daagje vrij regelen? Uw hulp deze dagen, overdag en 
‘s avonds is van harte welkom! 
 

Ps. We zoeken nog wat stukken plaatmateriaal (min. 1 m2) om bijvoorbeeld wat 
boomstronkjes op te bevestigen op de grond in de volières. Heeft u toevallig 
nog wat multiplex o.i.d. staan? 


