
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Met hierin o.a. 

Vooruitblik 2017 

Terugblik tentoonstelling 2016 

Uitnodiging feestavond vrijdag 20 januari  

Jubileumcadeau leden 

 
 



 
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 22   3925 TG Scherpenzeel  tel. 033 - 2773797 
 
Internet  en Email:      www.zangenkleurwoudenberg.nl      
      

     info@zangenkleurwoudenberg.nl  
 
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 zijn we begonnen met het automatisch incasseren van de contributie. Graag 
ontvangen we daarom ook uw incassoformulier zo spoedig mogelijk retour per post of 
digitaal via zangenkleur@gmail.com zodat we ook uw contributie vanaf 2017 
automatisch kunnen incasseren. 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
mailto:zangenkleur@gmail.com


Vooruitblik 2017   
 
In het eerste blad van dit nieuwe jaar willen we als bestuur jullie allemaal met allen die je 
lief en dierbaar zijn het allerbeste toewensen voor het komende jaar. Voor ons als 
vereniging ligt weer een bijzonder jaar 2017, ons 55-jarig jubileum.  
 

Terugkijkend op afgelopen jaar denken we met elkaar terug aan verschillende 
momenten. Ik zelf denk dan, als ik aan de vogelvereniging denk, gelijk aan de mooie 
tentoonstelling die we met elkaar mochten hebben maar, helaas, ook aan het feit dat 
onze oud-voorzitter en vogelvriend Dick Moesbergen hier niet bij kon zijn. Hij overleed 3 
april en laat een grote leegte binnen onze vereniging achter. Gelukkig hebben we veel 
aan hem te danken o.a. inspiratie om met elkaar op een mooie en goede manier met 
vogels bezig te zijn. 
  

We hebben met elkaar afgelopen jaar weer mooie dingen meegemaakt; de 
verschillende avonden in het zaaltje in Maarsbergen en de eerste tentoonstelling in de 
Camp waar we een hele mooie vogelshow hebben kunnen houden. Al met al behoorlijk 
wat activiteiten waar we met elkaar weer veel plezier aan hebben beleefd. 
Ook hebben we het jaar financieel weer positief af kunnen sluiten waarvoor onze dank 
natuurlijk uit gaat naar de vele hulp en sponsoren.  
 

Zo kennen we allemaal onze hoogte en diepte punten. Leden of bekenden die ziek zijn, 
soms zelfs bij anderen niet bekend, verdriet of andere zorgen. Sterkte toegewenst! 
Laten we ook hier als leden met elkaar om denken en helpen daar waar mogelijk is.  

 

Verder heten we alle nieuwe leden heel hartelijk welkom en wensen hen veel plezier 
met hun (nieuwe) hobby en binnen onze vereniging.  
 

Laten we ons met z’n allen ervoor in zetten om er ook dit jaar voor onze vereniging weer 
een mooi jaar van te maken. Als er dingen zijn, laat het horen, vragen suggesties op- of 
aanmerkingen zijn altijd welkom! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
Ringenbestelling 3e ronde 2017 
    
Beste vogelvrienden, 
 
Inmiddels zijn we aanbeland in het jaar 2017! Ook namens de ringencommissaris de 
allerbeste wensen! 
De eerste 2 rondes zijn inmiddels uitgeleverd en sommigen van ons zijn al bezig met de 
kweek en ook ik heb al jongen in het blok liggen. 

We hopen dat 2017 een goed kweekjaar zal 
worden en dat er veel eigen kweek vogels te 
bewonderen zijn op onze tentoonstelling in 
november. 
Voor degene die in het voorjaar van 2017 gaan 
kweken is het van belang om tijdig de ringen te 
bestellen. De ringen van ronde 3 kun je vanaf nu 
bij mij opgeven met het bekende formulier. 

Verdere informatie over het bestellen van ringen vindt u op de website van de NBVV. 
http://www.nbvv.nl/ringen.asp  

Hier kan je ook de verschillende bestelformulieren downloaden.  
           http://www.nbvv.nl/downloads.asp  
 

Deze bestelling moet uiterlijk op vrijdag 20 januari bij mij zijn! 
Deze ringen zullen dan rond 1 april worden uitgeleverd. 
 

PS. Afgelopen jaar hebben we met z’n allen 2450 ringen 
besteld. 10% daarvan zat op de TT. Doe je best, dan hebben we 
in november 300 vogels! Uitdaging? 
Als er nog vragen zijn of je hebt met spoed nog ringen nodig 
neem dan contact op met: 
 
Hans Dorst 
Nico Bergsteijnweg 24   

3931 CD  Woudenberg 
033-2865041 

 

Onlangs ontvingen wij het bericht dat op 31 december 2016 is 
overleden ons lid, 

 

Loek Bijkerk 
in de leeftijd van 88 jaar 

 
Dhr. Bijkerk was sinds 2012 lid van onze vereniging en bezocht 

samen met zoon Giel regelmatig onze verenigingsavonden. 
 

We wensen Giel, Willy en de overige familie, vrienden en kennissen 
veel sterkte met het dragen van dit grote verlies. 

DDee  llaaaattsstteenn    

  
  

  

  

  

  

  

  

NNuu  ttiijjddeennss  ddee  

ffeeeessttaavvoonndd      

€€  22,,5500  

http://www.nbvv.nl/ringen.asp
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Terugblik tentoonstelling 2016 
 
Het was een hele klus en best wel spannend. Berichten over vogelgriep, het zal toch 
niet weer afgelast moeten worden.. Verder natuurlijk een nieuwe locatie, een mooie 
grote zaal. Hoe laat je daarin de vogels tot hun recht komen en kleed je de zaal aan. De 
extra kosten die het allemaal met zich meebracht door de hogere huur en de barkosten 
in plaats van inkomsten. Het koste wat zweetdruppels en nachtrust, maar mede door 
veel hulp van leden, creatieve ideeën van leden en financiële bijdragen van diverse 
sponsoren is de vogelshow een groot succes geworden! 
 

De heren keurmeesters gingen vlot van start en hebben weer hun best gedaan om al 
onze vogels eerlijk, kundig te beoordelen. Vragen zullen er wat dat betreft natuurlijk zijn 
maar onthoud dat het maar een momentopname is en doe je voordeel met de gemaakte 
opmerkingen in het komende seizoen.  



Een paar algemene opmerkingen van de heren keurmeesters willen we wel met jullie 
delen, dat moeten we echt anders doen.  

 
Dat gaat met name om de volgende zaken: 

- Tentoonstellingskooitjes moeten 
hagelwit zijn  
(dus geen roomwit of crème/geel!) 

- De stokjes van de kooitjes moeten vast 
zitten (eigenlijk logisch?) 

- De kooitjes moeten schoon zijn 
- De vogels mogen géén knijpringen o.i.d. 

om hebben 
- De vogels moeten natuurlijk gezond zijn  

Bovenstaande zaken zijn voor keurmeesters officieel gezien een reden om vogels niet 
te keuren. Dat moeten we met z’n allen zien te voorkomen.  
 

Verschillende leden hebben ook meegedaan 
aan andere tentoonstellingen. Het meedoen 
aan andere tentoonstellingen zorgt dan voor 
een duidelijk geheel waardoor we het plaatje 
van de kwaliteit en eigenschappen van onze 
vogels compleet kunnen maken. 
 

We willen alle prijswinnaars bij deze dan ook 
van harte feliciteren met de behaalde prijzen 
en hopelijk is het voor iedereen een stimulans 
om met frisse moed het komende 
kweekseizoen in te gaan.  
Dat maakt onze hobby toch ook interessant, het is nooit te voorspellen hoe het komende 
broedseizoen en tentoonstellingsseizoen zal verlopen. 

 
Voor alle foto’s kijk op de website; http://www.zangenkleurwoudenberg.nl/  

http://www.zangenkleurwoudenberg.nl/?page_id=1215


Uitnodiging feestavond Maarsbergen vrijdag 20 januari 2017 
    
Op vrijdag 20 januari willen we weer onze jaarlijkse feestavond houden.    

 
Op deze avond zullen de prijzen van de afgelopen 
onderlinge tentoonstelling voor de jeugd en de 
volwassenen worden uitgereikt en is er verder een 
gezellig samenzijn met leden, partners, kinderen en 
bekenden.    
Het is de bedoeling dat we weer verschillende 
rondes bingo draaien met dit jaar vanwege het 
jubileum extra leuke prijzen zoals o.a. vlees...  
Verder zal ook aan de jeugd gedacht worden...   
We willen deze avond verder een kleine 

verloting houden, lootjes voor 50 cent per stuk met erg leuke prijzen. 
Verder kunnen we natuurlijk gezamenlijk in gezellige sfeer onder het genot van 
een hapje en een drankje terugkijken op het afgelopen jaar en de eerste 
geslaagde vogelshow in De Camp. We willen deze avond houden in het 
zaaltje achter de dorpskerk in Maarsbergen, Woudenbergseweg 52. 

 

Welkom! We weten uit ervaring dat deze avond altijd erg 
gezellig is en zeker met uw aanwezigheid belooft het 
een geslaagde avond te worden.    
 

Dus kortgezegd; gratis bingo, verloting met 
lootjes 50 cent, wat geld voor de drankjes, 
jubileumcadeau en veel gezelligheid! 
 

Hopelijk allemaal tot ziens vrijdag 20 januari vanaf 20.00 uur in Maarsbergen. 
 
 

Jubileumcadeau voor alle leden vrijdag 20 januari 
 
2017 is voor onze vereniging een bijzonder jaar. In 1961 ontstond bij 3 Woudenbergs 
vogelliefhebbers het idee om in Woudenberg een vogelvereniging op te richten. Na een 
aantal fietstochtjes door Woudenberg om vogelliefhebbers op te sporen werden in 1962 
de eerste 13 benodigde leden ingeschreven bij de Nederlandse Bond. Vogelvereniging 
Zang & Kleur Woudenberg e.o. was een feit. Nu in 2017 het 55-jarig jubileum. 
 

Veel leden zijn al vele jaren lid van de vereniging, soms zelfs (bijna) vanaf het begin. 
Zoals jullie hebben gemerkt is verder ook de “huisstijl” van de 
vereniging een beetje geüpdatet om met de tijd mee te gaan. 
Afgelopen jaar voor het eerst een mooie vogelshow in De 
Camp, nu een jubileumjaar dus een mooi moment daarvoor. 
 

Voor deze gelegenheid hebben we voor alle leden een mooi 
aandenken. Iets waarvan we denken dat jullie er jarenlang, 
misschien zelfs wel dagelijks, plezier aan kunnen beleven. 
 
Om het jubileumcadeau te krijgen willen we jullie extra 
uitnodigen om vrijdag 20 januari allen aanwezig te zijn! 



 
 
 


