
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Met hierin o.a. 

Uitnodiging feestavond vrijdag 25 januari 2019 

Terugblik tentoonstelling met foto’s 

Ringenbestelling 

 
 



 
Bestuur van vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg e.o. 
 
 
Voorzitter: 
Erik-Jan Huisman  
De Heuvel 5    3931 RH  Woudenberg  tel. 033 - 2866901 
 
1e Secretaris: 
Jelle van de Kraats 
Eshoflaan 40    3931 SC  Woudenberg  tel. 06 - 23349749 
 
Penningmeester en 2e Secretaris: 
Daan Huisman  
John F. Kennedylaan 101   3931 XH  Woudenberg  tel. 033 - 2587823 
 
Ringencommissaris en ledenadministratie: 
Hans Dorst  
Nico Bergsteynweg 24  3931 CD Woudenberg  tel. 033 - 2865041 
 
Algemene bestuurslid: 
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 komend jaar 
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 2019 
 
In het eerste blaadje van dit nieuwe kalenderjaar willen we jullie allemaal het beste 
toewensen voor het komende jaar. We wensen iedereen een jaar vol voorspoed, 
gezondheid en geluk. Dat we met elkaar er maar een mooi jaar van kunnen en mogen 
maken met veel mooie en gezonde (jonge) vogels! 
 

Als we terug kijken op afgelopen verenigingsjaar mogen we over het algemeen weer blij 
zijn. We hebben met elkaar weer gezellige avonden gehad en een mooie vogelshow 
gehad. Verschillende leuke avonden in het zaaltje in Maarsbergen. Eind november de 
vogelshow in de Camp waar we ook dit jaar weer met elkaar een mooie tijd hebben 
beleefd; druk maar telkens weer geslaagd. Al met al behoorlijk wat leuke activiteiten.  
 

Ieder maakt helaas ook minder fijne dingen mee. Soms lijken dingen goed te gaan en 
kan daar plotseling verandering in komen. Men wordt ziek of erger, werkeloos 
enzovoorts. Laten we ook hier met elkaar binnen de vereniging om denken en om elkaar 
geven in blijde maar ook in droeve dagen.  

 

Omdat hij zwijgt, zit de valk op de hand van de koning; omdat de 
nachtegaal zingt, zit hij opgesloten in een kooi. 

Farid ad-Din Attar 1145-1221 
 

Verder hebben we ook afgelopen tentoonstelling weer wat nieuwe leden erbij gekregen. 
Hierbij heten we deze nieuwe leden heel hartelijk welkom en wensen hen veel plezier 
binnen onze vereniging. 
 

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

 

https://citaten.net/zoeken/citaten_van-farid_ad-din_attar.html


Uitnodiging feestavond vrijdag 25 januari 2019 
 
Op vrijdag 25 januari willen we weer onze 
jaarlijkse feestavond houden. Op deze avond 
zullen de prijswinnaars van de jeugdleden en 
volwassenen hun eremetaal of envelop met 
inhoud uitgereikt krijgen en is er verder een 
gezellig samenzijn met leden, partners, kinderen 
en bekenden.  
 

Het is de bedoeling dat we weer een paar rondes 
bingo draaien met leuke prijzen. Hierbij zal natuurlijk ook aan de jeugd gedacht worden.. 
 

Verder kunnen we gezamenlijk onder het genot 
van een hapje en een drankje terugkijken op 
het afgelopen jaar en ervaringen en tips 
uitwisselen voor het (komende) kweekseizoen 
zodat we komend jaar weer mooie 
kweekresultaten kunnen showen. 
 
We willen deze avond houden in het voor velen 
bekende zaaltje achter de Dorpskerk in 
Maarsbergen, Woudenbergseweg 52.  

  

Allemaal welkom! We weten uit ervaring dat deze avond altijd erg gezellig is en met uw 
aanwezigheid zal het ook dit jaar een geslaagde avond worden. 
 

Tot ziens vrijdag 25 januari vanaf 20.00 uur in Maarsbergen! 
 

 



Ringenbestelling 3e ronde 2019 
 
Beste vogelvrienden, 
 
2019 is nog maar net begonnen, maar 
sommigen van ons hebben alweer jonge 
vogels op stok. Deze vroeg kwekers hebben 
al met de eerste of tweede bestelronde 
meegedaan. 
Voor degene die in de komende periode 
willen starten is er de mogelijkheid om te 
bestellen met de derde ronde. 
Graag je volledig ingevulde formulier samen 
met het verschuldigde bedrag inleveren bij 
ondergetekende. Je kan dit doen t/m 
uiterlijk vrijdag 25 januari (feestavond). 
Deze ringen na 1 april uitgeleverd worden. 
De 4e, laatste, ronde voor het kweekjaar 2019 moet aangeleverd worden voor 20 maart. 
 
 
Verdere informatie over het bestellen van ringen vindt u op de website van de NBVV: 
 
    http://www.nbvv.nl/ringen/index.asp 

 
Hier kan je ook het bestelformulier voor gewone ringen downloaden: 
 
    http://www.nbvv.nl/download/ringen/Ring2019-1%20LidNBvV-VL-NLid-invulbaar-kunststof.pdf 

 
 
Als u hiermee niet uit de voeten kunt dan wil ik altijd helpen! 
 
Graag nog jullie aandacht voor de onderstaande mededeling van de NBVV: 
 
Er zijn diverse leveranciers/producenten die vogelringen aanbieden. Ook in aluminium 
uitvoering en in de voorgeschreven COM-kleuren. Wij wijzen er met klem op dat deze 
ringen geen enkele officiële status hebben en alleen bruikbaar zijn voor uw eigen 
administratie. Ze zijn niet dus niet toegestaan voor tentoonstellingen e.d. Bij gebruik 
t.b.v. vogels van beschermde (inheemse) soorten kunt u zelfs lelijk in de problemen 
komen. Deze ringen mogen namelijk alleen door erkende organisaties (waaronder de 
NBvV) geleverd worden! 
 
Hartelijke groet, 
 
Hans Dorst  Nico Bergsteijnweg 24  3931 CD  Woudenberg  Tel. 033-2865041 

 
 

http://www.nbvv.nl/ringen/index.asp
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Terugblik vogelshow 2018 
 
Als bestuur kunnen we terugkijken op een hele mooie tentoonstelling van onze 
vereniging. 
Al ’s morgens vroeg op woensdag 21 november waren er veel vrijwilligers die kwamen 
helpen om de show op te bouwen. Vele handen maken licht werk! Mannen, bedankt! 
 
Het vele werk vlotte snel en aan het einde van de middag konden we op pad om de 
planten te gaan halen. Ook konden de volières worden ingericht met dank aan de 
medewerkers van de milieustraat. 
Daarna hebben we wat gegeten en konden we de inzenders met hun mooiste vogels 
verwelkomen. 
Gelukkig waren er weinig absenten en konden we met elkaar 225 vogels tentoonstellen. 
 
Ook voor onze mega volière waren er mooie vogels meegebracht, al zou het volgend 
jaar beter zijn om wat lichter gekleurde vogels daarin te doen. 
Na wat schoonmaakwerk en het klaarzetten van de keur verlichting gingen we voldaan 
naar huis. 
 
De volgende morgen in alle vroegte weer naar de Camp om de vogels te controleren op 
gezondheid, voer en water.  Al snel was de eerste keurmeester binnen en na een bak 
koffie en instructies van Erik-Jan kon de keuring beginnen. Met dank aan de 
voordragers! Ook dit verliep voorspoedig en halverwege de middag was dit gepiept en 
begon de spanning op te lopen.  
De catalogussen moesten worden klaargemaakt, de keurlampen opgeruimd en de zaal 
toonbaar gemaakt. Hierna de lintjes opgehangen en de prijsstickers op de juiste kooien 
geplakt.  
Hier en daar wat rechtzetten en lege plekken opvullen met een plant of een poster. 
 
Vlug naar huis om wat te eten en om te kleden want om 19.30 uur moesten we weer 
klaarstaan om de gasten te verwelkomen en in het bijzonder onze burgemeester. Ook 
de meeste inzenders waren aanwezig en vol spanning over wat hun vogels hadden 
gepresteerd! 
Inmiddels waren Erik-Jan en Daan terug en konden we tussendoor nog wat 
catalogussen in elkaar zetten. Ook hierbij maakten vele handen snel een catalogus! 
De opening was goed en met dank aan de burgemeester konden we snel naar onze 
vogels om te zien wat er was gepresteerd. Een gezellige avond met veel bezoekers. 
 
Na nog wat geborreld te hebben zijn we tevreden naar huis gegaan om te kijken of er 
nog een slaapplaatsje was. Gelukkig….! 
 
Vrijdagmorgen vroeg weer op om de zaal op te ruimen en de vogels te voorzien van 
drinken en eten. 
Hierna kwamen de schoolklassen en mochten we ongeveer 120 jongeren verwelkomen 
en hun wat basiskennis overdragen met betrekking op het houden van vogels.  Nu maar 
hopen dat we op termijn hier weer nieuwe leden uit mogen begroeten. Veel kleurplaten 
zijn er ook dit jaar weer ingeleverd.  
Ook de rest van de vrijdag was er veel belangstelling voor onze show en hebben we 
veel mensen gesproken. Ook nu weer tevreden naar huis. 



 
Zaterdagmorgen weer op tijd op en de vogels wakker maken voor de laatste dag. Ook 
op zaterdag weer veel belangstelling en een hoop mensen gesproken. Langzaam maar 
zeker naderden we het einde van de TT, maar natuurlijk niet zonder een grote verloting. 
Nadat alle prijzen verdeeld waren zijn we begonnen met het uitgeven van de 
wedstrijdvogels en konden de opruimtroepen hun gang gaan. Mede dankzij jullie hulp 
was het weer snel gefikst en konden we rond 20.00 uur de kantine opzoeken en ons 
lang verwachte biertje ophalen. Nadat Jelle ook met sleutels was gearriveerd hebben 
we nog wat gegeten en op een leuke en gezellige wijze deze TT 2018 afgesloten. 
 
Het bestuur dankt zonder uitzondering iedereen die op welke wijze dan ook heeft 
bijgedragen!!  

 
 
 

Het gezelligste eetcafé in Scherpenzeel en omstreken. Van dinsdag tot en met zondag 

dagelijks geopend voor een lunch, diner, hapje, drankje of borrel! 

 

Prinsheerlijk Eten & Drinken  
Plein 1940 nr. 187  

3925 JM Scherpenzeel  

 

Telefoonnummer: 033 277 3188  

E-mailadres: info@prinsheerlijketen.nl 

www.prinsheerlijketen.nl 

mailto:info@prinsheerlijketen.nl


 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 


