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Van de voorzitter 

 

Ongelofelijk dat we overal horen en lezen dat onze hobby achteruit loopt, terwijl we tijdens de afgelopen beurs in 
februari konden zien dat onze hobby blijkbaar nog steeds springlevend is! 
In grote getale kwamen er heel veel vogelliefhebbers vanuit de hele regio (en daarbuiten) naar  Grootebroek om te zien 
wat er te koop was en meteen een gezellig praatje te maken met andere liefhebbers. De krukken aan de bar waren de 
hele beurs bezet en Erik heeft iedereen van voldoende koffie, thee en koek kunnen voorzien. U snapt wel, als ik daar 
leuk rond loop te stappen, heb ik weer dat trotse gevoel. Dat gevoel van, ja, daar doen we het voor! 
Onze beurs in Grootebroek, een kleine beurs, telt wel degelijk mee in vogelland! Het is iedere keer weer een enorm 
gezellige beurs, iedereen weet elkaar te vinden en er worden heel veel contacten gelegd. Als er vandaag niets voor me 
bij is, wordt het de volgende beurs voor me meegenomen. 
Dergelijk activiteiten zorgen ervoor dat wij ook als vereniging goed meetellen. Hier gaan we zeker mee door. 

Komt u ook naar de ledenavond? We hebben deze maand weer een geweldige spreker die ons heel veel gaat vertellen 
en laten zien over Europese cultuurvogels. Zelf ben ik inmiddels ook in het bezit van enkele groenlingen en ik wil 
uiteindelijk wel meer Europese cultuurvogels gaan houden. Vooral barmsijsjes lijken me heel interessante vogels om te 
houden. 
Ik ben dus zeker geïnteresseerd in de lezing deze avond, maar ook als u deze soorten vogels niet zelf heeft, is de avond 
zeker de moeite waard. Altijd leuk om weer wat op te steken, maar ook heel leuk om elkaar weer te zien, te spreken en 
om het samen weer over onze springlevende hobby te hebben! 

Graag zie ik u tijdens de ledenavond. 
 
Ruud Kok, voorzitter 
 

Ledenavond maandag 25 maart 2019 aanvang 20.00 uur 
Deze avond komt René Kleine een presentatie houden over de kweek van Europese cultuurvogels. Hij laat zijn verhaal 
vergezeld gaan van mooie foto`s. 
De ledenavond is voor alle leden, dus kom een keer langs. 
Aanvang avond is 20.00 uur en wordt gehouden in café De Paus in Lutjebroek. 
Zoals gewoonlijk is het eerste bakje koffie of thee van de vereniging. 

 

Ringenbestelling:  bestelronde 4 voor 2019.  

De besteltijd voor de vierde en laatste ronde loopt tot 20 maart (uitlevering uiterlijk 15 mei 2019) . 

Je bestelt de ringen als volgt: Je vult het ringenbestelformulier 2019 opgenomen in Onze Vogels van maart 2018 of te 
downloaden van http://www.nbvv.nl/ringen.asp volledig in. Voor de ringmaten kun je terecht op: 
http://www.vogelindex.nl/index.asp. Het is niet mogelijk ringen anders dan met het juiste ringenformulier te 
bestellen, dus niet telefonisch of op een kladje. Je brengt of zendt dit formulier in naar de ringencommissaris Tim 
Bakker, P.J.Jongstraat 182 of mailt dit naar bakkertim182@msn.com.    

Bestelformulieren voor ringen voor beschermde vogels dienen te zijn ondertekend en kunnen dus niet per email 
worden ingezonden. LET OP! De ringen voor beschermde vogels kosten € 0,31 per stuk en geen € 0,21!  

Je betaalt de ringen of contant bij de inzending van de bestelling maar bij voorkeur maak je dit over op IBAN NL39 RABO 
0130 2961 55 ten name van Streker Vogelvrienden onder vermelding van ringenbestelling 2019 en jouw kweeknummer. 
Dus niet de machtiging onder het ringenformulier invullen.  

Je betaling is doorgaans enige tijd onderweg. Hou hier rekening mee om te voorkomen dat de uiterste inleverdatum 
wordt overschreden. De op het bestelformulier vermelde uiterste inleverdatum op het bondsbureau geldt uitsluitend 
voor de ringencommissaris, dus niet voor de individuele leden. De ringen worden niet eerder besteld dan na ontvangst 
van je volledig ingevulde bestelformulier(en) en je betaling.    

 



Afhalen ringen. Heb je ringen besteld in een van de vorige bestelrondes van 2019 en deze nog niet opgehaald dan kan je 
deze na de geplande uitleverdatum bij voorkeur ophalen op een van de beurzen of een ledenavond. Mocht je de ringen 
eerder nodig hebben omdat je al jongen hebt, dan kunt je even bellen naar 0228-511939 (na 18.00 uur anders ben ik 
waarschijnlijk niet thuis) of een email sturen naar bakkertim182@msn.com, zodat de ringen klaar liggen en je ze op kan 
halen. Als je geen afspraak maakt, dan is de kans groot dat ik er niet ben en moet je dus nog een keer langskomen. Maar 
bij voorkeur haal je de ringen op tijdens een beurs of een ledenavond! Mocht je vragen hebben dan kan je altijd bellen 
of een email sturen.   

Tim Bakker   

Met de bus naar de vogelmarkt Meppel (in de TT-hallen te Assen) 

ZATERDAG, 23 maart 2019 
Dit jaar gaan we inmiddels voor de vijftiende keer met de bus naar de vogelmarkt Meppel. Sinds 2014 is  de markt in de 
TT-hallen te Assen. De afstand daarheen lijkt groot maar de duur van de busreis valt best mee, namelijk zo’n twee uur 
en u zit warm,  droog en bovenal gezellig zodat de reistijd zo om is. 
De vogelmarkt Meppel is van 9.45 tot 15.00 uur. Wij willen ruim voor de openingstijd in Assen zijn namelijk voor 8.45 
uur zodat we er in ieder geval op tijd zijn en we al voor de opening van de markt naar binnen kunnen dus nog voor 9.00 
uur.  Om op tijd te zijn moet de bus om 6.00 uur van de eerste opstapplaats vertrekken. De  opstapplaatsen worden 
afhankelijk van de aanmeldingen zo centraal mogelijk bepaald en als dat nodig is, zijn er meer opstapplaatsen. Nieuw is 
dat we niet meer om 12.00 uur maar om 11.00 uur weer huiswaarts gaan. Dus om 11.00 uur vertrekken we weer uit 
Assen. Iedereen heeft dan zo’n 2 uur de gelegenheid zijn of haar aankopen te doen. We kunnen dan weer rond de klok 
van 13.30 uur terug zijn in West-Friesland. Dat is ruim op tijd om de aangekochte vogels bij daglicht te kunnen verzorgen 
en een plekje te geven. Het uur korter is om de kosten zo laag mogelijk en daarmee voor de vereniging dit uitstapje 
betaalbaar te houden. 
De kosten zijn € 17,50 De entree van de beurs ad € 5,-- zit daarin. Onze jeugdleden mogen gratis mee. Mocht u iemand 
van buiten de vereniging willen meenemen dan kan dat. Ook voor hem/haar zijn de kosten € 17,50 en mocht deze 
persoon jonger dan 12 jaar zijn dan betaalt hij/zij € 7,50.  
Op het moment van schrijven zijn er nog 4 plaatsen vrij. U kunt zich dus nog bij mij opgeven. Bij voorkeur per email: 
strekervogelvriende2@quicknet.nl of telefonisch op 0228-582874 .De kosten moeten vooraf worden voldaan op 
bankrekening NL77 ABNA 0816 2287 60 ten name van W. Groot. Na ontvangst van de betaling komt u definitief op de 
lijst. Als het aantal aanmeldingen groter is dan het aantal zitplaatsen in de bus, is de volgorde van betaling bepalend. 
Betaal dus op tijd. Dat voorkomt teleurstellingen ! 

Wil Groot 
 

Vogelbeurs 17 maart 2019. 

Zondag 17 maart organiseren we een vogelbeurs.  

Deze beurs is in het bezit van het keurmerk van vogelbeurzen. 
We leven dan ook de regels voor het houden van vogelbeurzen na. 
Dat wil zeggen maximaal twee vogels tot en met de grootte van een grasparkiet in een tt kooi, grote 
parkieten in een kistkooi of stalen kooi. Lopers zijn als verkoopkooi niet toegestaan. 

Er worden verschillende soorten vogels te koop aangeboden, onder andere parkieten, kleur- postuur- 
en zangkanaries en verschillende soorten tropische vogels. 
Ook is er een aantal handelaren aanwezig  met vogels, voer en diverse vogelbenodigdheden. 

Voor iedereen is het mogelijk om een of meerdere meters te huren om overtollige vogels en/of benodigdheden te 
verkopen.  
Er wordt bij de inbreng gecontroleerd op gezondheid van de vogels. Duiven, kwartels en hoenderachtigen worden niet 
toegelaten.  
Voor informatie of het bestellen van meters: 0228-511939 (Erik)  

Adres: Clubgebouw “Eerste Streker Luchtpost”(duivenlokaal) 
Naast zwembad “De Kloet” aan De Wijzend 12, 1613 KP Grootebroek 
Openingstijden: zondag 17 maart 2019  9.15 – 12.00 uur 
Volgende beurzen in 2019 zijn op: 28 april en 15 september. Noteer deze datums alvast in uw agenda ! 


