CLUBBLAD
april 2019

Vogelvereniging "Streker Vogelvrienden"
West Friesland.
Opgericht in 1966
Aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers
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Streker vogel vrienden info.
Bestuur:
Voorzitter/
Ledenadministratie;
Secretaris/
Vice voorzitter;
Penningmeester;

Ruud Kok

Agneshof 1

Erik Bakker

P.J.Jongstraat 182

Marco de Blank

Hoekweg 49

T.T secretaris/
2e penningmeester
Ringen commissaris

Wil Groot

Wierdijk 24

Tim Bakker

P.J.Jongstraat 182

Materiaal
commissaris
Beurs/ public
relations

Cees Bakker

Rozeboomlaan 3

Alfons Noordeloos

Bertus Aafjeshof
98

1648 JX de Goorn
tel 06-20302122
1614 lk Lutjebroek
tel: 0228-511939
1619 EC Andijk
tel: 0228-592523
1693 JA Wervershoof
tel: 0228-582874
1614 LK Lutjebroek
tel: 0228-511939
1611 JA Bovenkarspel
tel: 06-53839511
1628 VL Hoorn
tel: 0229-264703

Contributie: Leden € 35,00 per jaar
Postadressen € 10.00 extra, bij verzending via e mail geen kosten.
Jeugdleden € 30,00 per jaar.
Bankrekeningnummer; NL39RABO0130296155
Betaling geschiedt via automatische machtiging.
Opzegging lidmaatschap voor 1 december.

Website; www.strekervogelvrienden.nl
Ereleden;

Th Kok, P Buisman, S Dekker, G van Ham, G. Schuyt en C. Stap

Clubblad; Redactie/ Advertenties;
Erik Bakker
P.J.Jongstraat 182 1614 LK Lutjebroek
tel 0228-511939 email strekervogelvrienden@quicknet.nl

Het bestuur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden stukken
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Voor de algemene en jaarvergadering van maandag 28 april 2019.
In café de paus aanvang 20.00 uur.
Agenda;
1.Opening.
2.Mededelingen.
3.Jaarverslag secretaris, reeds in het clubblad te lezen.
4.Financieel jaarverslag penningmeester.
5.Goedkeuring financieel verslag door de kascommissie.
De kascommissie bestaat uit Sjef de Wit en Carla Timmer.
6.Verkiezing kascommissie, aftredend is Sjef de Wit. Hiervoor komt in de plaats de
Reserve Hans Vogel.
7.Verkiezing bestuur, aftredend en herkiesbaar Erik Bakker, Alfons Noordeloos en
Wil Groot
Tegenkandidaten kunnen zich tot 48 uur voor de vergadering gesteund door
minimaal tien leden schriftelijk aanmelden bij de secretaris.
8. Beleid bestuur.
9. Huldiging Jubilarissen.
25 jaar lid G de Wit en F. Oor
50 jaar lid C Stap.
10. Rondvraag.
11. Pauze.
Met een drankje en een hapje van de vereniging.
Na de pauze foto’s van de leden
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Van de voorzitter
De afgelopen lezing was weer een hele mooie! René Kleine nam ons mee naar een
fraaie collectie Europese cultuurvogels en had daar een hele mooie collectie foto's en
filmpjes voor meegenomen. Echt heel bijzonder om te zien dat iemand een kolonie
(Europese) bijeneters houdt in een hele grote volière en er ook jaarlijks zeer goede
kweekresultaten mee behaald. Ook vele andere prachtige soorten werden deze
avond besproken en ik weet zeker dat iedereen in de zaal watertandend heeft
gekeken en geluisterd.
Wij zijn inmiddels al weer samen naar de beurs in Assen geweest. Het was weer een
zeer geslaagde ochtend waarop we veel vogels konden zien en kopen. Onder prima
leiding van Wil Groot waren we weer ruim voor de officiële openingstijd binnen en
konden we snel zien of er wat voor ons bij zat. Nogmaals de complimenten voor Wil!
De komende ledenavond staat in het teken van de jaarvergadering. Dit is ieder jaar
een belangrijke vergadering, omdat u hier de gelegenheid heeft om inzicht te
verkrijgen hoe de vereniging er voor staat, mee te bepalen in de koers van de
vereniging en kunt aangeven hoe u de vereniging met alle activiteiten ervaart. Wees
gerust, het officiële vergaderdeel duurt nooit zo lang en wij zullen dus al snel over
kunnen gaan tot andere zaken die wij als vogelliefhebbers juist zo leuk vinden. Een
aantal leden heeft foto's gemaakt van hun eigen volière, hun kweekruimte, de vogels,
of soms ook vogels buiten de volière. Deze foto's worden in de groep besproken en
kunnen andere liefhebbers van tips en trucs voorzien.
Zelf heb ik ook een mooi aantal foto's gemaakt. Ik laat dan graag zien hoe ik
momenteel mijn vogels heb gehuisvest, hoe mijn oude en mijn nieuwe tuinhuis er uit
ziet en een goed idee om veilig muizenklemmen te kunnen plaatsen bij de vogels.
Kom ook eens langs bij de beurs in Grootebroek. Deze beurs wordt weer gehouden
op zondag 28 april. U leest alles hierover in dit clubblad. Het zal zeker de moeite
waard zijn om even langs te komen, een koppie halen bij Erik, misschien ligt er nog
wel een jodekoek klaar voor u. Wat zeker is, is dat er weer een leuke collectie vogels
zal staan. Kom gewoon even kijken.
Graag zie ik u tijdens onze activiteiten.

Ruud Kok, voorzitter
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Jaarverslag van de secretaris.
De vereniging:
Op 1 januari 2018 hadden we 141 senior leden en 5 jeugdleden.
Op 31 december 2018 hadden we 138 senior leden en 5 jeugdleden.
We zijn op dit moment de vijfde vereniging van Nederland wat betreft het leden
aantal.
Ik mag wel zeggen dat we in tegenstelling tot de landelijke trend vrij stabiel blijven
met het ledenaantal.
Dit jaar voor het eerst de Rabobank clubkas actie, onze eigen Tim Vonk (Bakker) had
een promotie film gemaakt in de volière van Hoogkarspel. De actie leverde ons
€350,00 op. Ook dit jaar doen we weer mee en rekenen we op u stem.
Al met al zijn we nog steeds een bloeiende vereniging.
Activiteiten:
We hebben van het jaar de volgende ledenavonden gehad:
29 januari, 36 leden waren deze avond aanwezig om na te praten over de afgelopen
show en een gewone prijs in ontvangst te nemen, na de pauze was er een film.
26 februari hadden we de heer Leo knuppel uitgenodigd jammer genoeg waren er
maar 18 leden aanwezig, Leo liet zien hoe hij broedt met zijn vogels en hoe hij
eventueel de jonge met de hand groot brengt.
26 maart, hadden we de heren van witte molen weer uitgenodigd, 25 leden waren
getuigen van een boeiende verhalen over voer en het kweken van vogels.
30 april, de jaarvergadering 30 leden waren aanwezig op deze avond waarbij het wel
en wee van de vereniging werd besproken. Na de pauze kregen we foto’s te zien van
een aantal leden, zowel van hun eigen vogels als van de natuur.
29 mei, een ledenavond op de dinsdag in plaats van de maandag, deze avond nam
onze voorzitter ons mee naar de wereld van de vererving bij vogels, daarnaast
bespraken we tot dan toe behaalde kweekresultaten. 21 leden waren aanwezig.
10 september de eerste avond na de vakantie, deze avond waren 28 leden aanwezig
die konden genieten van foto’s en verhalen over het noord hollandsduinlandschap.
Boswachter Fred van den Bosch verzorgde deze avond.
8 oktober de avond die voor het grootste deel in het teken staat van de komende
vogelshow, na de pauze vertelden de 23 aanwezige over hun kweekresultaten.
1 tot en met 4 november was onze jaarlijkse vogelshow, een weer zeer geslaagde
show met een ruime 400 vogels en veel belangstelling.
De vogelbeurs: we hebben dit jaar 4 vogelbeurzen georganiseerd, deze beurzen
worden zeer goed bezocht en voldoen duidelijk in een behoefte voor onze regio.
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Vrouwenmode
Kledingmerken boetiek
DéDé’s
Summum
Sarah Pacini
Kyra&ko
10 Days
Juffrouw Jansen
Save the queen
Gavioli
Helena Hart
Eroke
EIGEN PARKEERPLAATSEN
Tot ziens bij;
Boetiek DéDé’s
p.j.jongstraat 66
1614 lG Lutjebroek
Tel; 0228-517641
DéDé’s voor eigentijdse eigenwijze
mode

u stem is geld
waard.
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Busreis naar de vogelbeurs van Assen (Meppel) met een 30 personen vertrokken we
op 10 maart om 6.00 uur met de bus richting Assen, waar we om ongeveer 8.30 uur
aankwamen. Zoals ieder jaar mochten we meteen naar binnen en konden we
voordat de beurs open was al onze slag slaan.
Bestuur:
Het bestuur vergadert 8 keer per jaar, daarnaast bezoeken zij 2 keer per jaar de
regiovergadering en de district vergadering.

Erik Bakker secretaris
Agenda:

28 april
29 april
27 mei
9 september
15 september
7 oktober
7 tot en met
10 november

Vogelbeurs in Grootebroek
Jaarvergadering/ foto’s leden
Ledenavond Piet Onderdelinde over parkieten
ledenavond
Vogelbeurs in Grootebroek
Ledenavond vogelshow en kweekresultaten
Vogelshow

Uitstapje voor jeugdleden.
Om jeugdleden enthousiast te maken en te houden voor de vogelliefhebberij heeft
het bestuur gedacht voor de jeugdleden een vereniging jeugd dag te organiseren.
Op zaterdag 18 mei 2019 willen we daarom met de jeugdleden een bezoek brengen
aan Dierpark Hoenderdaell te Anna Paulowna. Hier zitten veel mooie dieren en er is
o.a. een Lorituin (je kunt ze voeren) en een interessante vogelshow.
Dit uitje is alleen voor jeugdleden, deelname is gratis.
Verzamelen is om 12.00 uur bij De Paus te Lutjebroek, vanwaar de groep onder
begeleiding van een aantal (bestuurs)leden met de auto naar Hoenderdaell gaat. Om
17.00 sluit het park waarna wij weer richting De Paus gaan waar we dan ca. 17.45
zullen aankomen.
Als er ouders, broertjes, zusjes, vriendinnetjes mee willen dan kan dat op eigen
kosten en alleen in overleg met het bestuur.
Graag opgave vóór 10 mei bij Alfons Noordeloos: vaj.noordeloos@quicknet.nl
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Dagje vogelmarkt Assen met de bus.
Gisteren zaterdag 23 maart 2019 zijn we weer naar de vogelmarkt in Assen geweest.
Om 6 uur vertrok de bus uit Zwaagdijk.
Dit keer met een wat kleinere bus dan de vorige 2 keer dat ik mee ging.
Onderweg nog en paar keer gestopt om nog wat mensen op te pikken en bij de
laatste stop zat de bus vol.
Voor mij was het dus de derde keer dat ik mee ging en dit keer zat ik niet zoals de
voorgaande keren voor in de bus maar midden in de bus.
Nou dat heb ik geweten hoor, vooral Erik en Ruud die aan de andere kant van het
gangpad zaten hebben ervoor gezorgd dat mijn lachspieren weer goed getraind zijn.
Het was maar goed dat Alfons naast me zat om af en toe weer even tot rust te
kunnen komen met een normaal serieus gesprek.
Door al deze vrolijkheid en gezelligheid ging de tijd zeer snel voorbij zodat we
eigenlijk zo in Assen waren waar we snel de bus uit gingen en ruim voor de
openingstijd naar binnen mochten om ieder zijn weg te vervolgen op zoek naar een
leuke vogel of meerdere vogels en andere attributen om weer mee terug naar huis te
nemen.
Zelf heb ik in ieder geval gevonden waar ik naar op zoek was en aan de tassen en
kistjes te zien was ik niet de enige.
Om 11 uur ging de bus weer terug naar Noord-Holland en ook al waren er een aantal
erg moe dat ze de ogen sloten op de terugreis was het in het midden van de bus
weer een en al gezelligheid waardoor ook de terugreis vlot ging.
Bij het eindpunt aan gekomen ging iedereen snel naar huis om de aankopen thuis te
brengen en de vogels op de juiste plek of volière te zetten
Al met al was het een voor mij geslaagde en leuke dag en wil ik jullie hiervoor
bedanken en met name Wil Groot want die heeft het toch maar weer mooi
georganiseerd.
Groetjes Jolanda.

Het clubblad en nieuwsbrief digitaal ontvangen!
Krijgt u nog steeds het clubblad en nieuwsbrief in gedrukte vorm, en denkt u ik wil ze
ook wel digitaal ontvangen. Stuur dan even een mail naar
strekervogelvrienden@quicknet.nl.
Het digitaal versturen van het clubblad en de nieuwsbrief scheelt de vereniging ook
flink geld, per drukken van het clubblad kost per keer ongeveer €1,50. Op jaarbasis
besparen we per digitaal clubblad/ nieuwsbrief dus €8,50.
Op dit moment worden er nog een 80 stuks clubbladen/ nieuwsbrieven per keer
gemaakt.
De postadressen die het clubblad/ nieuwsbrief nu nog gedrukt ontvangen en die
besluiten om hem voortaan digitaal te ontvangen hoeven de €10,00 portokosten niet
meer te betalen.
Erik Bakker

11

TANK EN SCHENK
bij
Peut Koper in Wervershoof
En spaar voor de vereniging.
Zo werkt het:
Tank uw u tank vol, reken af en wijs op het tablet
ons aan als begunstigde.
Wij krijgen voor elke getankt liter €0,01, dus steun de vereniging en tank bij deze tank stations.
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Ringenbestelling 2012.

De bestelling voor de eerste ronde gaat van start, deze kun je bestellen tot 5 mei
2019, ronde 2 tot 20 september 2019, ronde 3 tot 20 januari 2020 en ronde 4 tot 20
maart 2020.
Je bestelt de ringen als volgt: Je vult het ringenbestelformulier 2020 opgenomen in
Onze Vogels van maart 2019 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 zendt dit formulier per
voorkeur per mail naar bakkertim182@msn.com. Of lever het in op de ledenavond en
anders breng je naar de ringencommissaris Tim Bakker, P.J.Jongstraat 182.
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 NL39RABO0130296155 ten name van Streker
Vogelvrienden onder vermelding van ringenbestelling 2020 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 ronde 1, 2, 3 of 4 van 2019 en deze nog niet
opgehaald dan kan je deze 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, is de kans groot dat ik er niet ben
en dan 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.
De ringen van 2019 zijn nog tot maart 2020 bij mij verkrijgbaar daarna worden ze
weg gegooid.

Tim Bakker
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k het maken en vermaken

van uw maken en vermaken
van uw eigen stoffen.
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VOGELBEURS 28 april
Zondag 17 september organiseren de strekervogelvrienden 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 grote van een grasparkiet in een
tt kooi, grote parkieten in een kistkooi of stalen kooi. Lopers zijn als verkoop kooi niet
toegestaan.
Er worden verschillende soorten vogels te koop aangeboden, onder andere
parkieten, kleur- postuur- en zangkanaries en verschillende soorten tropische vogels.
Ook zijn 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 zal bij inbreng gecontroleerd worden 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 28 april 9.30 – 11.30uur

Afhalen niet uitgereikte prijzen
Van nog niet afgehaalde de bekers en oorkondes van de tentoonstelling 2018 zijn
nog onderstaande bekers en oorkondes niet afgehaald.
Oorkondes:
G. Kraakman
Ilse. Kraakman
S. Dekker (2x)

Bekers:
D. Stalman
Jesse Voorn

Bondsmedaille:
Ilse Kraakman
Jesse Voorn

Tot 1 mei a.s. kunnen de (wissel)bekers en oorkondes worden afgehaald bij Wil
Groot, Wierdijk 24 in Wervershoof of tijdens de beurs of een ledenavond. Het best
kunt u daarvoor eerst even bellen (0228-582874). Gaat u op goed geluk af uw beker
of oorkonde afhalen dan kan u het zijn dat u niemand thuis treft.
Na juli 2019 vervallen de bekers, de oorkondes en de bondsmedailles aan de
vereniging.
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WIE KWEEKT WAT
Sjef de wit
Laurier 67
1616 TN Hoogkarspel
Tel; 0228-563855
Kweker van;
Timbrado’s spaanse zangkanarie

Patrick Kager
Hoofdstraat 316
1611AP, Bovenkarspel
Tel: 0653299333
Kweker van Japanse Kwartels
Tevens verkoop van wormen
(Canadese springers) en meelwormen

K Hollander
Hoekweg 28
1619 EB Andijk
Tel 0228-593612
Kweker van kanarie rood-zwart,
Isabel rood en rode kanaries.

A Schuitemaker.
Westeinde 157
1601 BM Enkhuizen
Tel 0228-313302
Kweker van; Halsbandparkieten,
rosella’s en Neophema’s mutaties.
Ook levering van voer.

F Oor
Grosthuizen 93
1633 ER Avenhorn
Kweker van;
Valkparkieten grijs, en cinamon parel
Hollandse grasparkiet
0229-542419

S.W.J. Groot
Woidzicht 17
1614 TA Lutjebroek
06-27355039
Kweker van;
Kanarie rood, zwart-rood agaat rood
Isabelrood.

Eric Koomen
Zesstedenweg 325
1613 JH Grootebroek
Tel 0228-585119 of 06-46061329
Kweker va; Holl. Grasparkiet
Prachtrosella, Kakariki, agaporniden en
wit/bruinoor parkieten.
Tevens volièrebouw.

K Hollander
Hoekweg 28
1619 EB Andijk
Tel 0228-593612
Kweker van kanarie rood-zwart,
Isabel rood en rode kanaries.

u stem is geld waard.
Geef u stem van de
Raboclubkas campagne
aan ons.
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