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Streker vogel vrienden info. 

 
 

Bestuur: 
 
 Voorzitter/ 
Ledenadministratie; 
Secretaris/ 
Vice voorzitter; 
Penningmeester; 
 
T.T secretaris/ 
2e penningmeester 
Ringen commissaris 
 
Materiaal 
commissaris 
Beurs/ public 
relations 
 
 
   

                             

Ruud Kok 
 
Erik Bakker 
 
Marco de Blank 
 
Wil Groot 
 
Tim Bakker 
 
Cees Bakker 
 
Alfons Noordeloos 

Agneshof 1 
 
P.J.Jongstraat 182 
 
Hoekweg 49 
 
Wierdijk 24 
 
P.J.Jongstraat 182 
 
Rozeboomlaan 3 
 
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 
 
 
 
 
 

http://www.strekervogelvrienden.nl/
mailto:strekervogelvrienden@quicknet.nl
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        Ledenavond  
               Maandag 27 mei. 
 
 

  VODAM FILM PRESENTEERD 
 
       PARKIETEN PRAAT 
 
We nemen u mee naar tal van liefhebbers die parkieten uit Afrika, Azië en Australië 
kweken. Vele volières zijn op de achtergrond te zien, vervolgens zien we in beeld 
parkieten die benoemd worden. Als dit beeld wegvloeit zien we de volière en krijgen 
opnieuw parkieten beeld in beeld te zien. 
 
In deel twee zien bezoeken we liefhebbers die parkieten en ara’s en uit midden en 
zuid Amerika kweken. 
 
Een avond die u absoluut niet mag missen, zowel voor de parkieten kweker als 
iedere andere vogelliefhebber. 
 
Zoals altijd is de avond in café de Paus en begint om 20.00 uur 
 
 

 
 
 
 
 
Agenda: 
 
 
18 mei 
27 mei 
9 september 
15 september 
29 september 
 5 oktober 
7 oktober 
7 tot en met  
10 november 

  
 jeugduitje 
 Ledenavond  over parkieten 
 ledenavond 
 Vogelbeurs in Grootebroek 
 Jeugd district dag 
 Verenigings dag in winkelcentrum Streekhof 
 Ledenavond vogelshow en kweekresultaten 
 Vogelshow 
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Van de voorzitter 
 
 
 

Tijdens de jaarvergadering in april bleek maar weer dat het met de vereniging prima 
gaat! De leden zijn tevreden, de financiën prima op arde en het programma wat wij 
als bestuur verzorgen voldoet aan alle wensen die wij als vogelliefhebbers maar 
kunnen hebben. 
Er worden leuke verenigingsavonden georganiseerd, waarbij zoveel mogelijk wordt 
gekeken naar een gevarieerd aanbod voor de verschillende groepen vogels. 
Het is nog steeds, ook al zit ik al een kleine 25 jaar in het bestuur, goed om te 
ervaren dat onze inspanningen gewaardeerd worden. Wat dat betreft een prima 
reden om er nog lekker een tijdje mee door te gaan! 
 
Na de jaarvergadering waren er verschillende foto's van verschillende leden te zien. 
Sjef en Marco hadden foto's van hun kanariekweek, Jolanda van vogels binnen èn 
buiten de volière, Tim had heel veel prachtige vogels gefotografeerd in Australië en 
er waren nog meer mooie beelden van anderen te zien. 
Naar mijn idee is een dergelijke avond een hele leuke invulling voor de ledenavond. 
Mooi om te zien hoe een ander zijn of haar hok heeft ingericht en welke vogels er in 
zitten. Volgend jaar dus zeker weer! 
 
De komende ledenavond komt er een spreker. Jammer genoeg heeft de eerder 
geboekte spreker af moeten zeggen, maar Erik zal zeker een goede vervanger weten 
te boeken. 
Kom dus allemaal naar de ledenavond op 27 mei. 
 
 

 

                                
 
 
 
 
 



 

6 
 

 
 

 
 

 

 

  
 
 
 



 

7 
 

Van de secretaris 
 
Het is begin mei dat ik achter de computer zit en bezig ben om dit clubblad te maken. 
We hebben al een aantal keer mooie dagen gehad, en je kan aan de vogels merken 
dat ze er wel zin in hebben. 
Ik kreeg de afgelopen maanden regelmatig de vraag van mede liefhebbers en hoe 
gaat het met de kweek Erik, normaal zeg ik dan in de maand maart, mijn vogels 
zitten in de buitenvolière en zijn er nog niet bezig ik heb nog alle tijd. 
In het begin van het jaar hadden we een kleine tegenslag, nadat we al een tijdje last 
hadden van ratten in de tuin waren ze op een gegeven moment ook in de volière 
gekomen, waar ze een aantal vogels te pakken hadden. 
Dus snel de buiten volière afgesloten alle vogels in de binnen volière en buiten grond 
uit graven.  We hebben nu een betonnen vloer gestort zodat de ratten er niet meer in 
kunnen. Maar ondanks deze tegenslag zijn de kweekresultaten voor ons ( ook de 
vogels van Tim zitten in de volière) boven verwachting. We hebben al jonge 
rijstvogels, ceres amadines, spitstaarten en gould amadines. En ook het eerste nest 
van de chinese dwerg kwartels is uit gekomen en lopen er vijf van die kleine 
hommels rond. 
De diamantvinken en de helena fazantjes hebben op dit moment eieren dus daar is 
het nog afwachten. Als het zo doorgaat hebben we nog ruimte te kort. 
Van het jaar kweek ik voor het eerst met twee stel kwartels, het stel in de volière 
heeft de jonge, degene die in de aparte kooi zitten hebben nog niet echt zin om te 
gaan broeden. Hopelijk krijgen deze ook zin, de pop is mijn wereld kampioen en daar 
wil je toch graag jonge van hebben. Wel zijn ze heel tam, en op het moment dat ik of 
Tim in de schuur komen weten ze niet hoe snel ze naar voren moeten komen in de 
verwachting dat ze meelwormen krijgen.  
 
Als u clubblad thuis krijgt is de stemperiode voor de Rabobank clubkasactie gesloten, 
hopelijk is er dit jaar weer een mooie bedrag bij elkaar gestemd. 
 
Dit jaar organiseren we de jeugd district dag, deze dag worden de jeugdleden uit 
Noord Holland uit genodigd. De door de jeugdleden mee genomen vogels zullen 
worden besproken en ook gaan we met de jeugd leden een leuke activiteit doen. 
Deze dag wordt  door betaald uit de district kas.  
 
Dan wil ik een ieder die dit jaar nog op vakantie gaat een heel prettige vakantie toe 
wensen en een heel goed kweekseizoen. 
En maak eens een mooie foto van vogels op de vakantie of van u eigen vogels zodat 
we deze op een ledenavond kunnen tonen. 
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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 
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Ringenbestelling 2020.  
  
  
De bestelling voor de tweede ronde gaat van start, deze kun je bestellen 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. 
Formulieren die bij mij in de brievenbus worden gedaan zonder dat iemand ze 
aanneemt gebeurt op eigen risico. Het zelfde geldt voor formulieren de per post 
worden verzonden. 
  
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. 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 



 

10 
 

  

 

     



 

11 
 

Verslag van de jaarvergadering 29 april 2019. 
 
Om vijf over acht opent voorzitter Ruud Kok de vergadering met een hartelijk welkom 
aan de 27 aanwezigen, Ad Roobeek had voor af bericht gegeven. 
 
Ruud heeft de volgende mededelingen: 
Het eerste kopje koffie, of thee is van de vereniging. En ook het eerste drankje is 
deze avond voor rekening van de vereniging. 
Hij vraagt degene die lid zijn van de Rabobank niet te vergeten te stemmen op de 
vereniging. 
5 oktober staan we met de vereniging met een kraam op de vereniging dag in 
winkelcentrum het Streekhof, als er leden zijn die een uurtje willen staan dan kunnen 
deze hun eigen opgeven bij Erik. 
We zijn druk bezig met de website, de nieuwe website is klaar op dit moment worden 
de artikelen geplaatst. 
18 mei organiseren we voor de jeugd een jeugduitje naar Dierpark Hoenderdaell  te 
Anna Paulowna. 
We zijn in overleg om een zangwedstrijd te organiseren voor de timbrado’s. 
Wij organiseren dit jaar de jeugd district dag, 
Meer mededelingen waren er niet, dus was het de beurt aan de secretaris. 
Het jaarverslag was reeds in het clubblad te lezen, en de aanwezigen vonden het 
niet noodzakelijk dat het werd voor gelezen, ook waren er geen vragen of 
aanmerkingen.  
 
De financiën; 
Marco las het financieel verslag van de tentoonstelling en het financieel jaarverslag 
voor.  
Hier waren de volgende vragen over, de kosten van de Paus waren hoger dan 
afgelopen jaren, dit kwam door het snack hapje dat we tijdens de ledenavonden 
doen en het drankje tijdens de opening van de tentoonstelling. 
Uit de vergadering kwam de vraag of we niet teveel kwijt waren aan de 
verzekeringen en of we geen dubbele verzekeringen hebben. We hebben alleen een 
verzekering voor onze opslag en materiaal, de aansprakelijkheidverzekering  is 
geregeld via de bond, en de vrijwilligers zijn verzekert via de gemeente. 
Ook leest Marco de begroting voor dit jaar voor. 
Hierna is het wordt aan de kascommissie, Carla en Sjef vertellen de boeken goed te 
hebben gecontroleerd en op alle vragen een juist antwoord te hebben gekregen. 
De boeken zagen er goed en overzichtelijk uit. 
Het financieel verslag is dan ook goed gekeurd, of te wel er is decharge verleend aan 
de penningmeester. 
De kascommissie verkiezing: 
Sjef is aftredend, Hans Vogel was dit jaar reserve en is dus de opvolger van Sjef de 
komende twee jaar. Jolanda biedt haar eigen aan als reserve voor volgend jaar, en 
zal daarna twee jaar lid zijn van de kascommissie. 
 
De bestuursverkiezing: 
Aftredend en herkiesbaar zijn Alfons, Wil en Erik. Er waren geen tegenkandidaten 
dus zijn ze alle drie herkozen. 
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               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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Na de bestuursverkiezing kwam het beleid van het bestuur aan bod; 
We zijn als bestuur bezig met het aanpassen van de tentoonstelling stelling, de 
kooien komen in het vervolg op planken te staan in plaats van te hangen. Ook wordt 
de verlichting aangepast zodat deze makkelijker en sneller is te monteren. Ook kijken 
we nog naar de mogelijkheden om led verlichting te gaan gebruiken. Verder zijn we 
nog op zoek naar een nieuwe ruimte voor opslag van het materiaal. 
Ruud vraagt of de aanwezigen nog punten hebben voor het bestuur. Niemand heeft 
wat dus we doen het best goed. 
 
De jubilarissen: 
De volgende jubilarissen waren aanwezig om hun speld in ontvangst. 
Fred Oor kreeg de speld voor 25 jaar lidmaatschap, Erik Bakker voor 40 jaar 
lidmaatschap en Cor Stap voor 50 jaar lidmaatschap. 
 
Na de huldiging was het tijd voor de pauze, en na de pauze kregen we foto’s te zien 
van de volgende leden: 
 
Carla Timmer van haar nieuwe volière. 
Tim Bakker van zijn reis door Australië. 
Jolanda Kooyman met foto’s van haar volière en van vogels uit de natuur. 
Ruud Kok met foto’s van zijn oude en nieuwe kweekruimte. 
 
 
Erik Bakker. 
 
 
 

‘Daisy’ 
 

Tijdens een ‘vogeldagje’ naar de Utrechtse heuvelrug krijgt mijn middelste dochter 
van een bevriende vogelaar een kuikentje. En wat is-tie schattig. Het zit die dag op 
haar hand en zo’n 23 jarige jongedame is op slag  verliefd. Op de terugweg naar het 
noordwesten zit het diertje, achter in de auto, lieflijk ineengedoken tegen de boezem 
van mijn dochter. Logisch dat het kleine schepsel het naar het zin heeft. Wie wil dit 
nu niet? Zo vertroeteld te worden door een Neerlands schone. In de watten gelegd, 
geknuffeld, teder gekieteld te worden. De hele weg terug bedenken moeder en 
dochter een naam. “Papa, ik noem haar Daisy.” Enfin, maar nu lieverd, hoe vertel je 
het je man? “Nou, dat weet ik nog niet precies, maar die heeft vroeger zelf ook een 
‘huiskip’ gehad. Dus hij zal er heus niet veel moeite mee hebben.” Thuis 
aangekomen wordt schoonzoon met zijn nieuwe spruit geconfronteerd. De reacties 
zijn matig. Hij trekt de schouders op, zegt eerst alleen “grappig!” Gaat dan eerst 
verder met het doen van zijn eigen dingen, maar als hij even later weer ten tonele 
verschijnt en wij hem toch belangstellend naar zijn mening vragen, is het antwoord: 
“Nou, als zij het leuk, ik vind het prima, als dat ding maar niet overal op schijt, want 
dan ligt hij snel in de pan.” 
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k het maken en vermaken 

 
 
 
 
 
 
 

van uw maken en vermaken 
van uw eigen stoffen.  
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Een goed oplettend toehoorder had toen al een profetische blik gehad, maar goed, 
de never ending story gaat verder. Uit liefde voor zijn vrouw, bouwt mijn schoonzoon 
een hokje voor binnen, want ja, de winter komt er aan en dan kun je zo’n kleintje toch 
niet buiten zetten? De kooi laat echter wel wat op zich wachten en dus wordt Daisy 
ondergebracht in een oude kooi van de cavia van zusje lief. En daar zit zij dan. Een 
beetje piepend en schreeuwend om voer en aandacht. Dus de kooi maar weer uit, 
aan de boezem van dochter lief en al gauw krijgt de kip meer aandacht dan de 
schoonzoon. Zo gaan de weken voorbij. Daisy vreet al een reiger, maar is een kip. 
Slaapt op schoot, de poten languit gestrekt, maar is geen hond, doch een kip. Gaan 
ze eten, dan rent zij uit haar kooi door de kamer, springt pardoes op tafel en denkt 
zeker ook mes, vork en bord met eten te krijgen. Wordt er een sigaretje gedaan, dan 
volgt zij mee naar het tuintje, waar zij rondloopt alsof zij in de poep heeft gestaan. En 
overal waar zij komt, laat zij van die lekkere flotsen achter. Naarmate de kip groeit, 
gebeuren er wonderlijke dingen. De kip is een echt huisdier geworden, maar slaapt 
op een kleedje als de hond en komt ’s morgens schoonzoon blootvoets beneden, 
dan wordt hij door de kip besprongen met van die karate aanvallen. Tot hij er gek van 
is. “die kip gaat de deur uit of ik draai haar kippennek om, die hufter” Komt dochter 
lief echter beneden, dan hebben wij plots een heel andere kip. Liefdevol kirrend, 
bijna pratend, leuke zachte geluidjes makend en graag scharend aan de boezem van 
het vrouwtje. Zij strekt zich dan uit en maakt lieve kleine geluidjes en kijkt schuin naar 
‘vader’ lief. 
Op een dag gebeurt er iets geks. De kip schraapt de keel en stort een vreemd 
gierend geluid uit. “Kuchele- kuchele – krak!” Beide kijken verschrikt op. Stikt zij 
ergens in? Nee! Dan nog eens maar nu anders, meer repeterend: “Kukule?” nee nog 
eens proberen: “Kukele!” Ja bijna goed: “Kukele ku.” Eerst denk je nog; ja soms doet 
een kip dat. Maar na enige dagen is het een feit, Daisy is geen Daisy, maar Daisy is 
een ‘Keessie!’ En dan is de maat vol ook: “Hij gaat eruit!” Nou, je snapt het wel, 
dochter vooreerst in tranen, manlief razend pissig. Maar al snel mag opa iets regelen 
bij de stolpboerderij van zijn neef. Schoonzoon maakt een hok, grenzend aan het 
kippenhok met 7 bruine Barnevelder kippen en Daisy, sorry Keessie verhuist naar de 
boerderij. En daar zit hij nu. Mijn neef is een nuchtere maar behoudende man en die 
zegt: “Ja, maar je kan hem er niet zomaar tussen stoppen hoor. Keessie is een 
schrielhannes en de dames zijn lekkere struise boeren wijven.  
Dat kon hem z’n kippen-, sorry, hanen nek nog wel eens kosten. Laten wij het maar 
gedoceerd doen door hem elke maandag even bij de vrouwen los te laten. Steeds 
iets langer, tot het definitief goed gaat.” En zo staan opa en oom lief elke 
maandagmorgen in weer en wind , regen en sneeuw met Keessie tussen de 
vrouwen. Het gaat steeds wat beter. Alhoewel ik nog steeds denk, als ik hem daar 
mans zie schreeuwen tussen die kippen, dat hij alleen maar roept: “Meiden, rustig 
nou, luister nou. Doe niet zo schraal. Ik wil alleen even aan jullie boezem zitten. Doe 
nou niet zo rot.” Maar ja, écht verstaan doen wij het niet. Voor ons gehoor is het 
alleen: “Kukele, kukele, kukele, ku!” En dan kan hij wel mans doen, maar het is net 
een dagelijks gezin. Die goser loopt rond of hij de broek aan heeft, maar in 
werkelijkheid zijn het de vrouwen. 
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Slecht kweken? 
 

De laatste paar jaar hoor ik binnen "mijn eigen zebravinkenwereldje" steeds vaker 
dat er slechte kweekjaren zijn. "Ze willen niet", hoor ik geregeld voorbij komen. "En ik 
doe er toch alles aan, led verlichting in de kooien, superschone kweekruimte en 
genoeg aandacht".  
Ik heb laatst een tijdje met een kennis gesproken over de slechte kweek en kom voor 
mezelf steeds vaker tot de conclusie dat we soms een klein beetje (of soms wat 
meer) gaan "overdrijven". 
Ik zeg niet dat een ander het niet goed doet, ik beweer zeker niet dat ik het beter 
weet dan een ander, maar ik denk zelf dat we met het fokken van vogels wel eens te 
ver af gaan van dat wat in de natuur gebruikelijk is. 
 
In mijn oude schuur in Lutjebroek was het vaak ontzettend nat. De plassen stonden 
nèt niet op de grond, maar het was echt ontzettend nat. Ik kon daar niets aan 
veranderen, dus gewoon de broedkooien plaatsen en de zebravinken er in. Nou, ze 
kweekten daar haast als muizen. Er was alleen kunstlicht, veel vocht en echt, heel 
veel jonge zebravinken. 
De laatste paar jaar, in De Goorn, had ik een tuinhuis tot mijn beschikking voor de 
zebravinken. Dit tuinhuis, ik heb het laten zijn tijdens de ledenavond in april, was nog 
te slecht voor het grof vuil. Heel veel gaten en kieren. In de zon werd het erg warm 
en in de winter bevroor het water. Ook hier kweekt ik heel goed met de zebravinken. 
Ik het nieuwe tuinhuis wat ik het afgelopen jaar heb gebouwd, wordt de vorst er in de 
winter uit gehouden, maar verwennen doe ik niet aan. Ik voer niet heel erg 
regelmatig, er zijn wel twee ramen en er hangt tl verlichting. Heel veel licht is er niet, 
maar in mijn beleving nèt genoeg. Ik heb geen led verlichting in de broedkooien zoals 
heel veel kwekers dit tegenwoordig hebben. Ook dit jaar heb ik op dit moment al 120 
jonge zebravinken en het broedseizoen is nog lang niet ten einde. 
 
Ik denk dat dit de natuurlijke situatie beter benaderd dan de droge, strak betegelde 
hokken die tegenwoordig veel gebruikt worden.  
In de natuur gaan zebravinken broeden als het gaat regenen. In Australië gaan dan 
de grassen weer groeien en komen er kort daarna weer graszaden beschikbaar. Dit 
hebben ze nodig om hun jongen goed groot te brengen. 
Led verlichting in elke broedkooi, voor de kweker heel erg mooi, goed zicht op de 
vogels, maar ik denk zelf dat dit tegen de natuur van onze vogels in gaat. In de 
natuur gaan zebravinken juist in dicht struiken nestelen, zodat ze slecht gevonden 
kunnen worden door roofdieren. Waarom dan in de broedkooi de lamp er op zetten? 
 
Ik weet dat een hoop kwekers ook met deze huisvesting erg goede resultaten 
boeken, dus ga vooral ook zo door. Ik zeg niet dat het niet goed is, maar zelf denk ik 
dat de minder luxe huisvesting op termijn beter werkt. 
 
 
Ruud Kok 
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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. 

 
 

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