




35e jaargang nr.  3 

 

Dinsdag 20 maart 2018 houden wij onze normale vergadering in 

Het Baken, Wiepke Hofstraat 2, Lemmer. Aanvang 20.00 uur 

 

Agenda: 

 

* Opening 

* Verslag vergadering van 22 februari jl.  

* Mededelingen en Ingekomen stukken 

* Fûgelpraet  

* Misser van de maand  

* Pauze 

* Fûgelpraet 

* Trekking verloting 

* Vraag en aanbod 

* Rondvraag 

* Sluiting  

 

Website: www.lemstervolierevrienden.nl  

 
Agenda 2018: 

Dinsdag 20 maart  Clubavond   

Woensdag 18 april  Clubavond    

Maandag 10 september Clubavond   

Woensdag 17 oktober  Clubavond Tafelshow   

Donderdag 8 november Inbreng vogels  

Vrijdag 9 november  Keuring + Opening 

Zaterdag 10 november Open + sluiting om 15.30 uur 

 

Afscheid van de winter?  

Dat was wel even wennen. Meer dan een week temperaturen ver onder 0 

en een harde Oostenwind. Tijdens de laatste vergadering gingen de 

gesprekken al over zingende lijsters en merels en over de plannen voor 

de tuin. Veertien dagen geleden was een koppel futen druk met hun 

paardans in de Binnenhaven. En dan deze kou. We zullen dus even 

geduld moeten hebben. Maar één ding is zeker: het voorjaar komt eraan. 

http://www.lemstervolierevrienden.nl/


  
 

Onverwachte winter 2018 

Dat was even schrikken. Op de laatste 

vergadering meldde ik dat er vier jonge 

Bourkesparkieten in het blok lagen. 

Meteen werd er gevraagd hoe dit gaat in 

de winter. Mijn antwoord was dat ik er  

tot op dan geen problemen mee heb  

gehad. Zelfs met de strenge vorst op  

4 maart 2005 – bijna 21 graden onder nul – 

bleven de jongen leven. Maar nu met deze  

lange periode van strenge vorst sloeg me  

toch even de schrik om het hart.  

Hoe zou het komen? Vooral toen ik op een 

avond zag dat beide vogels niet meer in 

het blok zaten werd ik bang. 

Maar bij controle vandaag – 3 maart – 

bleken de jongen nog springlevend! 

Het enige wat ik moest doen was om de 

paar uur een ontdooid waterflesje aan de 

kooi te hangen, want de vogels drinken veel. 



 

 

 

 

 

 

 

    

● Albert Koopmanstraat 3 ● 8531 HC Lemmer ● 0514-561577 ● 

● Pastoor Koopmansplein 2 ● 8302 CC Emmeloord ● 0527-617330 ● 

 

BEHANDELING BIJ VOORKEUR OP AFSPRAAK NA TELEFONISCH OVERLEG 

 

INLOOPSPREEKUUR LEMMER maandag, woensdag en vrijdag van 13.30 – 

14.00 uur 

 

SPOEDGEVALLEN 24 uur per dag bereikbaar 

 

Inloopspreekuur Emmeloord maandag t/m vrijdag van 16.00-17.00 uur 

 

Afhalen medicijnen en afspraken van 15.00-16.00 uur 

 

info@dapzwfriesland.nl 

 

www.dierenartsenpraktijklemsterland.nl  
 

 

 
 



 

 



Verslag van de ledenvergadering op 22 februari 2018 

 

Bij de opening door voorzitter Johan Voerman waren we met 

z'n twaalven; even later dook Diedrik Kelderhuis, onze 

materiaalcommissaris, nog op. 

Verder hadden secretaris Mark Visser en ons altijd aanwezige 

lid Cees Verburg laten weten wegens ziekte verhinderd te 

zijn. Later op de avond werd Alco Jeensma ook nog 

afgemeld. 

Het verslag van de jaarvergadering van 16 januari 2018 werd 

zonder opmerkingen goed gekeurd. 

En geen secretaris dus ook geen ingezonden stukken en extra 

tijd voor de mededelingen. Zo deelde de voorzitter mee dat 

het districtsbestuur begin april zal vergaderen. Dit ontlokte de 

vergadering geen enkele reactie. De feestavond was dit jaar 

erg geslaagd. De voorzitter merkte op dat het dalende ledental 

dergelijke evenementen in de toekomst financieel moeilijker 

rond te breien maakt. Maar we willen dat “uitje” toch niet 

missen. Heeft iemand op dit gebied ideeën? 

 

Na deze inleidende gedachtewissel waren we toe aan de 

hoofdmoot van de avond: de vogelpraat. Een onderwerp 

waarover we graag praten en nooit uitgepraat raken. En het 

leuke is natuurlijk dat je bij dit onderwerp van alles kunt 

bedenken en dat alles erbij kan horen.  

Deze avond passeerden weer allerlei zaken de revue. Van 

dode poppen die maar door bleven broeden (conditie gebrek?) 

tot een span vogels die er samen in een kooi voor kozen het 

tijdelijke met het eeuwige te verwisselen. Toeval? Er was 

gedoe met ringen die of te laat waren besteld of vogels die te 

vroeg zijn gaan broeden. Dat werd binnen de vereniging 

opgelost (met kennisgeving aan de ringencommissaris) 



kunnen leden onderling ringen wisselen. Deze vogels gelden 

dan alleen voor de onderlinge show als EK-vogels. 

Soms werd het zelfs wat rommelig wanneer een paar 

aanwezigen een bijeenkomst voor zichzelf begonnen. De 

voorzitter hield ons echter prima bij de les. 

De pauze viel ditmaal midden in dit agendapunt. Net tijd 

genoeg om de loten te verkopen. De voorzitter was voor de 

pauze de Misser van de Maand vergeten. Nummer 6 werd 

getrokken, maar er was geen ledenlijst aanwezig. Bij controle 

thuis bleek dit Cees van Ginkel te zijn. Hij was wel aanwezig, 

dus heeft nog recht op de premie. 

Na afhandeling (zeg maar onderbreking tot de volgende keer) 

van de vogelpraat en de uitreiking van de verlote prijzen, 

leverde de vraag en aanbod niets op. Normaliter treft dit ook 

de rondvraag, maar ditmaal stelde Theo Gebbink voor om 

eens “op het hok” in Raerd te komen. Dat lijkt een aardig 

voorstel en het bestuur zal het nader bekijken. 

Uw verslaglegger vroeg of het mogelijk zou zijn met andere 

verenigingen die dieren (vogels, kippen, konijnen of zelfs 

geiten) - houders verenigen, samen activiteiten als shows te 

houden. Op die manier zou je meer publiek trekken en 

wellicht ook nieuwe leden aanwerven. Dat leidde tot enige 

discussie en het was laat, dus dit onderwerp komt zeker terug. 

Het hoorde ook eigenlijk niet bij een rondvraag. 

Al met al was het, zoals de voorzitter terecht opmerkte, al 

bedtijd toen deze de avond om ongeveer halfelf sloot. 

 

Ernst Westerink  



 

Wiepke Hofstraat               

Lemmer     

 

 

 

 

 

 

Voor uw: 

• verenigingen 

• bruiloften 

• partijen 

 

Hans en Nienke Schäfer 

 

Tel. 0514 – 561960  b.g.g. 565753   

Postadres: Jac. De Rookstraat 10 

8531 HA  LEMMER 

 

 

 

 

 

 

 

geel- en rood mozaïek kanaries 

 
 
 
C. Van Ginkel 
Wieringerstraat 9  
8531 LC  Lemmer 
tel. 06 42194717  
 

   
 



Voor verse waar en    

vlotte bediening 

   

Groente-  en Fruithal 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

D. J. van Looy 

 

Kortestreek 4, Lemmer 

Tel. 0514 – 565100 

 

 

 

 

Hulp nodig bij het invullen van uw aangiftes? 
Bel:  Pieter Beintema 
  0514 569339 
Bezoek: Van Rijgersmapark 4 
  8531 BJ LEMMER  



De mens en zijn vogels. 
 

Op bezoek bij Cees van Ginkel 

 

Alle leden van de Lemster Volière Vrienden 

weten het natuurlijk wel: Cees van Ginkel 

is een echte kanariekweker. Wanneer we bij 

de koffie en de – erg lekkere – koek wat 

zitten te kletsen in afwachting tot ook  

Johan arriveert, gaat het vrijwel direct over 

kanaries.  

Cees, afkomstig uit Gelderland en opgegroeid op een 

gemengd boerenbedrijf, is een vlotte verteller. Natuurlijk 

hebben dieren altijd een belangrijke rol in zijn leven gespeeld 

maar zijn belangstelling voor vogels is toch pas later ontstaan 

toen zijn oudere broer hem er mee in contact bracht. 

Cees verbindt zijn kennismaking met, toen al, kanaries met 

zijn huwelijk. Waarschijnlijk alleen wat betreft het 

terugdenken aan wanneer het is begonnen. Zijn liefde voor 

beide, zijn vrouw en de kanaries, is door de jaren heen 

gebleven. En dat zal altijd wel zo blijven. 

Toch is het niet zo dat Cees alleen het kweken van kanaries 

als enige hobby heeft. Zuchtend erkend hij naast zijn werk en 

die kanaries nog te veel hobby's te hebben die allemaal tijd 

vergen en van hem een druk baasje te maken.  

Wij concentreren ons maar op de vogels. En dan op kanaries 

en in het bijzonder op de geel mozaïek en de rood mozaïek 

kanarie. Op vele plaatsen in het huis van Cees hangen op de 

muren ronde tegels die hij heeft gewonnen bij de shows van 

de mozaïekclub. Met enkelingen en stammen, het maakt niet 

uit Cees heeft in de loop van de tijd vele kilo’s tegel aan zijn 

muren kunnen hangen. 



Ik heb ze niet gezien maar naast die tegels 

huizen ergens in een kast ook  nog een berg  

medailles en bekers die bij weer andere shows  

zijn gewonnen. Kortom Cees weet wat het is om 

te winnen!  

Denk nou niet dat Cees gebiologeerd is op  

mozaïek kanaries, er blijken in zijn vogelverblijf  

ook een aantal rode kanaries te wonen en Cees  

heeft zeker ook belangstelling voor andere vogels 

en andere aspecten van het vogelhouden. Zo is hij  

al vroeg bezig geweest met de erfelijke  

eigenschappen bij biologische voortplanting.  

Tijdens zijn jeugd op de boerderij was de familie  

intensief bezig met het fokken van koeien  

waarmee ook fokdagen werden bezocht.  

Toen zijn belangstelling voor vogels ontwaakte  

lag het dus voor de hand dat hij met deze kennis  

aan de gang ging om te kweken. 

Verder kennen we Cees al jaren als bestuurslid  

belast met het ringencommissariaat. 

 

 



 

 
 

 
 



Wanneer we dan de vogels in het net nieuw verbouwde 

verblijf bewonderen neemt Cees de gelegenheid te baat om 

uitgebreid over de kweek van zijn kanaries te vertellen. Hij 

laat het verschil in tekening zien tussen type 1 en type 2, wijst 

op de verschillen in tekening tussen de seksen en 

demonstreert hoe er een “mannen-lijn” en een “poppen-lijn” 

bestaat en waarom er daarom vogels die belangrijk zijn voor 

de kweek niet geschikt kunnen zijn om bij een TT in te 

zenden en omgekeerd Johan haalt zijn hart intussen op met 

het maken van foto's van de ene fraaie kanarie na de andere. 

We hadden gewoon geen kind aan hem. 

  
 

   



 
Hoe verslingerd Cees ook is aan het kweken van mozaïek 

kanaries, over een jaar of zeven lonkt de pensionering. En dus 

zit Cees vol plannen om dan ruimte achter het huis te 

scheppen en er een volière te bouwen. Of daar dan kanaries in 

te recht komen? Ik vraag het me af. Ook in het verleden heeft 

Cees wel andere vogels gehad en waarom niet eens met wat 

andere soorten geprobeerd die misschien zelfs nog beter tegen 

ons klimaat zijn opgewassen? Ik kan het eenieder aanbevelen. 

En kanaries kun je ook best naast andere rassen kweken. 

Al met al was het gezellig en hebben we over van alles en nog 

wat gekletst waarover ik u niets vertel. Maar wilt u eens een 

prachtige kweekruimte zien, geheel gericht op het schoon en 

hygiënisch kweken van kanaries, vraag dan aan Cees of u 

eens bij hem langs mag komen. Mag dat, dan komt u er ook 

niet snel weer weg.Wij zwaaiden Cees pas na tenminste twee 

uur “kanaria”  gedag. 

 

Ernst en Johan februari 2018  



 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoute haring 
Gebakken vis 

Standplaats:  hoek Schans – BK-plein Tel. 0514-563164 (thuis) 
       0514-566102 (viswagen) 

 

 

 

       Voor heerlijk 

       Fruit                       Moet u naar :       

    Van Vereeckens                 de winkel van          
        Kwekerij en 

                                        Van Ginkel 
AARDAPPELEN   Gemaalweg 18               

                                                      Rutten 

 

 



                       

 

Vloerbedekking : 
- PVC stroken 
- Laminaat 
- Linoleum 
- Vinyl 
- Tapijt etc. 
 

Gordijnen 
 

Raamdecoratie 
 

Bedden en bedtextiel 

TOP KWALITEIT 
voor een betaalbare prijs 

info@delangestreek.nl 

www.delangestreek.nl 

Langestreek 15-16 

8531 HV Lemmer 

Tel. 0514-564980 





 



 



 
 

Bestuur Lemster Volière Vrienden : 

Voorzitter:  

J. Voerman   Blazer 49,  8531 CE  LEMMER 

johvoerman@home.nl  tel. 0514 – 561726 

Penningmeester:   

J. Sikkema   Tjotter 17, 8531 DE  LEMMER 

johan.sikkema@kpnmail.nl   tel. 06 22427267  

Secretaris: 

M. Visser   Nieuwedijk 50, 8531 NP  LEMMER 

nvisser@home.nl   tel. 0514 - 569388 

Ringencommissaris:  

C. van Ginkel   Wieringerstraat 9, 8531 LC  LEMMER 

vanginkel.k@telfort.nl    tel. 06 42194717 

Materialencommissaris: 

D. Kelderhuis   Wulp 5, 8532 BM  LEMMER 

d-kelderhuis@ziggo.nl   tel. 0514 – 569338 

 

Contributie Lemster Volière Vrienden €  40,00 per jaar, te betalen 

aan het begin van het kalenderjaar. Rekeningnummer Rabobank 

NL58RABO0337054126 t.n.v. Lemster Volière Vrienden,  p.a. 

Tjotter 17, Lemmer 

Heeft u al betaald ?  Een automatische betaling, te regelen via de 

bank, is gemakkelijk voor u en de penningmeester.  

mailto:johvoerman@home.nl
mailto:johan.sikkema@kpnmail.nl
mailto:vanginkel.k@telfort.nl
mailto:d-kelderhuis@ziggo.nl


 

 

 
 

 

 
 





 


