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  jaargang nr. 6 

 

Woensdag 29 oktober 2014 a.s. houden wij onze gewone  

ledenvergadering in Het Baken, Wiepke Hofstraat 2 in Lemmer 

Aanvang 20.00 uur 

 

* Opening 

* Notulen vergadering van 8 september  

* Mededelingen en Ingekomen stukken 

* Fûgelpraet over de meegenomen vogels en TT klaar maken 

* Misser van de maand  

* Pauze 

* Fûgelpraet 

* Trekking verloting 

* Vraag en aanbod 

* Rondvraag 

* Sluiting  

Zoals eerder al eens afgesproken hopen we deze avond weer de 

meegenomen vogels te bespreken. Leden: neem wat verschillende vogels 

mee! Neem indien mogelijk ook deze keer een koppeltje vogels en een paar 

van hun jongen mee. De kampioenen mogen ook deze keer weer thuis 

blijven, het gaat erom dat we met elkaar leren van de tekortkomingen van 

de vogels. De selectie voor de kweek staat ook weer voor de deur, en dan is 

het goed om te weten op welke punten je vogels moeten worden verbeterd. 

 

Agenda 2014:  
Donderdag 13 november Inbreng 

Vrijdag 14  november  Keuring + Opening 

Zaterdag 15 november Open + sluiting om 15.30 uur 

 

Burgelijke Stand:   Nieuw lid per 1-10-2014: 

Alco Jeensma, Carbeel 4, 8532 CB  Lemmer 

Alco, ook jij van harte welkom bij de Lemster Volière Vrienden. 

Het is mooi wanneer een oud-jeugdlid weer onze gelederen komt 

versterken. En je weet, vooral jongeren kunnen we heel goed gebruiken. 

Nieuw Sub lid per 13-10-2014: Sub leden zijn leden van een andere 

afdeling die ook bij ons lid willen zijn. 

Sake Tolsma, de Bast 45, 8521 PJ  St. Nicolaasga 

Sake, ook jij van harte welkom bij onze vereniging.    



Van onze trouwe notulist 
 

Met onze voorzitter heb ik afgesproken dat ik m.i.v. heden  het maken van 

de notulen aan een ander zal overlaten. 

Door diverse bezoekjes aan “Sneek” heb ik toch zo geleidelijk aan steeds 

weer een beetje moeten inleveren op mijn gezondheid. 

Vooral ’s avonds bij donker rijden wil ik vermijden , ik voel me dan niet 

zeker meer. 

Maar er zal vast wel een ander zijn die dit  graag wil overnemen. Wie dat 

wordt zullen jullie  samen moeten beslissen en ik wenst diegene dan ook 

veel succes. Gedurende de winter zien jullie mij dus niet meer verschijnen, 

mogelijk volgend voorjaar weer. Op de T .T. hoop ik nog wel enkele 

vogels in te sturen, de buurman neemt ze wel mee bij het inbrengen. 

Ik heb het vele jaren met genoegen gedaan en vond de vergaderingen naast 

interessant soms ook wel  ouwehoerderij. 

Allen veel succes gewenst met onze mooie hobby, geluk met de kweek en 

natuurlijk ook met de T.T.’s. 

 

Gewezen notulant: Tinus v.d.Molen. 

 

Het bestuur heeft Ernst Westerink bereid gevonden om voortaan de notulen 

van onze vergaderingen te maken. Hij wordt op zijn verzoek geen lid van 

het bestuur. Ernst alvast bedankt dat jij deze taak op je wilt nemen. 

De ervaring heeft geleerd dat deze taak je wel is toevertrouwd. 

Johan V. 

 

Levend Voer 
Ernst maakte me attent op een artikel in het blad van de Rabobank. 

In Balk is een webshop gevestigd die levend voer levert en ook verzend. 

Binnen onze vereniging zijn er vermoedelijk niet veel leden die levend voer 

voor hun vogels gebruiken, maar hier toch even hun webadres: 

www.baitshop.nl  

Misschien moeten we overstappen naar de nieuwe trend en ook gebakken 

meelwormen e.d. gaan eten. Wie weet! 

 

Info LVV:    www.lemstervolierevrienden.nl 

http://www.baitshop.nl/
http://www.lemstervolierevrienden.nl/


Ringproblemen 

Al een paar keer hoorde ik van onze leden; ik kan de ringen bijna niet meer 

lezen, waardoor ik vermoedelijk verkeerde vogels heb gekoppeld of 

weggedaan. 

Dat is een probleem bij het ouder worden. Misschien wordt het tijd om een 

loep te gaan gebruiken, maar dat kan ook een probleem opleveren. Je hebt 

meestal beide handen nodig om de vogel vast te houden en de ring te 

draaien.  Een gewone loep zal daarom onhandig zijn. 

Een hanige knutselaar kan eventueel een houder maken. 

      
Misschien kan een borduurloep helpen. Aan een koordje om de nek, en 

lezen maar. 

 

Notulen  vergadering L.V.V. Maandag  8 September 2014. 

Voorzitter opent met allen welkom te heten en is blij dat we deze keer ook 

Mark Visser weer in ons midden hebben, een teken dus dat hij toch weer 

herstellende is.  Watze Jeensma is vrij ernstig ziek en is onder behandeling, 

beide wensen wij veel sterkte toe. Ben v.d. Veer is niet aanwezig, is naar 

een keurmeesters vergadering. Johan Sikkema is met vakantie. Ben de 

Velde Harsenhorst kan zich op het ogenblijk moeilijk voort bewegen 

wegens voetproblemen, een ontsteking. Voorzitter is ook blij dat notulist 

weer aanwezig kan zijn, is weer een aantal dagen op “bezoek” geweest in 

Sneek. 

Wout Kreeft  reageert op aantekening die notulist onder de notulen 

beschreef. Waren ook niet bedoeld om in clubblad op te nemen. In notulen 

zal worden opgenomen dat Ernst Westerink  het verhaal wel zeer beknopt 

vindt. 

Mededelingen / ingekomen: Clubbladen van Leeuwarden 2.  Bij de 

secretaris van het District kunnen vogeldoosjes en kalenders besteld 

worden. Een exemplaar van de DVD over de Bond is ontvangen en   zal 

t.z.t. getoond kunnen worden tijdens één van onze vergaderingen, zie 

hierover ook in Onze Vogels. 

De landelijke Tentoonstelling (Bondsshow) blijf voorlopig nog in 

Apeldoorn. Vogelmarkt Zuidlaren gaat naar Assen. 



Vergaderavonden van onze afdeling, moeten we in 2015 van dagen gaan 

wisselen?? Wordt moeilijk want dan kan de één niet en dan een ander weer 

niet, Henk v.d. Velde zingt op Dinsdag, Kees  van Ginkel kan op Maandag 

en Donderdag niet, dus kun je het nooit iedereen naar de zin maken. 

Nu op naar Fûgelpraet: voorzitter is op bezoek geweest bij Ernst en heeft 

dus veel gehoord over diens vogels.  

Bij Wout Kreeft gaat het goed met de kweek, veertig jongen van eind vorig 

jaar, veel vogels zwemmen graag maar bij hem de parkieten niet. 

Pieter De Hey  vraagt zich af waarom velen de parkieten weg doen, ze 

kunnen vaak niet eens meer vliegen doordat ze door verkeerde kweek te 

zwaar worden. Parkieten speciaal club houdt een show van twee dagen.  

Door  de verschillende speciaal clubs worden steeds meer eendaags shows 

gehouden. 

Naar aanleiding van de E.U. maatregelen komt er en discussie opgang  

waar Ernst vrij uitgebreid op in gaat, zodat voorzitter  die discussie dus 

uiteindelijk moet afkappen.  Jan Kreeft heeft een afzuiging in zijn hok 

gemaakt die prima voldoet, een kleine ventilator  die door een buis met 

vele gaatjes de lucht in het hok doet circuleren. Hij zal hiervan een 

tekening maken voor in het clubblad. 

Pieter de Hey heeft een slecht kweekjaar, dertig Jongen uit vijftien koppels.  

In het algemeen: vaak hebben vogels gebrek aan  o.a. vitamine C, vitamine 

D of kalk gebrek. 

Het  bijvoeren van rozenbottels of roosvicee is ook aan te bevelen. 

Sommige broedparen laten vogels dood gaan, het is alles zeer wisselvallig, 

over het algemeen loopt de kweek terug. Teveel medicatie voeren  is vaak 

ook funest. 

Henk v.d. Velde is zeer tevreden over de kweek, heeft veel jongen, 

gebruikt voor baden badzout en voert ook zeewier. 

Mark is tevreden  en heeft zeventig jongen.  Wabe heeft nog maar twee 

jongen - goulds, hij is bezig met verbouwing, wat natuurlijk ook storend 

werkt. 

Nu maar even pauze gevolgd door de misser van de maand, Theo de Vries, 

niet aanwezig. 

Diederik Kelderhuis doet het goed, tachtig jongen en er broeden nog vier 

koppels.  Kees  Verburg is dik tevreden, grijsvleugels zijn prima, kobalts 

zijn helder. 

De Bondscontributie wordt met twee  euro verhoogd. 

Bij Ernst waren de zanglijsters niet zo actief ( een koppel van twee poppen 

wordt niet zoveel), dus een man er bij gezocht. De ene pop heeft nu één ei,  



de andere vier eieren. Hij voert veel insecten ( pinkies, meelwormen,  

rupsen e.d.). Al dat soort spul bijvoeren is wel duur, maar wormen kun je 

zelf ook kweken. De lijsters vliegen na twaalf dagen al uit, en begonnen al 

vlot met een tweede nest. Groenlingen doen het goed, drie koppels en 

mooie nesten. 

Albert van Greve heeft vijf jonge kanaries uit vier koppels ,een mager 

resultaat dus, de goulds deden het beter en brachten twaalf jongen.  het 

schijnt dat kanaries en goulds niet samen gaat. Fam. van de Veer: volgens 

Koos zijn ze wat te laat begonnen met broeden en dat bevalt volgens hem 

slecht, ondanks dat er nog een redelijk aantal jongen is uit gekomen. 

De voorzitter heeft waarschijnlijk  met zijn zebra’s het record behaalt met 

twintig jongen. 

Uw notulist heeft twaalf jonge fisheries en vijf valken, robino’s en roze 

bourks  hebben het laten afweten. 

Kees van Ginkel heeft minder jongen dan andere jaren en wijt dit aan de 

zachte winter waardoor er ook  minder rust was. 

Italianen en Spanjaarden zijn vaak grote opkopers op de markten, om meer 

kwaliteit te kunnen kweken, (vooral in het postuur j.v.). 

Verloting niet zoals we gewend zijn, Johan is er niet en Koos is wat 

voorzichtiger en ziet het gooien niet zo zitten. 

Denk aan de ringenbestelling, voor tweeëntwintig September. 

Er is verder niets voor de rondvraag en dus sluit voorzitter de vergadering 

om half elf, wenst allen wel thuis en tot  29/10/2014. 

 

Voorzitter:      Notulist: 

J. Voerman     M. van der Molen                                                                                                  

 

Info LVV:    www.lemstervolierevrienden.nl  

  

Tentoonstelling 2014 

Als het goed is bent u al bezig met de selectie van uw vogels. De 

kanariekwekers zijn misschien al druk met het TT klaar maken van de 

vogels. Opkooien, trainen, zorgen dat ze over een randje moeten kijken 

enz. Als bestuur hopen we weer op een ruime inzending voor onze 

onderlinge show. Er zijn twee keurmeesters gecontracteerd; toch zou het 

fijn zijn dat we meer keurmeesters moeten laten komen. 

De show houden we dit jaar weer in het clubgebouw van de Zandbanken. 

Een overzicht van de verschillende tentoonstellingen vindt u op: 

http://nbvv.nl/tt/agenda.asp  

http://www.lemstervolierevrienden.nl/
http://nbvv.nl/tt/agenda.asp


 

 



Ook uw Postkantoor 

Tel. 0514 – 565931 

 
 

 
 

 

 

Spar Supermarkt 

Lijnbaan 2 

Lemmer 

 

 

 

 
 

 

Tel. 0514 - 563311 
  



Zo maakte ik een ventilatiesysteem 

 

 

Heb toen ik het vogel hok neer zette gelijk 

een ventilator boven in gezet, met in de deur 

een rooster.  Maar dat beviel me niet, ik vond 

dat in de broedruimte te weinig afzuiging 

was. Dus ook daar een rooster boven in het 

hok gemaakt maar nog was ik niet tevreden .  

 

 

En dan zit je, wat nu; nou dan dat ding maar uit zetten. 

Maar het kwam de lucht in het hok niet ten goede. Tot ik bij onze dochter 

in de schuur een PVC buis rond 100 zag liggen. Toen ja hoor begon het 

lichtje te branden . Heb voor de ventilator een kastje gemaakt waar ik ook 

de buis in vast heb gemaakt.  

In de buis zelf heb ik gaatjes van 8 mm geboord en de buis boven in op 

gehangen. Van voor naar achteren zo’n 3,5 meter zo bereik ik ook de 

broedruimte . 

En nu de vraag werkt het nou het antwoord is JA super. 

Laat hem om de twee uur 15 min draaien en je kunt het merken in het hok. 

Zo even een klein stukje over dit onderwerp ik hoop dat het duidelijk 

genoeg is.    

 

Jan Kreeft 

Ook iets bedacht wat de hobby ten goede komt, meld het aan de redactie 

met wat tekst en eventueel foto’s. Johan V. maakt er wel wat van. 

 

    
 



   

 

 



De mens en zijn vogels. 

 

Op bezoek bij Wout Kreeft.    

Het is een prachtige najaarsdag wanneer we 

 op bezoek gaan bij Wout Kreeft. Zo'n dag  

die je zou willen uitknippen, in een doosje 

 willen doen en héél lang bewaren.  

Jammer dat dit niet kan, want ik moet deze 

 maand nog een paar dagen met de caravan  

op stap. Mooi weer zou dus erg welkom zijn. 

 

Tegen mijn gewoonte in kom ik te laat op onze afspraak. Het gaat 

weliswaar om een paar minuten, maar Wout is me toch al tegemoet 

gelopen. Bang dat ik in de woonbuurt zou verdwalen. Wie de buurt kent en 

weet dat ik er vreemd ben, zal dit niet erg verbazen. Sommige buurten zijn 

bedacht door een architect die bij het ontwerpen aan een ernstige vorm van 

indigestie  leed. Dit is er een voorbeeld van. Dat geldt overigens niet voor 

de huizen die er staan: leuke huizen, mooie ruime tuinen (voor zover ik kon 

zien). Wel wat lawaai van de rondweg al valt dat volgens Wout erg mee. 

Vanuit de woonkamer heb je direct zicht op een volière die gebouwd is op 

een zeer fraai aangelegde achtertuin. 

 



Zijn andere tuinen in deze nazomerse periode al wat verfrommeld – de 

onze is dat zeker- in deze tuin staat geen plant verkeerd en zien ze er 

allemaal prachtig onderhouden uit. Natuurlijk, we kwamen voor de vogels 

maar zo'n tuin is toch ook de moeite van het beschouwen waard. 

Na mijn verontschuldigingen voor het te laat komen en na de koffie met 

koek komt het gesprek al gauw op de vogels. Wout heeft zijn liefde voor 

vogels – grasparkieten in zijn geval - niet van huis uit meegekregen. 

Waarschijnlijk is ie aangestoken door zijn jongere broertje Jan. Hoe het 

ook is gekomen, Wout kweekt grasparkieten. En dat doet hij met hart en 

ziel. Wanneer hij over zijn hobby vertelt is dat in het begin een beetje een 

technisch verhaal: hoe hij voert (“genoeg”), geen overbodige toevoegingen 

(hou het simpel), alleen dagelijks eivoer wanneer er jongen zijn, enzovoort. 

Maar wanneer we doorvragen en zijn aandacht richten op vogels die we 

mooi of bijzonder vinden, dan komt Wout los en vertelt vol enthousiasme 

over die vogel en over die andere. 

Eén vogel heeft bloed gesmeerd aan de vleugelpunten. Er is kennelijk 

gevochten maar we kunnen niet ontdekken waar de boosdoener zit. 

 

 
 



De “Engelse” grasparkieten zitten, afgezien van drie broedparen, 

gezamenlijk in een volière met nachthok. Ik heb ze niet geteld, maar een 

stuk of vijfentwintig zullen het er zeker zijn. Wout vertelt dat er zich 

regelmatig wat kibbelarijen in de volière afspelen. Meestal zonder grote 

gevolgen maar het is wel lastig. Vooral poppen kunnen venijnig naar elkaar 

uit vallen. Wij schudden meelevend het hoofd. 't Is net het mensenleven. 

Voor ons, leken, vliegen er in de volière vooral groene en blauwe 

grasparkieten, met een enkele grijze dissonant. Maar dat hebben we 

natuurlijk helemaal niet goed gezien. Wout wijst op de lichtgroene, op de 

donkergroene, op de opaline (met niet-doorlopend masker), de grijsvleugel 

(of verzin ik die nu maar?), op de hemelsblauwe en op nog veel meer 

kleuren en tekeningen. Heel in het bijzonder vestigt hij onze aandacht 

opeen kleurslag die spangle heet. Een kleurslag waarbij de kleuren in 

vergelijking met de andere kleurslagen eigenlijk omgekeerd zijn en de 

stippen bij de keel van de vogel (door de kweker “dots” genoemd)bijna en 

soms geheel onzichtbaar zijn.. Het is moeilijk uit te leggen maar misschien 

kan Wout een dergelijke vogel eens bij een vogelbespreking op een 

clubavond meebrengen.  

Voor wie een indruk van de meeste 

 mogelijke kleurslagen van de grasparkiet 

 wil zien  kan daarvoor op het internet 

 terecht: 

 

 www.parkieten-online.nl/kleurslagen.html  

 

Daar zijn de 56(!) verschillende  

standaardkleurslagen afgebeeld. 

Maar naast die standaardkleuren zijn 

er nog vele andere, zoals bijvoorbeeld 

die spangle. Een grasparkietenkweker 

is dus iemand die van een uitdaging houdt! 

De vogels zitten nog wat in de rui  

en ook dat is te zien. 

 

http://www.parkieten-online.nl/kleurslagen.html


In het nachthok heeft Wout drie broedkooien ondergebracht waarin hij met 

drie steeds wisselende  koppels zo'n beetje het hele jaar  

door broedt. Nou ja, dat broeden laat  hij natuurlijk aan de vogels over 

maar u begrijpt wat ik bedoel. Twee koppels hebben al jongen, het derde 

heeft een aantal eieren deels onbevrucht maar de andere eieren staan, 

gezien de kleur en de ruwheid van de schaal op uitkomen. 

 
Wat opvalt, zowel bij de broedvogels als bij de vogels in de volière, is dat 

ze onze belangstellende neuzen vlak voor de volière kennelijk als gewoon 

ervaren en niet in het minst opgewonden raken.  

Wout neemt de jonge vogels vaak in de hand en zorgt zo dat ze ons mensen 

niet als bedreigend zien. 

In de eveneens op de tuin staande schuur staan nog een tweetal 

uitvliegkooien. Hierin komen de jonge vogels die niet meer door de ouders 

verzorgd behoeven te worden. Zij kunnen dan zonder concurrentie van de 

volwassen vogels in een beschermde omgeving uitgroeien. 

Een punt van zorg voor Wout is de temperatuurbeheersing en de ventilatie 

in het nachthok. De temperatuur loopt bij wat zon al snel te hoog op en ook 

de ventilatie is verre van optimaal. Verbetering van die ventilatie is nu niet 

eenvoudig en vergt nogal wat werk. We denken dat ondanks dat het 

eindresultaat nog steeds niet een optimale situatie tot gevolg zal hebben. 

Met gefronst voorhoofd bekijken we de situatie. Ook de volière zelf, 

hoewel nog stevig, oogt wat gebruikt en of het dubbeltjesgaas nog lang mee 

gaat? Misschien zou het kiezen voor een radicale oplossing nog het beste 

zijn: nachthok en volière afbreken en nieuw bouwen, verder naar achter in 

de tuin zodat er een langere vlucht gebouwd kan worden. Die vlucht zou 

dan deelbaar moeten zijn zodat wanneer nuttig of nodig, de mannen en 



poppen van elkaar gescheiden kunnen worden. Dat  voorkomt vast ook het 

gekrakeel van nu. 

Bij een nieuw nachthok zou nadrukkelijk aandacht aan de ventilatie 

geschonken moeten worden. En wellicht kunnen dan ook de uitvliegkooien 

in dat hok een plaats vinden. Kortom wanneer we tegen twaalf uur 

weggaan heeft Wout weer het nodige om over na te denken en te 

overleggen met zijn echtgenote die gelukkig ook vol op van de vogels 

geniet. 

En wij, Johan en ik, zullen ons nog lang dit bezoek aan een gedreven 

kweker blijven herinneren. 

 

Ernst en Johan, oktober 2014 

 

 

 

     
 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 



Regio vergadering in Koudum 

Dit jaar wordt de regio tentoonstelling door de afdeling "Folière Foriening 

Súdwesthoeke" in Koudum. 

Het reglement is bijna gelijk aan het in Lemmer gebruikte reglement, alleen 

worden er op deze show ook stellen gevraagd. Een stel is eigenlijk een 

halve stam, dus twee gelijke vogels. Dus geen koppeltjes. 

De afdelingen hebben bericht gehad dat er problemen zijn met de 

programma’s die op de tentoonstellingen worden gebruikt. 

Lemmer gebruikt het programma TTWin; de maker hiervan is plotseling 

overleden en bij zijn familie was geen back-up bekend. 

Ook de heer Dries Klein Egelink is niet meer in staat om zijn programma te 

ondersteunen. 

Voor dit jaar worden er geen problemen verwacht, maar wanneer er een 

nieuw vraagprogramma verschijnt in 2015 zullen we een nieuw programma 

moeten aanschaffen.  

 

 

 

 

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 

 



Districtsvergadering op 3 oktober 2014 
De voorzitter opende de vergadering om 20.00 uur. De jeugddag ging niet 

door, er waren maar 4 jeugdleden ingeschreven met 14 vogels. Het ging 

alleen door bij 10 jeugdleden. 

Jeugdleeftijd blijft 17 jaar, er was geen twee derde van de stemmen. De 

nieuwe postuur kooi mag in 2015, de dewar kooi mag nog 5 jaar gebruikt 

worden. Het TT program kan dit jaar nog. Volgend jaar moet er een 

vernieuwd  programma aangeschaft worden. Misschien de zelfde als de 

bond gebruikt van Lex Kaptein, voor meer info bij de bond vragen. Dhr 

van de Wal wijst er op dat iedereen wel de positief lijsten in vult. De 

district TT;  Joure heeft alles klaar nu nog een groot aantal inschrijvingen 

van vogels. De definitieve toestemming voor de TT’s  wordt uitgedeeld. 

 Bij de kandidaatstelling hoofd en district bestuur stond een fout het moet 

zijn, Martin van Wijngaarden niet herkiesbaar en Sipke Brouwer 

herkiesbaar. Voorstel afd. Koudum, voor de districtsprijs uitgaan van 3 

deelnemers i.p.v. 5, waren geen stemmen voor. Geen nieuws vanuit de 

rayons. Dhr. Dijkstra uit Grou vroeg of de penningmeester v/d bond eerst 

de jaarverslag naar de districten stuurt om de eventuele fouten eerder te 

zien zodat er vragen kunnen worden gesteld. Er waren geen vragen bij de 

rondvraag, om 21.30 uur was de vergadering gesloten. 

C van Ginkel 

Onze aanvraag voor de TT 2015 is door de districtsvoorzitter goedgekeurd. 

We houden de TT op 6 november - keuring en opening - en 7 november. 

 

Let op de gewijzigde 

openingstijden 

Dit in tegenstelling 

met de advertentie op 

de omslag



Voor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar: 

J. Sikkema             M. Visser 

Tjotter 17             Nieuwedijk  50   

8531  DE Lemmer         8531 HP  Lemmer                            

Tel: 0514-564266         Tel: 0514-569388                                           

 

 

 

Tevens het adres voor: 

 

Fife Fancy     Lizards 

Duitse Kuif 

Goudgeel 

 

 



WAARBORG VOOR KWALITEIT 

 VOOR TOTALE WONINGINRICHTING 

 

   

     Lan Langestreek 15 – 16  

      Tel. 0514 –  564980  

       Fax  0514 – 561232 

      www.delangestreek.nl  

*  Alle kamerbreed tapijtsoorten 

*  Vitrages        

*   Gordijnstoffen 

* Altijd coupons 

* Zonwering 

* Bootstoffering 

* Meubelstoffering 

* Laminaat- en parketvloeren 

(projectinrichting voor onder meer horeca – kantoren – instellingen etc.)

  

Het goedkope adres voor uw woninginrichting   

geel- en rood mozaïek  
 

C. Van Ginkel 

Wieringerstraat 9 

8531 LC  Lemmer 

tel. 06-24875943 

 

   

 

 

Voor hoogwaardige manden 

en bloemdecoraties 

voor tuin en interieur 

Zwadeco Trading vof 

Tussendiepen 25 

 9206 AA Drachten 

Tel: 0512- 366140 

http://www.delangestreek.nl/


 
 



MOOISTE SCHEIDINGSBRIEF OOIT 

 

Lieve man, 

Ik schrijf je deze brief om je te vertellen dat ik je voor altijd verlaat. Ik ben 

een goede vrouw voor je geweest de afgelopen 7 jaar en ik krijg er niets 

voor terug. De laatste tijd was verschrikkelijk. Je baas belde me vandaag 

zelfs om me te laten weten dat je ontslag hebt genomen?! Dat was echt de 

druppel die de emmer deed overlopen. 

Vorige week kwam je thuis en zag je niet dat ik naar de kapper was 

geweest, ik had je favoriete eten gekookt en ik droeg splinternieuw zijden 

ondergoed. Je hebt alles in 2 minuten naar binnen gewerkt en bent daarna 

gewoon tv gaan kijken. Je zegt nooit meer dat je van me houdt, je wilt niet 

meer met me naar bed.. Of je gaat vreemd, of je houdt gewoon niet meer 

van me. Wat er ook aan de hand is; ik ben er in ieder geval vandoor. 

Je EX-vrouw. 

P.S. Probeer me niet te vinden, je broer en ik verhuizen samen naar de 

andere kant van de wereld! Een fijn leven verder! 

 

Lieve ex-vrouw, 

Niets maakt me gelukkiger dan het vinden van je brief. Het is waar dat jij 

en ik al 7 jaar getrouwd zijn, hoewel je het bepaald geen goed huwelijk 

kunt noemen. Ik kijk de laatste tijd zoveel tv omdat ik probeer om je gezeik 

en gemekker buiten te sluiten. Helaas werkt het niet zo goed, je praat overal 

doorheen. Ik heb wel degelijk gezien dat je vorige week naar de kapper 

bent geweest, het eerste wat ik dacht was dat je veel gelijkenis toont met de 

bejaarde hond van de buren. Mijn moeder heeft me echter geleerd dat 

wanneer je niets aardigs te zeggen hebt, je beter niets kunt zeggen. 

Verder denk ik dat je me verwart met mijn broer als het gaat om het eten, ik 

eet namelijk al 5 jaar geen varkensvlees meer. En over dat zijden 

ondergoed? Er hing een kaartje aan met 49,95 en ik hoop dat het niets te 

maken heeft met de 50 euro die ik gister aan mijn broer geleend heb. 

Na dit alles, hield ik wel nog steeds van je. Ik wilde er aan werken en 

proberen samen een leven op te bouwen.. Dus toen ik vanochtend de loterij 

won en 10 miljoen euro rijker werd, heb ik ontslag genomen en 2 tickets 

naar Curaçao gekocht.. De plek waar je altijd al heen wilde. Maar toen ik 

thuis kwam was je weg. Succes ermee. 

Je ex-man, schathemeltjerijk en zo vrij als een vogel!  

P.S. Ik weet niet of ik het je ooit heb verteld, mijn broer Simon werd 

geboren als Simone. Ik hoop dat het geen probleem voor je is. 



 
 

Bestuur Lemster Volière Vrienden : 

Voorzitter:  

J. Voerman   Blazer 49,  8531 CE  LEMMER 

johvoerman@home.nl  tel. 0514 – 561726 

Secretaris: 

K. van der Veer  Hoeker 6,  8531 CT  LEMMER 

k.vanderveerlvv@live.nl   tel. 0514 – 565756 

Lid: 

M. van der Molen  Liemdobben 5, 8567 HV  OUDEMIRDUM 

tinusvdmolen@ziggo.nl   tel. 0514 – 571440 

Penningmeester:   

J. Sikkema   Tjotter 17, 8531 DE  LEMMER 

johan.sikkema@kpnmail.nl   tel. 0514 – 564266 

Ringencommissaris:  

C. van Ginkel   Wieringerstraat 9, 8531 LC  LEMMER 

keesvanginkel@home.nl   tel. 06 24875943 

Materialencommissaris:  

C. van Ginkel   Wieringerstraat 9, 8531 LC  LEMMER 

keesvanginkel@home.nl   tel. 06 24875943 

 

Contributie Lemster Volière Vrienden €  35,00 per jaar, te betalen aan 

het begin van het kalenderjaar. Rekeningnummer Rabobank 

3370.54.126 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:k.vanderveerlvv@live.nl
mailto:tinusvdmolen@ziggo.nl
mailto:johan.sikkema@kpnmail.nl
mailto:keesvanginkel@home.nl
mailto:keesvanginkel@home.nl


Voor verse waar en    

vlotte bediening 

   

Groente-  en Fruithal 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

D. J. van Looy 

 

Kortestreek 4, Lemmer 

Tel. 0514 – 565100 

 

 

 

 

Een passagier op de achterbank van een taxi buigt voorover en tikt de 

chauffeur op de schouder om hem een vraag te stellen. De chauffeur 

schreeuwt het uit, verliest de controle over het stuur, vermijdt juist een 

passerende autobus en stopt op het voetpad op enkele centimeters van 

een winkelraam! 

 

Na enkele ogenblikken van volledige stilte zegt de chauffeur met 

bevende stem: "Het spijt me, maar je hebt me de stuipen op het lijf 

gejaagd." 

 

De passagier verontschuldigt zich en zegt dat hij werkelijk niet kon 

voorzien dat een lichte schouderaanraking zulke gevolgen kon hebben. 

 

De chauffeur antwoordt: "Je moet je niet verontschuldigen, het is 

helemaal mijn fout." 

 

"Het is vandaag mijn eerste dag als taxichauffeur... tot gisteren heb ik 

25 jaar met een lijkwagen gereden." 


