




38e jaargang nr.  4 

 

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de normale vergadering van de 

Lemster Volière Vrienden op woensdag 13 oktober 2021 in het 

clubgebouw van de Zandbanken. Aanvang 20.00 uur  

 

Agenda: 

Opening 

Verslag vergadering 9 september j.l. 

 TT 2021 

Pauze 

Fûgelpraet 

Sluiting 

 

Agenda 2021 

Woensdag 13 oktober  Gewone Vergadering 

Donderdag 11 november  Inbreng vogels voor de TT 

Vrijdag 12 november  Keuring van de vogels 

Zaterdag 13 november  TT open, sluiting om ?   

 

Agenda Koudum 

Woensdag 21 oktober    2021     

Hans Wagenaar over natuurlijke voedselbronnen voor papegaaien 

( kan boeiend vertellen met mooie opnames !) 

Woensdag 23 Maart        2022          

Jan Tijsma Oudemirdum met natuuropnames uit de buurt  

( staat elke week onder meer in de Balkster  met verhaal en foto) 

Wanner u hem een email stuurt wordt u opgenomen in zijn 

verzendlijst. U ontvangt dan regelmatig de mooie  foto’s van vogels 

e.d.  jtijsma@hetnet.nl  

Er is geen entree, consumpties voor eigen rekening. 

 

www.lemstervolièrevrienden.nl 

 

www.voliereverenigingswh.nl/  

 

mailto:jtijsma@hetnet.nl
http://www.lemstervolièrevrienden.nl/
http://www.voliereverenigingswh.nl/


                       

 

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 

 



 
 

 

 

 
 

Helder Financiële diensten                   

Flevostraat 2-a                                      

8531 KS Lemmer                                   

Tel. 0514 – 56 62 62 

WWW.HELDERFD.NL                              
  

http://www.helderfd.nl/


 

 
 

           Voor verse waar en vlotte bediening 

 

Groente-  en Fruithal 

 

 
D. J. van Looy 

 

 
        Kortestreek 4, Lemmer 

  Tel. 0514 - 565100 

 

 

  



Verslag ledenvergadering 9 september 2021 

 

Na een lange tijd geen bijeenkomsten te hebben gehad door de Corona, 

konden we eindelijk als vereniging weer eens bij elkaar komen. De 

voorzitter verwelkomde 9 leden inclusief bestuur en Tineke, de vrouw 

van Theo, welke ervoor gezorgd had dat Theo ook de bijeenkomst kon 

bij wonen. Voor vanavond was er geen agenda. Het zou een avond zijn 

om eens even bij te kletsen na zo’n lange periode niet over de vogels 

met mekaar gesproken te hebben.  Er was wel een mededeling van de 

Folière Foriening Sudwesthoeke, dat onze leden van harte zijn 

uitgenodigd om hun eerstvolgende vergadering bij te wonen op 

maandag 20 september om 20:00 uur bij te wonen. Ze hebben op deze 

avond Pieter v/d Hooven welke een presentatie geeft over tropen.  En 

dan Fûgelpraet. De voorzitter begint aan de linkerkant van hem. Aan die 

zijde zit de secretaris dus ik vertel over het afgelopen kweekseizoen. Dit 

was bij mij redelijk. Ik heb met 8 koppels neophemas gekweekt en heb 

ongeveer een 30 jonge vogels. Er waren wat koppels bij die niets 

brachten en enkele maar 2 jongen. Ook is er afgelopen zomer een 

nieuwe volière gebouwd en ben ik de trotse bezitter van 4 vluchten van 

3 meter lengte en hier achter een nachthok van een meter met een 

looppad erachter langs van ongeveer 70cm breed. Foto’s op de telefoon 

gaan even rond om het te laten zien aan de leden wat het resultaat 

geworden is. Dan gaan we naar Theo Gebbink. Theo verteld dat hij 

onder de poppen van de goulds wat ziekte heeft gehad. Hij heeft daarom 

mestonderzoek laten doen. Maar omdat de uitslag nogal op zich liet 

duren en hij zich wat had ingelezen vermoedde hij dat het coccidiose zo 

zijn en heeft hier de vogels voor behandeld. 1 pop is doodgegaan en de 

jongen daarvan heeft Theo ondergebracht bij een ander kweekkoppel. 

Hij geeft zelf aan dat hij mooie vogels heeft gekweekt en is tevreden 

over de kwaliteit. Ondanks dat Theo al de vogels heeft geselecteerd 

geeft hij aan dat hij niet deelneemt aan de show in Elst. Henk van der 

Velde heeft ook wel wat jonge vogels gekweekt. Henk kweekt niet echt 

gericht voor de tentoonstelling. Zijn vogels zitten samen in een volière 

waarvan zij genieten. De maskeramadines wilden die jaar niet kweken. 

Henk Kok was niet ontevreden over de kweek van zijn grote parkieten. 

In het voorjaar had hij al 3 jonge roodvleugels. Vermoedelijk door het 

koude weer in het voorjaar zijn  er 2 jongen dood gegaan. Maar bij de 



penanten en blauwwang redelijk wat jongen zodat Henk Kok er nog een 

6e vlucht heeft bij gebouwd. Koos heeft zoals bekend geen vogels meer 

dus kon daar weinig over vertellen maar was wel weer aanwezig deze 

avond. Johan Sikkema had wel een goed kweekseizoen en had al 65 

jongen op stok zitten en is daarom al vroeg gestopt met de kweek. Hij 

heeft een hele mooie witte kuif kanarie gekweekt maar die heeft 

waarschijnlijk ergens met zijn pootje klem gezeten waardoor hij niet 

meer geschikt is voor de tentoonstelling maar nog wel als kweekvogel. 

Op zaterdag 18 september is hij van plan om naar de vogelmarkt in Den 

Bosch te gaan om vogels te verkopen. Wout Kreeft heeft 35 jongen 

gekweekt. Dit betreffen Engelse grasparkieten. Hij heeft enkele mooie 

exemplaren aldus de kweker zelf. Wel heeft hij last van jongen die na de 

jeugdrui hun staartveren niet meer terugkrijgen. Dan heeft hij ook nog 

last van een steenmarter. Dit heeft hem al 4 vogels gekost. Doordat de 

steenmarter s’ nachts voor onrust zorgt krijgen de vogels stress en/of 

vliegen zich dood tegen het gaas. Ben de Velde Harsenhorst heeft nog 

wel plannen om weer te starten met vogels. Maar het is er tot nu toe nog 

niet van gekomen. Kees van Ginkel had ten opzichte van vorig jaar een 

beter kweekjaar. Vorig jaar 0 jongen door een virus en dit jaar een 

goede 40 jongen. 20 rood en 20 geel mozaïek. Het waren niet allemaal 

grote nesten. Maar er zit weer wat toekomst in. Johan Voerman is de 

laatste in de rij en hij heeft 10 jonge goulds gekweekt. Door zijn 

gezondheid denkt hij erover om te stoppen met de goulds. Misschien dat 

de Bourkes parkieten nog blijven. Hij heeft een goed koppel welke dit 

jaar alweer 12 jongen heeft grootgebracht. Omdat de volière niet heel 

groot is zijn de 1e 6 jongen aan Simon Bles verkocht. Er zit op het oog 

een mooie man bij dus hopelijk gaat deze een goede score halen op onze 

TT. In de rondvraag wordt er door Henk Kok nog gevraagd over merken 

voer van grote parkieten. Ook ter tafel komt nog voorbij dat de afdeling 

Grou wordt opgeheven. Daarna sluit de voorzitter de vergadering en 

wenst eenieder een goede reis naar huis. 

Diedrik Kelderhuis 14 september 2021 

 

Rabobank Clubsupport, stemmen kunt u via de volgende site: 

https://www.rabo-clubsupport.nl/sneek-zuidwestfriesland/ 

https://www.rabo-clubsupport.nl/sneek-zuidwestfriesland/


 
geel- en rood mozaïek kanaries 

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

 

 

 

 

   

 

 

 
  



  



 

 

 

 

 

 

 

    

● 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  
 

 

 
  



 



 
 

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: 

D. Kelderhuis   Wulp 5, 8532 BM  LEMMER 

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

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:d-kelderhuis@ziggo.nl
mailto:vanginkel.k@telfort.nl
mailto:d-kelderhuis@ziggo.nl


 

 
 

 

 
 





 


