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Donderdag 9 september 2021 verwachten wij u op de 

ledenvergadering van de Lemster Volière Vrienden.  

Plaats het clubgebouw van “de Zandbanken” aan de 

Spaanderbank. 

 

Voor de eerste keer vergaderen sinds het begin van Corona crisis in 

2020. Zoals het nu lijkt kunnen we met instandhouding van de 1.5 

meter in deze ruimte wel vergaderen. We willen deze avond 

gebruiken om eens rustig te praten over het wel en wee van de 

leden, en natuurlijk over de kweek van de afgelopen jaren. 

 

Afhankelijk wat de berichten zijn in de persconferentie van 20 

september a.s. gaan we ons ook beraden en voorbereidingen treffen 

voor onze gezamenlijke TT in Balk in samenwerking met de 

afdeling Koudum. 

 

Burgerlijke stand: 

bedankt als lid Alle Bergsma, Woudsend 

 

U kunt ringen voor de tweede uitgifte van het jaar 2022 bestellen 

voor 20 september a.s. bij de ringencommissaris Kees van Ginkel, 

onder gelijktijdige betaling van de verschuldigde bedragen. De 

kleur voor het jaar 2022 is bruin. 

Uitlevering van de ringen na 15-12-2021. 

 



                       

 

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 

 

 

  



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  
 

 

 
  



Coccidiose bij mijn Vogels  ??? 

 

Na een stukje te hebben geschreven in begin april voor ons clubblad 

over: ontsmetten van volière en de kweekkooien kwam ik er half april 

achter dat er een aantal vogels bol zaten en de MEST niet goed was!! In 

overleg met de dierenarts heeft er een mest onderzoek plaats gevonden, 

maar nog ruim anderhalve week later nog steeds geen uitslag!! Toen ben 

ik hard gaan nadenken en hoe nu verder, het was voor mij ieder geval 

duidelijk dat de MEST ( dus darmen ) niet goed zijn. Eerst maar zelf een 

middel toepassen om de darmen te ( mest ) verbeteren . Ben uitgekomen 

op het middel van Koudijs, een homeopathisch middel om 

darmparasieten te bestrijden gedurende circa 6 dagen in het drinkwater 

en dan afwachten of het verbetert, zolang de dierenarts nog geen uitslag 

heeft. Het kan volgens mij geen KWAAD, omdat het geen 

geneesmiddel is!! Ik verwacht dat het Coccidiose is, de symptomen 

passen goed in het beeld zoals: de vogel vermagert – de mest is dun – is 

lichter in gewicht en gaat bol zitten. Coccidiose bij vogels is een vaak 

voorkomende ziekte die bij een vroege identificatie goed te bestrijden 

valt met de juiste medicijnen. Coccidiose kan enkel en alleen inmiddels 

een microscoop worden vastgesteld omdat het behoort tot de 

zogenaamde “eencellige” parasieten behoort en voorkomt bij andere 

kleinvee zoals: vogels – kippen en konijnen. 

Deze “gast ”nestelen zich in de darmen en lever en veroorzaken 

zodoende de dunne /slijmerige mest en kan zich heel gemakkelijk 

vermenigvuldigen. De oorzaak moet worden gezocht in: een vies badje 

– ontlasting in het drinkflesje – voerbakjes met ontlasting. Wanneer de 

vogel dan de zaden gaat eten en/of drinken kunnen deze parasiet  

( indien aanwezig in water en voer ) worden opgenomen met het 

resultaat dat de besmetting door gaat in je hele vogelbestand !! Ik heb 

vernomen in de literatuur dat de coccidiose parasiet zich gemakkelijk 

kan voortplanten, omdat er geen man/vrouw bestaat en dus 

ongeslachtelijk kunnen voortplanten. Vaak wordt het pas laat duidelijk 

dat de vogel lijd aan coccidiose i.p.v. luchtpijpmijt ( piepend geluid te 

horen of dat ze happen naar lucht ) door symptomen van “bol “zitten ( 

dat doen ze dan om zich zelf warm te houden ) dat gepaard gaat met 

weinig activiteit in wat zich vaak vertaald in verminderde eetlust. Dit 



gaat vaak over in een stadium van dunne ontlasting ook wel diarree 

genoemd. Ik geef mijn vogels ook geen bladgroentes 

om dunne ontlasting te voorkomen , ook enkele exemplaren waren 

duidelijk vermagerd. Vooral jonge vogels die het nest uitkomen, of 

vogels met verminderde weerstand inmiddels ruien zijn een 

gemakkelijke prooi voor deze parasiet en minder weerstand hebben als 

door geruide vogels. Als bijeen vogel coccidiose is geconstateerd is het 

belangrijk om deze vogel direct apart te zetten, om verdere verspreiding 

te voorkomen. Immers dragen zij de parasiet met zich mee, en kunnen 

daardoor ook de andere vogels via de ontlasting ook besmetten. Als je 

dan de zieke vogels apart hebt gezet, is het zaak dit in de gaten te 

houden bij de andere vogels of die ook niet besmet zijn!! Buiten het feit 

dat je observeert of andere vogels hier ook dezelfde symptomen 

bevatten, de bakjes en waterfonteintjes grondig te gaan ontsmetten in 

het vogelverblijf waar de “zieke” vogel zit en uitkomt om verdere 

besmettingen te voorkomen. 

Voorkomen is beter dan genezen is een bekend spreekwoord. De buiten 

volière en vogelkooien goed schoonhouden en 1 keer per jaar of vaker 

als zich dit duidelijk aangeeft te reinigen en daarna te ontsmetten. Ook 

de bodembedekker is van invloed, omdat die parasiet vocht nodig heeft 

om te kunnen overleven. ( ik gebruik  meestal droogzand in de buiten 

volière en binnen kun je dan wit (anijs zand ) gebruiken )  Houtsnippers 

wordt ook vaak toegepast als bodembedekker , maar die moet je 

regelmatig ook vervangen omdat ontlasting de belangrijkste infectiebron 

is en blijft. Eenzijdige voeding is daarom ook niet aan te raden bij je 

vogels, vogels die in goede conditie zijn geven niet alleen betere 

broedresultaten maar ook meer weerstand tegen o.a. deze ziekte. Als er 

coccidiose wordt geconstateerd, geen STRESS maar de vogels waarom 

het gaat isoleren en als de vogels niet aanzienlijke verbeteren, schakel 

dan een dierenarts in. Het is voor ik weet de 1e keer dat ik hier mee te 

maken krijg en de tijd zal het uitwijzen hoe het verloop van deze 

besmetting gaat aflopen!! P.S. Virkon S is nu ook te koop bij bol.com 

per zakje van 50 gram. 

 

Theo Gebbink  



 



 
 

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.  
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