
32e jaargang nr. 4 

 

Woensdag 22 april 2015 houden wij onze vergadering in Het Baken, 

Wiepke Hofstraat 2, Lemmer. Aanvang 20.00 uur 

 

Agenda voor de vergadering: 

 

* Opening 

* Notulen vergadering van 16 maart  jl  

* Mededelingen en Ingekomen stukken 

* Fûgelpraet 

* Misser van de maand  

* Pauze 

* Fûgelpraet 

* Trekking verloting 

* Vraag en aanbod 

* Rondvraag 

* Sluiting  

 

Ons bereikte het droevige bericht dat op 30 maart 2015 is overleden  

ons lid Janny van der Velde – Koster in de leeftijd van 62 jaar. 

In het clubblad van April 2014 heeft u kunnen kennismaken met Janny 

en haar man Siebe. Zij kweekten agapornissen in een grote 

gezelschapsvlucht. 

Wij wensen haar man Siebe, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte 

toe om dit verlies te dragen. 

 

Agenda 2015: 

Woensdag  22 april  Clubavond 

Dinsdag 8  september  Clubavond   

Woensdag 21 oktober  Clubavond Tafelshow 

Donderdag 5 november Inbreng vogels  

Vrijdag 6  november  Keuring + Opening 

Zaterdag 7 november  Open + sluiting om 15.30 uur 

 

Website: www.lemstervolierevrienden.nl 

 

Secretaris van onze vereniging is Mark Visser, Nieuwedijk 50, Lemmer 

http://www.lemstervolierevrienden.nl/


Het formulier voor de 1
e
 bestelronde voor de ringen 2016 kunt u tot 5 

mei a.s. inleveren bij de ringencommissaris Cees van Ginkel. 

Uitlevering na 1 oktober a.s. 

De kleur van de ringen voor 2016 is oranje. 

 

Regio en District 

Wanneer u dit leest zijn de beide vergaderingen al achter de rug. 

De agenda voor de regiovergadering bevat geen nieuws. De regioshow 2015 wordt 

gehouden in Grou, dit ter gelegenheid van hun 50-jarig jubileum. Johan Sikkema 

en Mark Visser kunnen u meer vertellen over het verloop van deze vergadering. 

Ook de agenda voor de districtsvergadering levert weinig punten op voor discussie. 

Van het hoofdbestuur zijn aftredend en herkiesbaar: penningmeester Dirk Verburg 

en commissaris Sjoerd Munninksma. 

Van het Districtsbestuur zijn aftredend en herkiesbaar commissaris Sipke Brouwer, 

niet herkiesbaar Martin van Wijngaarden, kandidaat Simon Terpstra. Als bestuur 

hebben we aangenomen dat niemand van de leden bezwaar zal hebben tegen deze 

verkiezingen.  Ongetwijfeld zal er veel worden nagepraat over het doorgaan van de 

tentoonstellingen en de kosten hieraan verbonden. 

Diedrik Kelderhuis en Johan Voerman zijn hier als afgevaardigden naar toe 

geweest. 

 

 

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 



Verslag ledenvergadering LVV van  16 maart 2015 

 

Opening. 

Bij zijn opening kon de voorzitter met genoegen vaststellen dat er bij deze 

bijeenkomst 19 aanwezigen waren. Wel met de kanttekening dat daar de 

inleider van deze avond, de heer Martin van Wijngaarden, was inbegrepen, 

evenals de privé chauffeur van Tinus van der Molen. 

Notulen vergadering van 25 februari.  

Het verslag werd zonder opmerkingen akkoord bevonden. 

 

Ingekomen stukken. 

Die waren er niet. De voorzitter meldde bij dit punt dat hij per mail van 

Pieter de Heij het verzoek had ontvangen diens gegevens aan hem door te 

geven. Daarmee zal Pieter zich eventueel bij een andere vereniging kunnen 

aansluiten.  

 

Lezing door Martin van Wijngaarden. 

Zoals hij ons ook al eerder had laten zien, kan Martin fraaie foto's maken 

van allerlei dieren en vogels wanneer hij als vrijwilliger werkt op projecten 

voor natuurbescherming overal ter wereld. 

Ditmaal liet hij ons genieten van zijn fotowerk tijdens het werk aan een 

beschermingsproject in Zuid Amerika, meer in het bijzonder Brazilië. 

Hoewel reuzenotters  de hoofdrol bij dat project vervulden zagen we toch 

erg mooie foto's van exotische vogels aan ons voorbij trekken. 

Na de pauze was dat niet anders ofschoon Martin zich toen bij het maken 

van de foto's in Pantanal bevond. Wij begrepen van hem dat dat niet alleen 

vele honderden kilometers verder was, maar ook vele uren reizen. Ook daar 

speelde water, net als bij die otters, in de natuur een hoofdrol. Je vraagt je af 

waarom al dat water hem nooit geïnspireerd heeft om foto's van vissen te 

maken? 

Nu zagen we slechts eenmaal een vis. En dan nog een zeer dode ook nog. 

Dus Martin, een uitdaging voor een lezing voor de Lemster 

Hengelsportvereniging? 

Het applaus voor Martin na afloop was zeker zeer terecht en gemeend. 

De pauze werd ook deze avond nuttig gebruikt door de penningmeester met 

de lotenverkoop. Dat eindigde later natuurlijk met de verloting zelf. Daarbij 

viel wel op dat het gooien niet kon opvallen. 



De misser van de maand. 
Deze keer trok de voorzitter nummer 8 en een sip gezicht. Hij was de 

ledenlijst vergeten en had geen idee wie nummer 8 vertegenwoordigde. Dit 

bleek later A. Hoekstra te zijn. Nu die niet aanwezig was heeft de 

penningmeester huilend  €2,50 in de pot gestopt. 

 

Vraag en aanbod. 

Voorzitter Johan gaat rollen karton bestellen. Dan weet u dat maar. 

 

Bij de Rondvraag vertelde Diederik dat thuis enige parkieten waren 

overleden aan teflongas. 

Hij vertelt er misschien later in ons clubblad zelf iets over. 

 

Zo tegen 22.00 uur sluit de voorzitter deze weer gezellige bijeenkomst. 

 

Maart 2015  Ernst  

 

 

Voor verse waar en    

vlotte bediening 

   

Groente-  en Fruithal 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

D. J. van Looy 

 

Kortestreek 4, Lemmer 

Tel. 0514 – 565100 

  

 

 



 

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 

bbloemdecoraties 

  voor tuin en interieur 

  Zwadeco Trading vof 

  Tussendiepen 25 

        9206 AA Drachten 

  Tel: 0512- 366140  

http://www.delangestreek.nl/


 

 



 De mens en zijn vogels. 

 

Op bezoek bij Watze Jeensma  . 

Ook deze keer geen verre reizen: Watze Jeensma  

woont in Lemmer. Nog net niet bij mij om de hoek. 

 Het mooie weer heeft me vroeg m'n bed uit gelokt 

 dus ik ben ruim op tijd. 

De koffie staat klaar. Johan heeft  Watze en z'n  

vrouw toen hij de vorige avond de afspraak voor  

onze bezoeking maakte, al ingelicht dat we beide  

de koffie zwart drinken. Dat heeft twee voordelen.  

 

De eerste is dat de gastvrouw geen melk en dergelijke in huis hoefde te 

halen en het tweede voordeel is dat wij bij komende bezoeken dit niet meer 

hoeven uit te leggen omdat ik er nu over kan.... eh, door praten. 

Goed, Johan kwam mooi op tijd en maakte direct duidelijk dat we voor de 

vogels kwamen. Wat zeg ik nou weer! Op tijd kwam ie, maar direct over de 

vogels praten? Nee natuurlijk niet. Net zoals bij al de gesprekken met onze 

leden over hun (en onze) hobby,  gaat het eerst over van alles en nog wat. U 

kent dat wel, ofschoon ik er in het Nederlands geen bepaalde omschrijving 

voor heb. Een reeks onderwerpen die de revue passeert zonder dat er op één 

ervan dieper wordt ingegaan. “Little talk” noemt de Engelsman dat.  

Watze is afkomstig uit het grensgebied van wat wij “de Wouden” noemen, 

namelijk de Veenhoop.  Geboren en groot geworden op een boerderij is de 

liefde voor dieren hem met de paplepel ingegoten.  

Wanneer het gesprek op kraaien komt – we moeten het uiteindelijk toch 

over vogels hebben – blijkt Watze een waarlijk gepassioneerd bestrijder van 

kraaiachtigen als roeken, kraaien en eksters. Er komen veel te veel van deze 

vogels, vindt hij. Vroeger was dat anders toen we nog nesten uit haalden en 

de bescherming van vogels nog verre toekomst was. Nu echter worden naar 

zijn mening andere vogelsoorten verdrongen door de kraaiachtigen.  

Eenzelfde te betreuren beeld ziet Watze bij de vos. Ook die is tot een 

plaagdier geworden. 

Nu zou je over dit specifieke onderwerp een hele grote boom kunnen 

opzetten en misschien doen we dat ook nog wel eens, maar we kwamen 

natuurlijk om te luisteren naar Watze wanneer hij ons vertelt over zijn 

hobby. 

Watze kweekt, het zal u niet verbazen, vogels. Dat zijn nu kanaries, 

groenlingen en goudvinken. Maar dat was niet altijd zo.  In het verleden 



waren dat vele andere soorten vogels. Zo heeft hij zeer succesvol gekweekt 

met edel- en andere papegaaien. Wanneer hij hierover vertelt klinkt er enige 

weemoed door. Ik begrijp dat. Wie ooit verslingerd was aan papegaaien of 

grote parkieten raakt dat nooit meer helemaal kwijt. Maar omstandigheden 

kunnen zo zijn dat omschakeling naar andere vogels geboden is.  

 

 
 

Zoals gezegd Watze kweekt nu kanaries. Hij neemt ons mee naar de 

kweekruimte waar een zestal koppels kanaries broedt in broedkooien of 

daarin reeds voor de jonge vogeltjes zorgt. In vergelijking tot de andere 

kanariekwekers die we bezocht hebben gaat het hier om een klein aantal 

koppels. We zien koppels gele kanaries maar ook koppels bestaande uit een 

gele en een witte kanarie. Die laatste combinatie past Watze toe om mooie 

forse witte kanaries te fokken. De combinatie wit met wit leidt tot te kleine 

en vaak ongezonde vogels vertelt hij. 

Wat echt opvalt in de kweekruimte is de open en zeer lichte ruimte. Een 

tweetal ruime vluchten waarin straks de jongen terecht gaan komen. Die 

vluchten worden nu nog bewoond door een tweetal man-kanaries en een 

koppel goudvinken. Vervolgens neemt Watze ons mee naar de kweekruimte 

waarin de goudvinken hun best gaan doen.  

 

 



 

 

 

 

 
 

Daarna gaan we naar de buitenvolière waar de groenlingen zich op de 

komende familie uitbreiding voorbereiden. In één forse vlucht vliegen daar 

wildkleur groenlingen en agaatkleurige vogels bij elkaar. Watze vertelt dat 

ze ook wanneer er gebroed wordt zo bij elkaar blijven zitten zonder dat zich 

grote problemen voordoen. 

Het is voor de vinken nog te vroeg in het jaar om al te broeden (het zou hen 

groen en goud voor de ogen komen wanneer ze daar al mee bezig waren) 

maar aan de felle oogjes en, bij de groenlingen, het gezang is al te merken 

dat de hormonen al aardig door de lijfjes gieren. 

Wij bewonderen de vogels, natuurlijk. Maar ook de mooie volières en ruime 

kooien waarin ze verblijven. Alles strak en schoon aluminium, geen 

overbevolking, alles fris. Echt om lichtelijk jaloers op te worden. En ik ben 

dat ook, een beetje boel. 

Voor we weg gaan laat Watze ons nog het voer zien dat hij aan zijn vogels 

verstrekt. Het gaat om speciaal voor Europese cultuurvogels ontwikkeld 

pellet voer. Het wordt met graagte door de vogels genomen.  

 



 

 

 
 

Maar ook de kanaries ontvangen in de broedtijd  een speciaal ontwikkeld 

kiemvoer. Eigenlijk gaat het hierbij niet om kiemvoer maar om, laten we 

zeggen, welvoer. Ook hier zijn het pellets die enige tijd in water worden 

geweekt en dan aan de vogels verstrekt.  

Watze heeft met de pellets erg goede ervaringen. Wij proberen de 

samenstelling van de pellets te achterhalen maar de fabrikant geeft daarover 

geen enkele informatie op de etiketten. Dat valt wat tegen omdat je in deze 

tijd toch overal dit soort informatie tegen komt. Zelfs de informatie over de 

voedingswaarde ontbreekt. Vreemd maar het is niet anders. 

Zo tegen een uur of halftwaalf  zeggen we dag tegen Watze en zijn kipjes 

die ook nog in zijn tuin lopen. De kippen zeggen niets terug, evenmin als de 

vissen waarnaar we even eerder in de tuinvijver hebben gezocht. Zij zijn er 

volgens Watze nog wel, ondanks het ongewenste bezoek van een reiger. Zo 

zie je dat ook een vogelliefhebber niet van álle vogels houdt. 

Wij wensen Watze een goed broedseizoen toe, maar vooral een goede 

gezondheid. Hij als geen ander, weet hoe belangrijk dat laatste is. 

 

April 2015 Ernst en Johan 

 



Aanvulling op het artikel over Watze Jeensma en zijn manier van voeren 

 Op internet via www.ecshoponline.nl  vond ik de samenstelling: 

 

 PERLE  MORBIDE      PERLE MORBIDE BIANCHE is idem echter 

zonder kleurstoffen 

 

INGREDIËNTEN: maïs, gemalen tarwe, gemalen haver, 

maïsglutenmeel, kokosolie, sojaolie, aardappeleiwit, calcium carbonaat, 

dicalciumfosfaat, L-lysine, choline Natuurlijke en kunstmatige 

smaakstoffen, chloride, DL methionine, vitamine E .  supplementen, 

calcium L-ascorbinezuur 2 - monofosfaat (gestabiliseerde vitamine C), 

biotine, Yucca schidigera extract, . zinkoxide, mangaanoxide, 

niacinamide, vitamine B12 supplement, rozemarijn-extract, kopersulfaat, 

calcium Yodado, beta-caroteen , magnesiumoxide, vitamine A  -acetaat, 

calciumpantothenaat, natriumseleniet,  foliumzuur, Riboavina, 

Pyridoxinewaterstofchloride, thiamine mononitraat, natuurlijke en 

kunstmatige kleurstoffen, menadion, b complex isolfato natrium (bron van 

vitamine K3), extra vitamine D3, Cobalt sulfaat, gemixte tocoferolen. 

 

Gegarandeerde Analyse: 

Ruw Eiwit min.          16% 

Ruw Vet/Olie min.     10% 

Ruwe Vezels max.       3%   

Vocht max.                 10% 

Ruwe As max.               4% 

Vitamine A min.         17500 I.E./Kg     

Vitamine D3 min.        800 I.E./Kg 

Vitamine E min.           200 I.E./Kg. 

Koper min.                    10mg/Kg 

 

Dit product kan genetisch gemodificeerde mais en soja bevatten. 

Bewaar op een koele en droge plaats. 

 

Het andere voer wat Watze ook gebruikt zou volgens deze site 

couscous kunnen zijn, een tarwe product, vergelijkbaar met ons 

griesmeel. Couscous wordt ook veel in de Noord Afrikaanse keuken 

gebruikt. 

http://www.ecshoponline.nl/


  

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 



 
 

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. 0514 – 564266 

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 24875943 

Lid: 

D. Kelderhuis   Wulp 5, 8532 BM  LEMMER 

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

Materialencommissaris:  

C. van Ginkel   Wieringerstraat 9, 8531 LC  LEMMER 

vanginkel.k@telfort.nl     tel. 06 24875943 

 

Contributie Lemster Volière Vrienden €  35,00 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
mailto:vanginkel.k@telfort.nl


  

 



 

 

 

 

 
 



  


