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Verslag vogelmarkt 9 maart 2013  
  
Op zaterdag 9 maart jl. hebben we voor de derde keer onze markt 
gehouden in de Prins Bernhardhoeve in Zuidlaren.  

 
We kunnen stellen dat het een succes is geweest. Vooraf hoopten we op 
een beter resultaat dan in maart vorig jaar, want dat zou betekenen dat 
we in een opgaande lijn zitten. Dat is gelukt. Er zijn circa 2200 betalende 
bezoekers geweest via de kassa en daarnaast nog circa 200 bezoekers die 
met de verenigingen zijn gekomen. Er waren 220 stands verhuurd en ook 
dat was meer dan in maart vorig jaar. Wel was dit iets minder dan in 
oktober, maar dat is ook het verschil tussen voorjaarsmarkt en 
najaarsmarkt.  
We zullen de komende tijd verder moeten werken aan verbetering en aan 
het verder bekend maken van onze markt. Het feit dat er nu een bus uit 
Denemarken was en een Duitse vogelvereniging, geeft aan dat het steeds 
bekender wordt. Veel standhouders delen onze flyers uit of versturen die 
met internetbestellingen. Ook heeft het flyeren vorige week op de markt 
in Lingen zeker geholpen. Hier kom ik dan ook op een punt waar ik wil 
benadrukken dat het belangrijk is dat ieder lid die een andere markt 
bezoekt, even de moeite neemt een stapel flyers mee te nemen en uit te 
delen. Je kunt deze bij Alwin of Henk opvragen. Nu komt dit in de praktijk 
toch teveel neer op enkele personen, terwijl de markt financieel in het 
belang is van alle leden.  



We zijn blij dat er weer zoveel vrijwilligers zijn geweest, maar merken ook 
hier dat er om diverse redenen nog wel eens afgezegd wordt. Dit kan 
natuurlijk, maar geeft wel aan dat het ook belangrijk is dat er nieuwe 
vrijwilligers bijkomen. We hebben echt de mensen nodig die er nu op de 
lijst staan! 

 
We zijn deze markt voor het eerst geconfronteerd met zakkenrollers, iets 
waar ik toch wel van geschrokken ben. We zullen hier maatregelen voor 
moeten nemen door goed te gaan waarschuwen, want je kunt er vanuit 
gaan dat ze ons blijven opzoeken. Waakzaamheid is ook voor ons als 
vrijwilligers dus van het grootste belang.  

 
Ik wil afsluiten met iedereen te bedanken voor de inzet en hoop jullie op 
13 oktober weer te mogen begroeten.  

Namens de marktcommissie, Alwin  



Van uw voorzitter 
 
Vogelweelde heeft de jaarvergadering inmiddels weer 
achter de rug. De verslagen van secretaris 
en penningmeester wierpen geen 
vragen van betekenis op. De 
herkiesbare bestuursleden zijn 
zonder tegenstemmen herkozen, dus 
Albert Boerma en Arjan Schadenberg zullen 
het bestuur de komende 3 jaar weer versterken.  
Dit brengt mij toch op de openstaande vacature in het bestuur, het 
moet toch mogelijk zijn voor een vereniging van om en nabij de 170 
leden om nog één kandidaat te leveren voor het bestuur! Heeft u 
interesse, meldt u aan!!  Zoals de meeste actieve leden al wel weten 
wordt de “Vogelweeldekar” door een zeer beperkt aantal mensen 
getrokken, gelukkig hebben we nog een standvastige groep 
vrijwilligers, die tijdens markt en TT ondersteunen, mijn dank 
hiervoor. 
De JV had ook een minpunt, er werd een onderwerp aangeroerd 
over iets wat er op de markt was gebeurd, jammer, dit was namelijk 
al met alle partijen doorgesproken en afgehandeld. Laten we elkaar 
in onze waarde laten, en niet van een mug een olifant maken, hier 
kunnen mensen (vrijwilligers) mee gekwetst worden terwijl deze 
mensen zich naar eer en geweten inzetten voor ONZE vereniging. 
Wat mij betreft is dit ook het laatste wat hier over gezegd wordt! 
Voor de meeste leden zal het abracadabra zijn wat hierboven staat 
geschreven, maar wie de schoen past trekke hem aan. 
De laatste ledenvergadering hebben we kunnen genieten van een 
lezing van de jagersvereniging “Oldambt”, die ondergeschikt is aan 
de landelijke KNJV (Koninklijke Nederlandsch JagersVereniging). Het 
blijkt toch dat jagers onmisbaar zijn in het Nederlandse wildbeheer, 
alleen jammer dat het door overheidswege bijna niet meer te doen 
is, als jager te beginnen, de jagers dienen behoorlijk geschoold te 
zijn (maar goed ook natuurlijk), daarnaast kost het een behoorlijke 



duit voordat je je jager mag noemen. Wat een goed werk doen die 
mannen toch. Dit alles werd ondersteunt door een prachtige en 
overzichtelijke beamer presentatie. Op 26 april is één van de 
sprekers zelfs onderscheiden als lid in de orde van Oranje Nassau, 
zie hiervoor http://wbe-oldambt.nl/.  
Voor andere verenigingen is dit onderwerp zeker een aanrader. 
19 mei hebben we de voorjaarsvergadering van het District bezocht. 
In deze vergadering hebben we afscheid genomen van Jan de Boer  
die 12 jaar in het bestuur heeft gezeten. Jan zal het promo werk 
blijven doen voor de N.B.v.V. 
Verder kwam er nog ter tafel dat er teveel smerige kooien op de  
tentoonstelling worden ingezonden. Wanneer je je mooiste vogels 
instuurt dan kun je  het niet maken om vuile  kooien te gebruiken. 
Ook de jeugddag kwam aan de orde. 
De jeugddag is 15 oktober 2013 en vindt plaats in Beilen. 
Ik hoop dat er van onze vereniging ook jeugdleden naar deze dag 
zullen gaan. 
Deze dag is voor de jeugd en hun begeleiders een erg leerzame dag. 
We mochten ook nog een geldprijs in ontvangst nemen voor de 
tweede plaats op de Districtsshow. 
Als er enkele leden meer hadden ingezonden hadden we misschien 
de 1e prijs wel behaald. 
 
Op 8 juni a.s. gaat ons jaarlijks reisje naar de Beekse Bergen. 
Degene die zich hebben opgegeven krijgen nader bericht. 
Ik hoop dat de kweek voor u dit jaar succes, zodat we in week 46 
weer veel vogels kunnen verwachten op onze onderlinge 
tentoonstelling.   
 
 
 
 
 
 

Teun Lok 

http://wbe-oldambt.nl/


De feestavond op een andere locatie! 
 
Op vrijdag 8 februari was weer de jaarlijkse feestavond, bijna 60 
personen hadden zich opgegeven bij Johan en Cor de organisatoren 
van dit evenement de locatie was dit jaar “de Buddingehof” in 
Ruinerwold waar we de laatste jaren ook onze vogelshow houden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij binnenkomst was er ontvangst met koffie en een Ruinerwolds 
kontje, dit is een erg lekker maar behoorlijk zoete delicatesse van de 
streek. De avond werd geopend door Teun onze voorzitter en begon 
met het officiële gedeelte er waren namelijk 2 jubilarissen bij 
“Vogelweelde”.  
 
 
 
 
 
 
 
Dhr. Dijkstra, die zich had afgemeld en Poul Koster, ieder 25 jaar lid 
van onze club. Poul kreeg een prachtig wandbord aangeboden en 
Gerda een mooi boeket bloemen. Hierna werden de kampioenen 
prijzen van onze onderlinge TT uitgereikt in de vorm van oorkondes 
en de medailles behoren bij de verschillende statussen.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En last but not least, Nederlands kampioen Dhr. Vriend die met zijn 
Duitse kuif kanarie deze titel in de wacht sleepte.  
Na deze huldiging was er even tijd voor een keuvel kwartiertje om 
de “Chinees” de tijd te geven het buffet in orde te maken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierna was er de mogelijkheid hiervan gebruik te maken. Tevens 
kon men zelf een drankje halen bij de bar. Dit buffet duurde tot de 
pauze en er was en gemoedelijke sfeer, eten, drinken en wat 
bijpraten is een goede combinatie. Na de pauze was er 
entertainment, de zaal werd verdeeld in twee groepen de 
Hollanders tegen de Oranjes en al gauw was er van de 
gemoedelijkheid geen sprake meer.  



Er werden twee captains gekozen de Hollanders werden aangevoerd 
door Gert de Minstreel en de Oranjes door Teun de Kwartelkoning 
we gingen het spel “ik hou van Holland” spelen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           
 



De groepen waren goed aan elkaar gewaagd al waren in mijn ogen 
de Oranjes net wat gewiekster en gingen het eerste gedeelte  aan 
kop, na de pauze waarin men zich weer wat kon opladen, ging het 
spel weer verder, met enkele spelletjes er bij waar de geluksfactor 
een rol ging spelen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En omdat het geluk vaak met de dommen is, ging het pientere 
Oranje team roemloos ten onder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al met al een leuke invulling van de avond.  
 



 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na dit spektakel werd er nog even doorgefeest en vond ik het een 
geslaagde avond en ik denk velen met mij.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jan Vriend 



Flyeren op Emslandbörse te Lingen (DL) 
 
Op zondag 3 maart met promoteam “Vogelweelde” (Alwin ,Teun en 
Arend) naar Lingen in Duitsland geweest naar de Emslandhallen 
waar de Emstlandbörse gehouden werd dit is een kleindierenmarkt 
met in hoofdzaak vogels.  
 
 
 
 
 
 
Om 07.15 werden wij opgehaald door Teun en om 08.30 waren we 
al bij de kassa van de Beurs, de entree was € 3.- en het parkeren is 
gratis. We kwamen In een ruime hal die voor 2/3 bezet was, bij 
navraag bleek de hal normaal helemaal vol te zijn, maar er waren dit 
keer minder konijnen, duiven en kippen er was maar een halve rij in 
gebruik door deze groep. De andere rijen waren allemaal vogels. Dit 
alles zag er mooi en proper uit en er was een leuke variatie aan 
vogels de prijzen waren gelijk als bij ons. Op alle tafels werden flyers 
neer gelegd en Alwin plakte waar het maar kon posters op. In tussen 
was het tijd voor een bakkie leut, waren het op de Hoogeveense 
vogelmarkt Haagse bakkies hier waren het echte tassen en nog 
lekker ook.Als je zo rond zit te kijken valt het je op dat er veel 
bekenden aanwezig zijn, met of zonder vogels vooral Drenten zelfs 3 
districtbestuurders gesproken (Jantinus Mulder, Henk Bos en Harm 
Kreeft) het zijn toch mannen die veel tijd in onze hobby steken, 
bijna op alle vogel evenementen aanwezig. Na de koffie is lekker 
rond geneusd wat opviel dat er niet veel standhouders waren ik had 
hier toch minsten Klaus en Quiko verwacht. Wel was er een Duitser 
met een Belgische muizenval en een standhouder met geheime 
kweekpoeders, hier een bus van gekocht ik mocht niet verder 
vertellen wat er in zat want dan werden het gewoon poeders, wie 
wel is naar Spongebob kijkt begrijpt wat ik bedoel.  



Ik heb ook niet veel opkopers gezien. Wat ik wel storend vind is dat 
vooral de Duitse liefhebbers zo vlak voor de door hen te verkopen 
vogels staan of zitten, je hoefde nog net niet te vragen of je ze 
mocht zien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het werd zo langzamerhand is tijd om is een Duitse bockworst te 
proeven en aldus geschiede ik heb ze weg gespoeld met zo’n  
goudgele rakker. Betaal je bij ons voor 4 consumpties algauw € 8,- 
hier € 4,30 en ook nog in glazen. Hoezo 1 Europa?  
Alwin en Arend waren in tussen al weer druk aan het lobbyen voor 
onze markt, en veel benaderden waren positief of kenden onze 
markt wel, vooral bij de plankhuurders was er belangstelling om ook 
op onze markt te komen. Net als de markten bij ons begon het zo 
tegen 12.30 uur al wat leeg te lopen en dan vooral de 
plankenhuurders en toch kwamen er nog steeds mensen binnen we 
besloten om ook maar te vertrekken onderweg naar de auto flyers 
uitdelend en nog wat op de parkeerplaats onder de ruitenwissers 
gedaan. Al met al een leuke markt in een gemoedelijke sfeer zeer 
zeker het bezoeken waard.             Jan Vriend. 



 
 
Tussen Ruinen, Dwingeloo en Beilen ligt het 3.766 ha grote Nationale park 
het Dwingelderveld een waar eldorado voor een vogelliefhebber met 
maar liefst 19.000 broedvogel paren, verdeeld over 115 soorten waarvan 
30 soorten op de rode lijst staan. Het gebied bestaat voor 37% uit heide en 
45% uit bos er bevinden zich ca.60 vennen verspreid over het gebied. Dit 
mooie natuurschoon ligt ± 4 km van mijn huis en ik ga er geregeld vogel 
spotten op de fiets.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vooral het voorjaar vind ik leuk wanneer de eerste Afrikagangers terug 
komen. Nu het weer niet mee zit zal alles wel wat later zijn, al heb ik op 6 
maart al een Tjiftjaf gehoord en zijn de Veldleeuweriken al weer terug. 
Trekvogels waren er afgelopen weken genoeg met enkele zeldzame 
soorten zoals Rode wouw en Kraanvogels. In 2011 was de meest 
voorkomende broedvogel de Vink gevolgd door de Fitis opmerkelijk was 
dat er geen enkel paartje Patrijzen broedde voor de Velduil en Raaf is er 
hoop. De soorten die het wat beter doen zijn de Wielewaal en de Grauwe 
klauwier. Van de zomer waren er meerdere Slangenarenden wat een 
toeloop opleverde van vogelaars uit het hele land en als klap op de 
vuurpijl het Kraanvogelpaar dat al sinds 2007 broedpogingen ondernam 
heeft een jong groot gebracht dat is uit gevlogen, dit proces heb ik van 

National park Dwingelderveld 



begin tot eind kunnen volgen wat een leuke ervaring is, vooral omdat het 
allemaal erg geheimzinnig was. Na aanpassing van enkele vennetjes 
worden er ook vaker Lepelaars gezien soms voorzien van kleurringen, als 
je dit dan door geeft krijg vaak interessante informatie, 1 vogel die was 
geboren in Noord-Holland in 2007 en werd gespot in Spanje op 1245 km 
afstand werd vorig jaar door Bert Hooijer en mij gespot Holtveenslenk 
Dwingelderveld. Evenals en vogel geringd in Sleeswijk-Holstein ook hier 
gespot was vermoedelijk op doortrek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veel Lepelaars uit de Weerribben komen hier foerageren nu maar hopen 
op een broedgeval ik denk dat het een kwestie van tijd is.  
Soms kom je oog in oog te staan met een Vos of Ree om die mooi vast te 
leggen valt niet mee dan moet je engelen geduld hebben en je foto 
materiaal in orde. En als je de plekjes weet kun je Adders vinden, vooral in 
het voorjaar zijn ze nog wat traag en kun je ze behoorlijk dicht benaderen. 

 



De meeste vogels, maar vooral Zwarte specht en Wielewaal geldt, je hoort 
ze wel maar je ziet ze niet. Met Bert die ook vaak in het veld te vinden is 
om foto’s te maken heb ik is een grapje uitgehaald.  

 
Zo eind april deed ik weer is mijn rondje Dwingelderveld en bij het 
Holtveen kwam ik Bert tegen, er werd wat informatie uit gewisseld en ik 
vroeg of hij de Wielewaal al had gespot hij zei: “Jan dit kan nog nie tis nog 
veul te vrog in ,t jaor” we gingen toen ieder ons weegs Bert rechtsom en ik 
linksom. Na een paar uurtjes zag ik Bert tussen de jeneverbessen kruipen 
om een paartje Staartmezen op de foto te zetten. Bert zat daar als een 
Roerdomp onbeweeglijk. Ik was in tussen dichter bij geslopen en 
verschuilde mij achter een struik Bert in volledige concentratie om het 
plaatje van de dag te schieten, net toen hij af wou drukken deed ik het 
geluid van de Wielewaal na, het wel bekende” dudeljoho”. Bert sprong als 
door een wesp gestoken op en begon de boomtoppen te inspecteren, ik 
hoorde hem mompelen: “Dit kan toch nie” Bert ging weer verder met zijn 
fotografie maar de concentratie was duidelijk minder, nogmaals deed ik 
de Wielewaal na en weer draaide Bert zich om en zag toen mij en zei: ”ho 
bin ie ut ik had het kun weetn”. Bert heeft later 
nog prachtige foto van de Staartmezen gemaakt 
met als selecant detail dat 1 vogel witkoppig 
was. Gelukkig kan Bert tegen een grapje want in 
mei werd ik s´morgens om 10.00 uur gebeld hij 
had een Hop gezien ik ben toen op de slippers 
en met verrekijker en fototoestel in de auto 
gesprongen onderweg denkend zou toch wel 
een goede grap zijn, maar dit was het niet. 
De Hop wel gezien maar niet op de foto kunnen zetten kwam er achter dat 
je het Dwingelderveld beter niet op slippers kunt bezoeken.       Jan Vriend 



 
Reisje naar  
 
Vertrek 07.30 uur uit Ruinen, 08.45 station Meppel en 08.55 van 
bushalte aan de rijksparalelweg nabij de stovonde in Staphorst. 
10 uur hopen wij in Beekbergen te zijn en 21 uur weer in Meppel. 
 

     Agenda 
 
14 mei       Contactavond.  Ringenbestelling 2de  ronde 
 voor info zie "Onze vogels" maart nummer of site "Vogelweelde" 

Let op ! Prijs per ring is veranderd.  Graag  gepast betalen. 
   
Zaterdag 8 juni Reisje naar Beekse Bergen 
 
10 september Contactavond in “de Poele”.  

WORLD OF BIRDS 
Hoogwaardige digitale lezingen over vogels 
 Bijzondere beelden Aan interessante gedragspatronen bij 
vogels onderling of met andere levensvormen. 

   
 8  oktober        Contactavond, in het teken van de vogelmarkt. 
 
Zaterdag 12 oktober     Vogelmarkt “Vogelweelde” in Zuidlaren. 
 

November geen contactavond i.v.m. tentoonstelling! 
 
10 december Contactavond met lezing verzorgd door Hans 

de Boer 
 
De contactavonden worden altijd op een dinsdag gehouden in 
wijkcentrum “de Poele”, Groen van Prinstererstraat 1 te Meppel 
(Haveltermade).  Gratis een kop koffie en/of één consumptie! 



Vogels in de war door koud voorjaar 
 
De laatste jaren kwam de lente steeds vroeger in Nederland aan. Toch 
kan er weleens een jaar tussen zitten waarbij dat niet het geval is. Dit 
jaar was zo’n jaar. De kou hield wel heel erg lang aan en brengt vogels in 
de war. 
Christiaan Both, hoogleraar dierecologie aan de Rijksuniversiteit 
Groningen vertelt hierover: “Het voorjaar valt nu op hetzelfde tijdstip als 
dertig jaar geleden. Dat draait de beginnende aanpassing van vogels als de 
bonte vliegenvanger jaren terug.” 
Klimaatverandering 
Tussen half april en half mei is de temperatuur de laatste 25 jaar met 
ongeveer 3,5 graden gestegen. Als bomen beginnen uit te lopen, is er een 
piek in het aantal rupsen, precies op het moment dat jonge vogels uit het 
ei kruipen. Er is dan voldoende voedsel voor hen. “Waarnemingen van 
biologen laten zien dat de rupsenpiek tegenwoordig drie weken eerder 
valt dan in 1985. Maar vliegenvangers en mezen hebben zich niet volledig 
aangepast: hun jongen komen 10 dagen eerder uit het ei dan in 1985. 
Warmbloedige dieren hebben meer moeite zich aan te passen aan een 
veranderend klimaat dan insecten.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aankomst 
Soorten als de vliegenvanger overwinteren in Afrika, ongeveer 5000 
kilometer van Nederland vandaan. Zij doen er ongeveer drie weken over 
om in Nederland te komen. Als de weersomstandigheden onderweg naar 

Bonte vliegenvanger 



ons land erg slecht zijn, kunnen vogels hun voorjaarstrek onderbreken en 
afwachten tot de weersomstandigheden verbeteren. 
 “Tegenwoordig lijken de vliegenvangers eerder in Nederland aan te 
komen, wat mogelijk een evolutionaire aanpassing is. Door precies te 
meten wanneer individueel geringde vliegenvangers arriveren, weten wij 
dat er vroege en minder vroege vogels zijn én dat het verschil overerft van 
ouders op jongen. Door de verschuiving van de rupsenpiek is voor de 
vroege vogels tegenwoordig meer voedsel beschikbaar, zodat zij meer 
jongen kunnen grootbrengen. Het aandeel van vroege vogels is daardoor 
toegenomen,” aldus Both. 
Gevolgen vertraagd voorjaar 
Dit jaar is de lente later begonnen. Een voordeel dus voor de 
vliegenvangers die later in ons land aankomen.  
Volgens Both is de verwachting dat de latere vogels nu meer jongen zullen 
krijgen dan de vroegere vogels. De rupsenpiek is immers ook drie weken 
later. Nader onderzoek zal dit moeten uitwijzen.  
Dit koude voorjaar kan de evolutionaire aanpassing van trekvogels danig in 
de war schoppen. Het voorjaar begint nu drie weken later, maar dat is dus 
slecht voor soorten als de vliegenvanger: het draait de beginnende 
aanpassing weer jaren terug. 
Effect op het voedselweb 
Both vervolgt zijn verhaal: “Voor biologen is klimaatverandering bijzonder 
interessant, omdat wij hierdoor goed kunnen bestuderen hoe het proces 
van aanpassing werkt. En hoe moeilijk de soorten die zich moeten 
aanpassen het kunnen hebben.  
De opwarming heeft een verschillend effect op verschillende onderdelen 
van het hele voedselweb. De rupsen passen zich sneller aan dan de vogels, 
die daardoor minder rupsen zullen eten. Dat lijkt goed voor de rups, maar 
kan slecht uitpakken voor de bomen. Wanneer rupsen de eiken 
kaalvreten, zullen de bomen dat jaar geen eikels meer produceren, wat 
slecht is voor bijvoorbeeld bosmuizen en wilde zwijnen.” 
Het onderzoek van Both is nog lang niet afgerond. “De verschillen tussen 
soorten in snelheid van aanpassing kan een voedselweb ontwrichten, 
maar daar weten wij nog vrijwel niets over. In mijn onderzoek wil ik deze 
effecten van klimaatverandering voor een groot deel van het voedselweb 
in kaart brengen, door observaties en experimenten in de bossen.”  
  Bron: Scientias.nl  Nieuws over wetenschap en technologie 



De vogels van Hendrik Kin in “fotovlucht”. 
 
Gelijk maar een andere kopregel gegeven!  
In plaats van; Op bezoek bij … 
Temeer omdat ik geen schrijver ben, maar wel de 
bedoeling heb om op die voet verder te gaan om de 
leden wat van hun hobby te laten zien, en hoe ze 
met hun liefhebberij bezig  zijn, zowel met de vogels 
als ook de verblijven van deze. 
Nu ik dit alweer een poosje doe, is het elke keer 
weer een leuke en zeker een verrassende 
ontmoeting met deze hobbyist! 

Vrijdag 3 mei jl.  mocht ik bij Hendrik Kin een paar foto’s maken bij zijn 
woning aan de Oude Rijksweg 38. Het was ’s middags rond 3 uur dat ik 
daar aan kwam bij die prachtige boerderij  waar woont hij met zijn vrouw 
en zoon. Hendrik en Jantje hadden 4 kinderen, 3 zoons en een dochter, 
waarvan de oudste zoon, toen 21jaar, door een noodlottig ongeval in 
Staphorst aan de gemeenteweg is omgekomen. Dit enorme verlies draagt 
het gezin als een diep zwarte bladzijde van een boek mee in het verdere 
leven waar Hendrik toch, in mijn optiek, heel positief aan deelneemt.  
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Hendrik heeft ruim 38 jaar bij de gemeente 
Staphorst gewerkt, eerst als stratenmaker 
en later als chauffeur. Voor ie tijd heeft 
Hendrik nog gewekt bij de zuivelfabriek in 
Rouveen en als stratenmaker bij Sies 
Hubberts in Meppel. 
Ook Hendrik is begonnen met kanaries, 
maar al vlot werden deze vervangen door 
de kromsnavels.  Hij heeft 2 mooie koppels 
prinses van Wales parkieten (Polytelis 
alexandrae) in twee ruime vluchten.   
Ook zijn er nog een paar ruime vluchten 
waar enkele koppels rosella’s van diverse 
mutaties hun verblijf hebben en waar 
Hendrik nog flink wat nakomelingen hoopt 
te krijgen! Erg tevreden is hij nog niet, 
want momenteel licht het aantal beneden het verwachte resultaat! 
Maar het seizoen is nog niet voorbij!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De argepornis waarmee gekweekt word zijn ook druk bezig met het 
nestelen en het broeden. Er zijn inmiddels alweer een flink aantal op stok! 
Het blijf een prachtig gezicht! 

In deze ruimte zijn de Personata’s aan het broeden. 
 



We waren net goed en wel in de binnen volières toen de vrouw van 
Hendrik gehaast kwam vertellen dat de schuur van de overbuurman in de 
fik stond!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toen de brandweer het vuur grotendeels had gedoofd zijn we weer naar 
de vogelverblijven gegaan om nog een paar plaatjes te schieten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Op de zolder  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door zijn hartinfarct van een paar jaar geleden is hij Hendrik gedwongen 
het wat rustig aan te gaan doen. Even later kon hij van  de VUT regeling 
gebruik maken! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hendrik, bedankt dat ik even mocht komen kijken! Tot ziens! 

Jonge personata’s 



     Rio de film 
 

“Rio” is een 
vrolijke animatiefilm die 

zich grotendeels afspeelt in 
het kleurrijke Rio de Janeiro. De 
blauwe ara Blu wordt op jonge 
leeftijd ontvoerd door 
smokkelaars en meegenomen 

naar Amerika, waar hij gevonden wordt door Linda. 
Linda ontfermt zich over Blu en de twee worden onafscheidelijke 
maatjes. Op een dag staat de Braziliaanse Tulio voor de deur, een 
vogelliefhebber die vogels probeert te redden van smokkelaars en 
dergelijke narigheid, en Blu graag wil koppelen aan het ara-vrouwtje 
Jewel.  Linda besluit Blu mee te nemen naar Rio, maar de twee 
raken elkaar al snel kwijt. Blu en Jewel moeten het opnemen tegen 
een groepje smokkelaars en de kwaadaardige ex-showvogel Nigel, 
en Blu zal zelfs nog moeten leren vliegen... 
“Rio” is een hartstikke leuke film voor kinderen, die alle kleurtjes en 
vrolijke liedjes zeker 
zullen waarderen. 
Ook volwassenen 
zullen zich met Rio 
best vermaken, al zit 
er in deze film wat 
minder 'volwassen' 
humor dan in veel 
andere recente 
animatiefilms. 
Desalniettemin zijn de animaties en gekke typetjes best vermakelijk 
en ook het intronummer van de kwaadaardige Nigel zit goed in 
elkaar. Ik ben niet zo’n animatiefilmliefhebber maar deze vond ik 
echt leuk! Ga hem zien!  
      Henk Kikkert     



 


