Voorwoord van onze nieuwe voorzitter!
Ja, en dan je zit op een bestuursvergadering en de voorzitter wil aftreden
maar er is nog geen vervanger en vraagt of ik het niet wil doen een uurtje
nagedacht heb ik de vraag beantwoord met ja, en dan ben je zo maar
voorzitter van Vogelweelde.
ik ben niet z’n prater maar ik red me er wel mee.
Weer een hele goede markt gedraaid, waar ik niet aanwezig was door een
positieve test op corona.
We zijn met z’n drieën naar de district vergadering geweest Jan, Teun en ik,
daar hebben wij afspraken gemaakt voor overleg van de district show.

Roelof Kruithof

Districtsvergadering Drenthe
Op dinsdag 19 april zijn we met een ” zware” delegatie naar de voorjaarsvergadering van het district Drenthe geweest, met Roelof als voorzitter van
onze club, Teun als voorzitter TT commissie en ondertekende als informant
voor vogelnieuws. Er stond nogal wat op het spel, namelijk het organiseren
van de DTT, op zich zelf niet zo bijzonder, maar omdat week 45 welke we
dit evenement willen organiseren afwijkt van de ingeburgerde periode half
december moest erover gestemd worden.
Er was een redelijke opkomst, de voorzitter was wegens studie afwezig en
werd vervangen door de tweede voorzitter. Er was niemand van het
hoofdbestuur aanwezig dus de kans was aanwezig dat de voorzitter van de
vergadering op sommige vragen niet direct een antwoord kon geven.
De vergadering liep erg vlot en nog voor de pauze kwam de uitslag
stemming, met toch nog 14 stemmen tegen werd officieel dat we aan de
bak konden. Trouwens voor alle voorstellen waar over gestemd kon
worden werd positief gestemd. Waar we als district ons gelukkig mee
mochten prijzen was het aanstellen van een functionaris dierenwelzijn.
René Kleine is bereid gevonden om deze taak op zich te nemen onder
meer als ondersteuning en samenwerkend met de surveillanten, het één
en ander moet nog uitgewerkt worden maar René kennende zal dit wel
lukken. Freddy Bos zal als secretaris i.v.m. gezondheidsproblemen een
stapje terug doen, Rinus Ottens zal zijn taak overnemen. Al met al een
vlotte vergadering met toch wel belangrijke punten. Na afloop werd er met
meerdere voorzitters nog even nagezeten onder het genot van een drankje
en de traditionele balgehakt.

Jan Vriend.

Eén jaar vrijstelling van contributie!
Op onze jaarvergadering 2018 is het volgende aangenomen.
Wanneer U op onze contactavond aanwezig bent, trekken wij direct, voor
of na de pauze, één naam uit ons ledenbestand, misschien wel de Uwe!
Dit gebeurd op elke contactavond!
Bent u aanwezig?! Dan heeft u één jaar vrijstelling van contributie!
Er wordt per contactavond één naam getrokken.
Dus, zorg dat u aanwezig bent !
Dit ↓ is de trekking van dit op de contactavonden in 2022
11 januari
Geen contactavond wegens corona
8 februari
Gert Spraakman
Kweeknr.: 9DCC
niet aanwezig
8 maart
Dirk Guijt
Kweeknr.: W489 niet aanwezig
12 april
Tyson Tiemens
Kweeknr.: 5TYU
niet aanwezig
10 mei
J. de Ruiter
Kweeknr.: 7SNR
niet aanwezig
De volgende contactavond is op 13 september 2022

Gokje! 4 poppen en één man!

Na paar keer uitstel door omstandigheden was ie daar dan toch, de
feestavond.
Zo als gewoonlijk in het ons vertrouwde dorpshuis de“Buddingehof” in
Ruinerwold. Dit keer door het opstapelen van leden die gehuldigd
moesten worden met een wat een officieel karakter. Maar liefst zeven
jubilarissen viel de eer te beurt om gehuldigd te worden wegens langdurig
lidmaatschap 4 van deze jubilarissen waren aanwezig, hen werd de bij
behorende insigne opgespeld door districtsvoorzitter René Schonewille en
konden een wandbord met inscriptie in ontvangst nemen van voorzitter
Roelof Kruithof, de drie andere jubilarissen hadden zich afgemeld

Jubilarissen:
2020 Aaldert Abecrombie 25 jaar lid.
Jan Kooiker
40 jaar lid.
Gert Spraakman
40 jaar lid.

2021 Klaas Koops
Albert Boerma
John Gebben
Eddy Tiems

50 jaar lid.
25 jaar lid.
25 jaar lid.
25 jaar lid.

Eddy Tiems

Aaldert Abecrombie

Ook werden de certificaten uitgereikt aan de surveillanten die de cursus
dierenwelzijn met goed gevolg hadden afgelegd. Er werden tevens enkele
leden benoemd tot erelid wegens verdienste voor de club.

Surveillanten :
Klaas Koops - Arjan Schadenberg - Jans Bijker - Teun Lok
Na deze plechtigheid konden de festiviteiten aanvang nemen, te beginnen
met een buffet, daarna was het tijd voor een combispel, de tafels hadden
allemaal een kleur toegewezen gekregen en er moest een gans
aangewezen worden om het ganzenbordspel te spelen op een in de zaal
neergelegd parcours

Wanner de tafelgenoten een vraag goed hadden mocht de gans de van te
voren aangegeven stappen vooruit en bij fout achteruit, na een tijdje
werden de ganzen gewisseld en door het inzetten van Wilfred bleek dit
voor onze tafel een gouden wissel te zijn. Er was ook net als de vorige keer
een muziek bingo verzorgd door Sven en Ronald bij dit spel viel een
tafelgenoot in de prijzen om als eerste het bovenste rijtje bijna vol te
hebben.

De eerste die bingo riep voor de
volle kaart was Gert Spraakman
maar ook deze was niet compleet
en Gert mocht een liedje zingen en
ik was blij dat deze vlieger opging.
Prachtig en ontroerend. Jan Vriend

Hardenberg
Wat een vogelmarkt! Hoewel ik niet iemand ben die met de loftrompet
steekt over iets en vooral niet wanneer ik er zelf aan heb meegewerkt,
heeft dit keer het groepje vaste medewerkers, vooral personado’s wel een
pluim verdiend voor al het werk wat in die twee dagen door hun verzet is.
Het begon voor ons al op de vrijdagmorgen.
Vorige markten gingen wij met ons drieën op pad, doch dit keer was één
van ons drieën geveld door corona, zodat wij met ons tweeën om 8 uur op
weg gingen richting Hardenberg. Onderweg werden we no een beetje
tegen gewerkt door dichte mistflarden die er hingen! Desondanks waren
wij om 09:00 uur op de plaats waar wij verwacht werden en werd er
begonnen met de werkzaamheden, in ons geval met het monteren van de
vangkooien en het plaatsen van de tonnen voor de watervoorziening.
Ik heb het idee dat het elk jaar beter gaat doordat de medewerkers zich
steeds beter houden aan hun bedoelde werkzaamheden.
Halverwege de middag stonden de meeste spulletjes op hun plaats en
keerden we huiswaarts.

Zaterdagmorgen kwart over vijf vertrokken wij weer richting Hardenberg
om op tijd binnen de hekken te wezen. Toen ik hier aankwam en de hal
binnenliep was het één al bedrijvigheid.

Bij binnenkomst eerst even op de koffie wachten
Het was een wereld van tussen de kramen maneuvrerende auto’s en
mannen zwoegend met armen vol met kooien met vogels die zoekende
waren naar hun toegewezen plaats. Ik keek eens even rond, en genoot er
in stilte van en dacht bij mijzelf; dat hebben die mensen van Vogelweelde
maar weer mooi gefikst! Ook de temperatuur werkte deze morgen
gelukkig mee, was het de vorige markt daar waar de auto’s binnen
kwamen bitter koud wat tot nog al wat klachten leidde. Deze vroege
ochtend was het was het al redelijk vertoeven op de markt. In de verdere
loop van de morgen raakten de kramen goed gevuld met vogels en hun
behoeften, alleen in de grote hal waren er nog enkele plaatsen vrij.

Nog even tijd voor een kort overleg

Voor de rest was het een drukke markt met een grote verscheidenheid aan
vogels, wat betreft kleur en grootte. Ik heb wel eens het idee dat de trend
op vogelgebied de laatste jaren is het houden van steeds grotere
vogelsoorten.

Jan Tuin en Harrie Arts
Toen de tijd er was het controlerondje te lopen samen met de dierenarts
bleken er geen onoverkomelijke problemen te zijn, want ook hier weten de
bezoekers zo langzamerhand wel wat voor regels op onze vogelmarkt
gehanteerd worden en houden zich daar dan ook dan aan! De enkeling die
dat niet doet word er door ons vriendelijk, als het nodig is (niet door mij)
in zijn eigen taal op aangesproken en is dan bijna altijd wel tot aanpassing
van het probleem bereid! Een beetje probleem blijven de aantallen vogels
in de kooien, hoewel het elk jaar beter word.

De familie Jansen die al heel veel jaren op onze markt staan!

Bernard scant de e-tickets

Aan elk verhaal zitten twee kanten; ook hier met de huisvesting. Wij als
vereniging steven er naar om een markt te organiseren die er zo dier/vogel
vriendelijk is, wat een goede zaak is! De handelaar op de markt wil dat ook
wel, maar zeggen ze dan; wij staan hier ook op de markt om een paar
centen te verdienen en als er dan maar zo weinig vogels in een kooi mogen
zullen wij met een vrachtwagen moeten komen om alle vogels op hun
plaats te krijgen. Toen wij ’s morgens met onze controle bezig waren
troffen wij een grote parkietenkooi aan waarvan de bodem voor de bodem
voor driekwart bedekt was met neofema’s. wij spraken de eigenaar hierop
aan en attendeerden hem op hetgeen wij niet willen op onze vogelmarkt.
De man bleef er vrij nonchalant onder en bleek niet gezind om de boel te
veranderen. Wij maakten hem hierop kenbaar dat wij met een kwartiertje
terug kwamen en als dan de kooi niet naar de door ons gestelde norm
gevuld was, wij andere maatregelen zullen nemen.
Gelukkig was een kwartier later het probleem verholpen.
’s Middags liep ik op de markt toen plotseling iemand op mijn schouders
tikte. Ik draaide me om en herkende de man van de parkietenkooi gevuld
met neofema’s. de man bood mij zijn excuses aan en antwoorde dat wij
groot gelijk hadden dat wij regels stellen op de markt voor wat betreft het
aantal et aantal vogels wat in de kooi gehouden mag worden. Je zult van
mij geen overlast meer hebben sprak hij.

Ik kom de volgende markt zeker weer en zal mij dan ook aan de geldende
regels houden! Ik was er blij mee dat dit op zo’n vriendelijke manier
opgelost was.

De draadkooien.
Waar ik mij nog wel eens aan erger, hoewel het niet verboden is, zijn de
open draadkooien en de papegaaienkooien! De open draadkooien die
vooral voor de verkoop van grasparkieten en kanaries gebruikt worden zijn
door de C.O.M. goedgekeurd, maar de vogels die hierin zitten vaak volop
in de tocht en de stres, want ze hebben geen rustig plekje om zich terug te
trekken! Hetzelfde geld voor de vierkante papagaaienkooien, ook hierin
zitten de ara’s en kaketoe’s vaak gestrest te schreeuwen! We namen eens
de proef op de som. In zo’n open vierkante papagaaienkooi zaten twee
ara’s die constant angstig zaten te schreeuwen, waarvan het horen en zien
je verging! Wij hebben toen een flink stuk karton opgehaald en dit om drie
kanten van de kooi gezet, het resultaat was, dat de twee ara’s binnen een
korte tijd rustig op hun stok zaten!

Fijn was het om Jouk de Boer en Hendrik Kin er ook weer bij waren,
zij stonden niet op de lijst maar kwamen toch ook maar helpen!

Jeugdleden Daniel Mussche en Herbert van Oosten
scannen de-tickets

Toen de controle op zijn eind liep sprak mijn mede controleur; wij hebben
hier een mooie vogelmarkt met voor elk wat wils, maar toch mis ik iets wat
op de vorige markten wel aanwezig was! Ik vroeg hem; wat mis je hier
dan? Je kunt hier immers alles van alle kopen wat je vogelhart maar
begeerd. Ik mis hier ’s morgens een stukje appelgebak bij de koffie en
eigenlijk ook wel een beetje het bijbehorende toefje slagroom, sprak hij.
Dat het allemaal geen vreugde was op de vogelmarkt bleek door het onwel
worden van een paar bezoekers, waarvan één ter plekke overleed. Ook
zulke dingen kunnen gebeuren op grote evenementen waar wij niet altijd
bij stil staan. Je gaat ’s morgens vroeg op pad naar de vogelmarkt, groet
nog even vluchtig je vrouw, en zegt: tot vanmiddag, voelt nog even in de
binnenzak of de portemonnee of het briefje waarop staat wat je eventueel
deze dag nog wilt aanschaffen erin zit en spoed je naar de markt, niet
wetende dat het een enkele reis word. Ik schrijf dit niet om iemand angst
aan te jagen, maar het zijn zaken die dagelijks gebeuren en vaak niet bi stil
staan als we op reis gaan.

Halverwege de middag nadat alles opgeruimd was ben ik huiswaarts
gegaan, deze dag tien uur voor Vogelweelde in de weer geweest te zijn.
Bij thuiskomst moesten mijn vogeltjes nog verzorgd worden waarna ik na
een mooie vogeldag aan het eind van mijn latijn op de bank plofte. AL-JA

Plasticverdrag in onze natuur
27-FEB-2022 - We zien het helaas maar al te vaak: beelden van vogels met
magen vol plastic en walvissen die gestrand zijn met kilo's plastic in of aan
hun lijf. De plasticcrisis is enorm en neemt nog steeds toe. De Nederlandse
consument heeft er de buik van vol, zo blijkt uit onderzoek van IPSOS.

Marktonderzoeksbureau IPSOS heeft op verzoek van The Plastic Free
Foundation en WWF ruim 20.000 volwassenen in 28 landen gevraagd naar
hun mening over acties om plasticvervuiling te stoppen. In Nederland
vindt 84 procent van de consumenten dat verpakkingsproducenten en
retailers verantwoordelijk zijn voor het verminderen, hergebruiken en
recycling van plastic verpakkingen.

Nederland loopt achter
Volgens plastic-expert van WWF, Oskar de Roos, geven Nederlanders een
heldere boodschap: "Een beter milieu begint bij de overheid en het
bedrijfsleven en niet bij consumenten. De huidige plasticcrisis is hiervoor
te groot. We zien dat de huidige focus van de Nederlandse overheid op
vrijwilligheid en recycling niet toereikend is. Sterker nog: wij lopen flink
achter op landen om ons heen. Strenge wet- en regelgeving is echt
noodzakelijk om de plasticcrisis te stoppen.”

Statiegeld, belastingheffing en een verbod
In het Verenigd Koninkrijk wordt vanaf april een taks ingevoerd op primair
plastic, in Frankrijk mogen winkels vanaf 1 januari 2022 geen groente en
fruit meer verkopen in plastic verpakkingen en Duitsland en Scandinavië
zijn veel verder met statiegeld op plastic verpakkingen.
De Roos vindt het fantastisch om te zien hoeveel publieke steun er voor
stevige maatregelen is.
“Wij hopen dat het Nederlandse kabinet zich hierdoor gesteund voelt en
zich inzet voor stevige internationale afspraken tijdens de VN-top in Kenia
eind deze maand."
Internationaal bindend verdrag
Gemiddeld negentig procent van de ondervraagden is van mening dat een
internationaal bindend verdrag 'belangrijk' is in de strijd tegen de
plasticcrisis (in Nederland is dit 86 procent). Consumenten in LatijnsAmerika lopen voorop; in Mexico vindt zelfs 96 procent een verdrag van
belang om plasticvervuiling in oceanen te stoppen.
Daarna volgen consumenten in Europa en Azië.

Lezingen
Op maandag 11 april gaf afdeling “Zanglust”” uit Zuidwolde een lezing
verzorgd door Henk Lomulder uit Beilen, op deze avond waren ook de
zusterverenigingen uitgenodigd en de zaal was goed bezet.
Henk is Gould kweker met name in de wildkleur en is op veel shows bij de
kampioenen te vinden zelfs digitaal. Henk vertelde op zijn eigen manier
over zijn hobby, hoe hij begonnen was. Wat hij graag bij een Gould ziet.

De kweek.
Hij vertelde over zijn voeder methode zoals eivoer en welke zaadmengelingen in de loop van de jaren zijn voorkeur hadden. Hij deed alles
duidelijk uit de doeken zowel in voorspoed maar ook als het even wat
tegen zat. Hij had de gewoonte zijn vogels te sproeien want overal lees je
dan komen ze mooi glad in de veren, het nadeel is dat je schimmel
vorming kunt krijgen en dan kan het middel wel is erger dan de kwaal zijn.
Henk zijn presentatie werd leuk ondersteund met plaatjes op de beamer.
Wat de keurmeesters van zijn vogels vinden is voor Henk niet het
hoofddoel, hij moet ze vooral zelf mooi vinden.

Op dinsdag 12 april hadden we
contactavond er was een lezing
georganiseerd door het bestuur en
vond plaats in de “Budingehof” in
Ruinerwold, spreker was Jacques van
der Ploeg die een lezing verzorgde
over de Boomvalk en Slechtvalk.
Jacques is wat ze noemen een
specialist en met name de Boomvalk is
zijn favoriete vogel.
Hij doet inventarisatie in Noord OostPolder e.o. en is al meer dan 20 jaar
aan dit valkje verknocht.
Doet veel onderzoek voor SOVON en
speurt in het broedseizoen regelmatig
de hoogspanningsmasten af of er broedende/ nestelende valken aanwezig
zijn, hij gaf door illustraties aan dat dit makkelijker lijkt dan het is. Met
name de staart blijkt cruciaal. Boomvalken komen rond eind april aan net
op het moment dat de libellen beginnen te vliegen. Ze broeden vaak in
oude of gebruikte kraaien nesten maar die zijn in april/mei nog vaak bezet,
dus moeten ze in de wachtkamer. Als er gebroed wordt zijn ze wat stiekem
als je in de broedperiode
boomvalken gezamenlijk ziet
jagen is er van broeden
waarschijnlijk geen sprake.
Hun voedsel aan de jongen
bestaat
hoofdzakelijk uit
vogels. In mijn ogen een
interessante lezing van deze
snelle vogels. De opkomst
viel wat tegen, misschien de
zusterverenigingen
uitnodigen of bij een spreker
uit de deze regio de
regioclubs.

Jan Vriend.

Uit de krant

Ooievaar ontsnapt aan storm Eunice, maar landt … bij de leeuwen!
Door storm Eunice viel vrijdag 11 februari ook een dodelijk slachtoffer in
het Belgische dierenpark Pairi Daiza. Toen een boom op een volière viel,
kon de zwartsnavelooievaar ontsnappen. Jammer genoeg landde hij in de
leeuwenkooi, waar de natuur haar gang ging. „We konden het dier jammer
genoeg niet op tijd redden”, zegt woordvoerder Sven Watthy. „Het was de
enige zwartsnavelooievaar die we hadden. Het is een zeldzaam dier dat in
Japan leeft en met uitsterven bedreigd is.”
In de volière die geraakt werd door de boom zaten geen andere vogels.
„Het is de enige die ontsnapte.” Wat de leeuwen normaal te eten krijgen?
„Dode kippen.”
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De contactavonden worden gehouden op de 2de dinsdag van de maand in
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“Buddingehof” Tel. 0522-481340
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