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Nr. 26  Vogelvereniging Westland   

 

Oprichting 1 januari 2018  

Voorheen:  

 Westlandse Vogel Vrienden 

  De Edelzanger  

 De Liervogel  

Nieuwsbrief 

Programma 2022 

17 maart  Verenigingsavond Hof van Eden Peter Dulaard  lezing over Costa Rica  

21 april  Verenigingsavond Hof van Eden Jurgen Boesveld 

19 mei  Verenigingsavond Hof van Eden Alex de Graaf 

3 september Tafelkeuring  Maaslandse Vogelvereniging 

20 oktober  Verenigingsavond Hof van Eden 

 

Let op: Aanvang van de verenigingsavonden is 19.45 uur. Sluiting 22.45 uur. 

 

11 juni   Zomer activiteit 

21 t/m 26 november TT 2022. 
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Van de Voorzitter:  

 

 

 

 

 

De voorzitter is geopereerd en heeft voor deze keer geen 

voorwoord. 

Vanaf deze plaats wensen wij hem een spoedig herstel. 
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Op 17 februari is één van de leden van de Vogelvereniging Westland, Leo van der Sande uit 

Poeldijk, gehuldigd voor zijn 60-jarige lidmaatschap van de Nederlandse Bond van Vogellief-

hebbers.  

Leo van der Sande was destijds één van de oprichters van de vogelvereniging De Edelzanger 

uit Monster-Poeldijk. Hij is hier ook zo’n 20 jaar voorzitter geweest.  

In 2019 is deze vereniging gefuseerd met de vogelverenigingen uit De Lier en uit Naaldwijk, 

zodat er nu een krachtige vogelvereniging voor het hele Westland bestaat.  
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Notulen jaarvergadering 17-2-2022 

 

Jan van Wingerden opent de vergadering door een ieder hartelijk welkom te heten.                  

Er zijn 36 leden aanwezig, er zijn 3 afmeldingen binnengekomen. 

Leo van der Sande wordt gefeliciteerd met het feit dat hij 60 jaar lid is van de NBvV, later op de 

avond werd hij gehuldigd door onze voorzitter, hij krijgt een speldje opgespeld en ontvangt een 

mooi boeket. Leo trakteert alle aanwezigen op gebak ter gelegenheid van zijn jubileum. Een 

mooi gebaar. 

Er is een aanvraag binnen gekomen van verpleeghuis ’t Hoogeland dat zij voornemens zijn een 

volière neer te zetten en of de vogelvereniging daarin mee wil denken. Jan van Wingerden en 

Leo de Wilde gaan een gesprek aan. Er is eventueel via een van de leden een mooie volière   

beschikbaar. 

De notulen van de vorige vergadering d.d. 28-10-2021 met een lezing van Kees Diepstraten 

worden zonder aanmerkingen goedgekeurd. Ook de jaarverslagen van de secretaris,             

ringencommissaris en de materiaalcommissaris worden goedgekeurd. De financiële verslagen 

over 2021 worden behandeld en goedgekeurd. De kascontrolecommissie, Gerard Storm en Henk 

Berendse, geeft zijn goedkeuring over de financiën. Volgend jaar bestaat deze commissie uit               

Henk Berendse en Peter Smit, Aad Kester is reserve. 

Er wordt afscheid genomen van Ed Wubben als bestuurslid (secretaris). Hij krijgt als blijk van 

waardering een dinerbon en een mooi boeket. 

Peter Barendse wordt met algemene stemmen in het bestuur gekozen, het bestuur zal haar   

taken opnieuw verdelen. 

Op de vraag wat te doen met de vitrines, deze lijken in de nabije toekomst niet gebruikt te gaan 

worden, wordt besloten deze nog even aan te houden en er later nog weer op terug te komen. 

Het evalueren van de TT 2021 levert geen nieuwe gezichtspunten op. In juni horen we of er 

voor de TT 2022 weer gebruikt gemaakt kan worden van onze vertrouwde ruimte in De Brug. 

Op de vraag of Het Knippie niet een betere locatie zou zijn voor onze clubavonden houdt onze 

voorzitter Jan van Wingerden een gloedvol betoog waarin hij vol lof is over de huidige         

clubavond locatie: Het Hof van Heden. 

Aad Kester neemt de organisatie van de zomeractiviteit (11 juni) op zich. 

Ook zegt Aad toe het TT secretariaat op zich te nemen. 

Jan van Wingerden gaat 1 maart het ziekenhuis in voor een nieuwe heup, hij zal zeker 2   

maanden uit de roulatie zijn. 

Rond half 11 wordt de vergadering afgesloten. 

 

Notulist, Jos van der Knaap 

Adverteerders en sponsoren, 

Er zijn enkele adverteerders die hebben aangegeven dat zij vanaf dit jaar niet meer zullen      

adverteren in de TT-catalogus. Dit betekent dat er ruimte vrijkomt voor nieuwe adverteerders. 

Kent u iemand of een bedrijf wat mogelijk bij de Vogelvereniging zou willen adverteren, neem 

dan contact op met een van de bestuursleden. Adverteren in de catalogus kan al vanaf € 25,- 

ook zijn er nog mogelijkheden in de nieuwsbrief of op de website. 
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De(vleugel) pen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beste leden van de vogelvereniging Westland, 
 
Ik, Peter Smit, trap af met een stukje schrijven waarvan de bedoeling is weer door te 
geven, onder de noemer van: De Vleugelpen! Aan een ander lid, misschien is het handig 
een namenlijst te vermelden, zodat u makkelijk kan doorgeven, ieder keer een ander, 
eventueel met foto’s van uw volière of vogels erbij. 
 
Hier een klein verslag van mij,  ik woon in De Lier en heb Europese vogels in twee buiten 
volières, niet al te groot, maar ik kan er in het broedseizoen 4 compartimenten van maken 
om met de vogels te broeden. 
Eigenlijk ben ik meer liefhebber dan kweker. Ik heb putters en Europese sijzen, tegen-
woordig met al die kleurvariaties/ mutaties word ik daar niet erg vrolijk van.  Ik hou van 
puur natuur. Zo ook met de kleuren, dat is voor iedereen natuurlijk weer anders. 
Ik probeer de jongen die geboren worden het eerste jaar door te krijgen en groot te 
brengen, valt nog niet mee. Zo lukt het geweldig, zo zijn er ook teleurstellingen.  Zijn het 
toch niet de goede koppels of pech ligt op de loer en dat gaat het popje dood. 
Aangezien ik nog werk, helpt mijn vrouw  ook met het voeren, daar de jongen 3X per dag 
gevoerd moeten worden. Dan zijn natuurlijk positieve resultaten niet onbelangrijk, ook als 
je weer wat meer moet investeren in je hobby. Dit is één van mijn hobby’s. Ik wandel ook 
graag en doe veel aan zoetwater sportvissen, vaar graag met mijn bootje.  Dus ik kom zo 
in het seizoen nog weleens in tijdnood, maar dit alles geef mij veel energie en ik zit veel 
in de natuur, dus je hoort mij niet klagen. 
Ik vind het ook positief dat het een fijne vereniging is geworden. Jammer van de afgelo-
pen corona jaren. Ik hoop dat wij dat snel achter ons kunnen laten en elkaar weer kan 
ontmoeten op vergaderingen etc. 
Ook doe je leuke contacten op, zo af en toe kom ik wel eens bij Arie Bijl,  Jos Vogels en 
Johan Kuijvenhoven, altijd weer gezellig. 
 
Volgend jaar gaan wij verhuizen naar een nieuw huis, gelukkig gaat het daar toch lukken 
om wat vogels te houden. Tekeningen en plannen liggen klaar. Eind van dit  jaar gaat mijn 
bedrijfspand over naar anderen, dus al met al grote veranderingen, maar wel weer leuk. 
 
Ik wens de bestuursleden en de leden van de vereniging een super goed en gezond 2022 
en een goed vogeljaar., 
De ‘vleugel’ pen geef ik graag door aan de volgende om een stukje te schrijven. 

 
Geerd Timmers  iets 
voor jou om een stukje 
te schrijven??? 
 
Peter Smit 
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Ringen  

In het maart nummer van Onze Vogels zit al weer het bestelformulier om ringen te bestellen 

voor 2022. Ringen voor Europese cultuurvogels en beschermde vogels kunnen alleen worden 

besteld door het volledig invullen van het daarvoor bestemde formulier. Daar moet ook de La-

tijnse naam worden ingevuld deze kunt u vinden op de website van de bond. Dit formulier alleen 

gebruiken voor Europese cultuurvogels en beschermde vogels, omdat ik deze formulieren weer 

moet opsturen naar de bond. Als u ook gewone ringen besteld moet dit op het gewone formulier 

worden ingevuld.  

Johan Koppert  

Monsterseweg 128  

2685 LL Poeldijk  

Tel. 0681121961 ( na 17:00)  

johankoppert@hotmail.com   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor elke ringenbestelling wordt per kweker € 3,00 administratiekosten (voor spoedbestellingen 

€ 4,50) in rekening gebracht**. Wanneer u ringen voor “gewone vogels” en Europese cultuurvo-

gels/overige beschermde vogels GELIJKTIJDIG bestelt, bent u maar 1x de administratiekosten à 

€ 3,00 verschuldigd. *) Deze zijn duurder i.v.m. breuklijn en extra tekst in de ring. **) Een 

nieuw lid hoeft geen bestelkosten te betalen MITS er binnen 3 maanden na inschrijving ringen 

besteld worden. Tevens ontvangen nieuwe leden de eerste bestelling GRATIS als spoedbestel-

ling. Geeft u dit zelf duidelijk aan op het formulier.  

Bestelperiodes Het is zowel in uw belang als in het belang van een goede planning van de pro-

ductie om tijdig in één keer alle ringen te bestellen die u nodig heeft.  

   Bestelperiode    uitlevering na  

Ronde 1   1 april —15 mei    1 oktober     

Ronde 2   16 mei — 30 september  15 december  

Ronde 3   1 oktober— 31 januari  1 april  

Ronde 4   1 februari— 31 maart   15 mei  

Gekleurde ringen. 

De aluminiumringen worden aan de buitenkant van een geadoniseerde kleurlaag voorzien. De 

tekst wordt door middel van laser ingebracht. Voor de komende jaren zijn de kleuren: 

2018/2024—Rood 2019/2025—Zwart 2020/2026—Groen 2021/2027—Violet 

2022/2028—Bruin 2023/2029—Blauw 

Prijzen van de ringen  Minimum aan-

tal  

Leden  

Prijs per stuk    

Gekleurde ringen  10 stuks  € 0,25  

Volledig (binnen en buiten) gekleurde ringen  10 stuks  € 0,40  

Gekleurde ringen voor Europese cultuurvogels en beschermde      

vogels*  

10 stuks  € 0,35  

Volledig (binnen en buiten) gekleurde ringen voor Europese cultuur-

vogels en beschermde vogels*)  

10 stuks  € 0,50 

Aluminiumkleurige ringen  10 stuks  € 1,00  

Roestvrij stalen ringen  5 stuks  € 2,00  

Spoedbestelling: basisprijs ring plus € 1, per ring extra   
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