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Nr. 27  Vogelvereniging Westland   

 

Oprichting 1 januari 2018  

Voorheen:  

 Westlandse Vogel Vrienden 

  De Edelzanger  

 De Liervogel  

Nieuwsbrief 

Programma 2022 

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. 

Op 21 april verzorgt Jurgen Boesveld deze avond. Ik heb hem even gesproken en hij vertelde 

een soort quiz te houden waarin allerlei vogels worden besproken en uw kennis over de vogels 

op de proef wordt gesteld. 

Jurgen is van vele markten thuis en heeft u vragen over vogels of vererving stelt hem ook 

maar op de proef. 

We hopen op een goede opkomst voor deze avond. 

Ook als u problemen heeft met het bestellen van ringen is dit de gelegenheid om dit met het 

bestuur en zeker de ringencommissaris even door te nemen en is dat probleem ook weer op-

gelost. 

Schroom niet om even hulp te vragen wat de vogelhobby doen we met elkaar. 
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Van de Voorzitter:  

 

Notulen ledenbijeenkomst 17 maart 2022 

 

Koos neemt waar als voorzitter. 

Er waren 25 leden aanwezig, 4 leden hadden zich afgemeld. 

 

Mededelingen: De NBvV is voornemens de contributie te verhogen, deze is nu €20,- per lid, in 
2023 komt er €2,- bij en in 2024 nog eens €2,-. Als reden geeft men aan, dat door het teruglo-
pende ledenaantal, de NBvV in de rode cijfers terecht is gekomen en dat de mogelijkheden om te 
bezuinigen wel zo’n beetje benut zijn. Ook is men bij de NBvV bezig om te kijken om de Bonds-
show, die normaal in januari gehouden wordt, te verzetten naar eind oktober. Hierbij geeft men 
als reden dat de kans op vogelgriep veel kleiner is in oktober dan in januari. 

Koos is, ook namens de vereniging, op ziekenbezoek geweest bij Jan van Wingerden en Sjaak 
Verbeek, beiden zijn korte tijd in het ziekenhuis opgenomen geweest. 

De Brug in ’s-Gravenzande is niet meer beschikbaar als ruimte voor onze TT. Mogelijk is gebouw 
De Haven in Monster een alternatief, dat wordt nu bekeken. 

Leo de Wilde en Koos van der Salm zijn op gesprek bij de Hooge  Tuinen in Naaldwijk geweest, 
zij willen daar graag een volière in de tuin om deze zo wat levendiger te maken voor de bewo-
ners. Leo de Wilde heeft een tekening en begroting voor deze volière gemaakt, het is nu wachten 
op goedkeuring. 

 

Dan krijgt Peter Dullaard het woord, hij heeft een lezing bij zich over Costa Rica. Peter heeft daar 
een aantal jaren geleden een rondreis gemaakt. Er komen veel plaatjes van diverse vogels voor-
bij, maar ook andere dieren zoals apen, vlinders en reptielen. Al met al en informatief verhaal 
over een land met een indrukwekkende natuur. Na deze lezing was er nog wat tijd over om wat 
foto’s te laten zien van vogels hier uit de omgeving, daar zaten ook hele mooie en bijzondere 
foto’s tussen. 

 

De voorzitter is geopereerd en heeft ook deze keer geen 

voorwoord. 

Vanaf deze plaats wensen wij hem een spoedig herstel. 

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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Vraag en Aanbod 

Jaap Baljeu heeft nog 2 vervoerskoffers in de aanbieding 

Een met 8 kooitjes en een met 10 kooitjes. 

Zijn telefoonnummer is 06-22572920. 

Vraag en aanbod 

 

Er is een bericht binnengekomen van iemand die heel veel vogelboeken en jaargangen Onze 
Vogels op zolder heeft staan en hier niets meer mee doet. Als er iemand interesse in heeft 
kan diegene contact opnemen met mij, Jos van der Knaap, dan krijgt u het adres en tele-
foonnummer. 
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De(vleugel) pen. 
 
Beste leden van de vogelvereniging Westland, 
 
Op de jaarvergadering heeft Peter Smit de vleugelpen op-
gepakt om dit weer nieuw leven in te blazen. 
Helaas heb ik geen stukje gekregen als vervolg hierop dus 
probeer ik de bladzijde maar te vullen. 

 
Nu ik ben Sjaak Verbeek bijna 65 jaar en al vanaf mijn geboorte met vogels in aanraking. 
Ben op Vaderdag geboren en mijn moeder had mijn vader belooft als hij vader was op   
Vaderdag kon hij een stelletje vogels aanschaffen voor in zijn volière. En ja, ze hield zich 
aan haar belofte en hij is de andere dag een stelletje grasparkietjes gaan halen. Toen  
waren er nog geen vogeldoosjes en kreeg ze mee in een papieren zak. 
Vele jaren heeft hij een gezelschapsvolière gehad en na de verhuizing werd in de schuur 
een kweekruimte gemaakt en een ruim uitvlieghok. Hij kweekte van alles kanarie, tropen 
en grasparkietjes. Mijn broer en ik werden ouder en van het schuurtje ging de zijkant  
eruit en gaas ervoor. De ruimte werd in tweeën verdeelt en mijn broer de ene en ik de 
andere kant. Beide ander soort vogels ik zebravinken en valkparkieten en mijn broer k 
anaries. Toen we de deur uit gingen ben ik over gegaan op kanaries in de Bruinserie, later 
weer tropen en nu in de kleur grasparkieten samen met mijn zoon Barry. Mijn andere zoon 
hield het bij grote parkieten maar nu hij op zijn eigen woont zitten ze nog wel hier maar 
ze zoeken nog wel een ander huis. Wij gaan ook miniseren want mijn gezondheid is op het 
ogenblik ook niet  alles en nu komt het allemaal op Barry aan. Ook in het huishouden moet 
hij zijn mannetje staan omdat zijn moeder en mijn vrouw een tijdje geleden is overleden 
en ja, dat staat het huishouden een beetje op zijn kop. 
De vogels gaan naar een ander kamer want buiten vogels houden is hier geen optie en dan 
vind ik de winters niet geschikt voor de vogels en zeker niet voor ons zelf. Ook zijn de 
kooien aan vervanging toe en willen we met een schone lei beginnen. Ook op mijn leeftijd 
durf ik dit wel weer aan als het maar niet te groot word opgezet. 
Of het alleen kleurgrasparkieten zullen zijn weet ik nog niet, ik bestel wel wat andere 
maten ringen erbij zodat ik niet hoeft te klooien en iets meer keuze heb om te zoeken. 
Een hobby kost toch geld en  je weet nooit wat men ineens tegenkomt of “aan komt  
vliegen”.  
 
Ik heb nu de bladzijde volgeschreven en heeft maar een beetje tijd gekost. Ik ken weinig 
namen van de leden van de vereniging dus laat ook even de naam van de heer Timmers 
staan. 
Maar de ‘vleugel’ pen geef ik ook 
graag door aan de volgende om een 
stukje te schrijven. 
 
Michel van Es iets voor jou om een 
stukje te schrijven??? 
 
Sjaak Verbeek 
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Ik heb het oude ringenverhaal ook nog even laten staan en volgende keer zal ik kijken of er een 

aangepast verhaal over het ringen bestellen in komt. 

De redactie. 

LET OP: PER 1 APRIL 2022  

WIJZIGT DE RINGEN BESTELLING VOOR 2023 EN SPOEDRINGEN 2022  

De NBVV gaat afscheid nemen van haar eigen haar eigen ringenproductie, maar daarnaast komt er 

iets moois ervoor terug. Inmiddels zijn de contracten met de nieuwe leverancier getekend en zullen 

er in 2022 alleen nog ringen besteld kunnen worden die niet uit hun eigenproductielijn komen. Wat 

betekent dit voor u als lid en besteller van ringen? Nu de eigen productielijn stilgelegd gaat worden is 

er tevens ruimte voor wat wijzigingen. De ene kant omdat het moet, de andere kant omdat wij als 

NBvV nog meer service willen bieden en daarbij het werk van de ringencommissaris willen verlichten.  

Wat gaat er gebeuren?  

1. Elk lid van de N.B.v.V. kan zelf inloggen, ringen bestellen en de bestelling afrekenen. U ontvangt 

een bevestiging van uw bestelling. Dus geen twijfel meer of u wel besteld hebt.  

2. Elk lid kan zijn bestelhistorie zien, o.a. hoeveelheid, de ringmaten, als ook bestellen afleverdatum.  

3. Inloggen gaat via het e-mailadres en een eigen wachtwoord (beveiligd).  

4. Bij speciale ringen CITES of EC ringen blijft het BSN nummer invoer noodzakelijk.  

5. De bestelde ringen worden op het opgegeven adres van de besteller geleverd. De verzending 

wordt via E-mail aangekondigd en u kunt deze via track & tracé volgen.  

6. Bestellingen blijven het hele jaar mogelijk, zonder extra kosten, echter de 1e levering zal per  

1 oktober van het jaar zijn voor alle ringen van het daaropvolgende jaar (dit is internationaal afge-

sproken). Na 1 oktober ontvangt u de bestelde ringen binnen een maand na bestelling.  

7. Spoedbestellingen blijven, tegen extra kosten, mogelijk maar dienen zoveel mogelijk vermeden te 

worden. Wij streven ernaar om een spoedbestelling binnen 14 dagen uit te leveren.  

8. Voor alle gewone aluminium ringen tot 16 mm zal 0,30 euro per stuk in rekening worden gebracht, 

exclusief administratie-en verzendkosten. Zoals te zien is er een prijsverhoging van €0,05 cent per 

ring, dit was € 0,25 cent voor de huidige, alleen aan de buitenzijde, gekleurde ringen. Voor de volle-

dig geanodiseerde ringen werd 0,40 betaald, dit wijzigt dus naar € 0,30 euro. Cultuurringen zullen  

€ 0,40 euro per stuk gaan kosten en de prijs voor RVS ringen blijft € 2,00 euro. Grote blanken alumi-

nium ringen € 1,00 per stuk. De administratie- en verzendkosten zullen € 6,50 per bestelling bedra-

gen (dit omdat er door de leden nadrukkelijk om een snellere, beter verzonden en voor hen te volgen 

bezorging gevraagd wordt - hetgeen natuurlijk duurder is). (prijzen onder voorbehoud)  

Wat krijgt u ervoor terug?  

• Eigen controle van en verantwoording voor uw eigen bestelling.  

• Alle ringen zijn volledig geanodiseerd.  

• De ringranden zijn afgerond naar binnen (geen beschadigde pootjes meer).  

• De bestelling wordt bij de besteller thuis afgeleverd.  

Wat gaat nu de taak van de ringencommissaris worden?  

De ringencommissaris zal niet verdwijnen hij blijft nodig, echter in een andere rol.  

Hij of zij, blijft belangrijk, als ondersteuner, als adviseur. Als degene die tegen de leden zegt vergeet 

niet de ringen te bestellen. Samen met degenen die ouder zijn, die niet zo handig met een computer 

zijn, om hen te helpen of misschien wel voor hen te bestellen.  
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