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- DE DIGITALE FÛGEL KRANTE -

Ook dit jaar organiseren wij weer een
Vogeltentoonstelling, wij hopen dit
jaar dat er ook meer leden zullen
inschrijven.
De inschrijfformulieren kunnen
gedownload worden via onze
Website, ook het T.T. reglement, en
word verstuurt via de email, op de
vogeltentoonstelling is er ook een
verkoopklasse, de tentoongestelde
vogels die tekoop staan kun je ook
kopen.
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Vogeltentoonstellng 2021 te Jubbega

POSTADRES FÛGELWILLE:

Naam: Jannes van Veenen
Adres: Lepelaarstraat 70,
Postcode: 8446 JM.
Woonplaats: Heerenveen. Telefoon: 0513 – 629367
E-mail: secretaris@fugelwille.nl
Website: https:/www.fugelwille.nl
Voor adresgegevens van
Fûgelwille, scant u de QR
Code, dan opslaan op uw
telefoon
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Hé hebben jullie goed
gekweekt, succes op
de T.T. 2022 !!

Contributie
Wordt u nieuw lid € 35,00 p/jaar.
Jeugdlid € 17,50 p/jaar.
Aanmelding voor jeugdlid moet je 6 jaar zijn en jonger dan 17 jaar.
https://www.fugelwille.nl/lidworden.html

N.B.v.V. Facebook
N.B.v.V. District Friesland: Facebook

Fûgelwille: Facebook

Het nieuwe ringen
bestellen.

Nog even onder de aandacht voor het ringen bestellen!
U kunt geen ringen meer bestellen via onze Ringencommissaris.

De NBvV levert alle benodigde officiële ringen voor volièrevogels en is
van overheidswege aangewezen als leverancier van ringen voor
beschermde soorten. U kunt bij ons ringen bestellen via:

https://ringennbvv.nl/. Rechtsonder op elke pagina van deze
website vindt u deze link ook.
De eerste keer dat u hierop klikt wordt u gevraagd om een account bij
ons aan te maken. Leden kunnen dit doen met de door ons aan hen
verstrekte gegevens (kweeknummer, afdelingscode).
Deze vindt u op de adreswikkel van ons maandblad en op uw
lidmaatschapsbewijs. Tevens vragen wij u een wachtwoord en een
uniek mailadres op te geven. Naar dit mailadres sturen wij u de status
van uw bestelling.
Let op: bent u GEEN LID? Dan moet u eerst contact opnemen met het
bondsbureau, zodat wij u een kweeknummer toe kunnen wijzen.
Zonder kweeknummer kunt u geen account aanmaken.

Voorzitter: Cor Rijpma
Oldeholtpade.
Email: voorzitter@fugelwille.nl
Secretaris: Jannes van Veenen
Heerenveen.
Email: secretaris@fugelwille.nl
Penningmeester: Henk de Jong
Sintjohannesga
Email: penningmeester@fugelwille.nl
Algemeen bestuurslid:
Franke Geert Talman
Gorredijk.
Email: algemeenbestuurslid@fugelwille.nl
Algemeen bestuurslid:
Materialenbeheer
Wolter Stoelwinder
Oudehorne.
Email: materialenbeheer@fugelwille.nl

T.T. Bestuur.
T.T. Secretaris: Hubert Schoonhoven
Nijeberkoop.
Email: ttsecretaris@fugelwille.nl
T.T. Commissieleden:
• Lolke van der Hoef (Gorredijk)
vdhoefzon@ziggo.nl

• Meinardus Homans (Gorredijk)
ttcommissielid.1@fugelwille.nl

• Ralph Sidorak (Gorredijk)

Hebt u vragen.

ttcommissielid.2@fugelwille.nl

Onze Ringencommissaris Evert de Bruin.
kan u hier mee helpen. Onze afdelings code is: J02.
Ga naar onze Website voor meer info:

https://www.fugelwille.nl/ringenbestelling.html

Evert de Bruin
Oudeschoot.
Ringencommissaris
Email: redactie@fugelwille.nl
Email: ringencommissaris@fugelwille.nl
Webbeheer & Redactie: Henk Geertsma
Wolvega. Email: webbeheer@fugelwille.nl
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Een stukje geschreven over zijn
hobby door: Wolter Stoelwinder,
wonend te Oudehorne.

Valkparkiet (Wildkleur).

Valkp
arkiet

Ook is Wolter in Hea! geweest.
De Vogeltjeman.
U kunt dit ook volgen op onze
Website:
https://www.fugelwille.nl/

Link: De Vogeltjesman

Elegant

https://www.youtube.com/watch?v
=qrn_r4XDL5Y

Lach
duif

Wolter en Trienie wonen 51 jaar in
Oudehorne op het adres waar we nu
wonen.
Ik ben begonnen met vogels bij mijn
ouders ook in Oudehorne ik heb
meer dan 50 jaar vogels.
Dat hokje staat nog steeds bij ons,
daar in had ik grote parkieten
Zoals rosella’s bleekkoppen
kanaries enz.
De collecties uit gebreid op adres
waar ik nu woon sinds 1971
Op dit moment heb ik o .a diamant
duifjes en verschillende soorten
Valkparkieten, Turquoisines
bourkes en roodruggen, groene
Kanaries kleine grasparkieten
elegant parkieten
Ik ben lid van Fûgelwille Jubbega
sinds 1974
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Ik heb vele prijzen gewonnen
zowel eigen vereniging
(Fûgelwille), als op Friese en
op Nederlandse
kampioenschappen, wij gingen
ook veel naar andere
tentoonstellingen toe b.v.
Drenthe, Overijssel dat waren
altijd gezellige uitjes, ik ga nu
nog alleen naar de onderlinge
Vogeltentoonstelling toe,
Jubbega (Fûgelwille).
De vogel markten ging IK
graag heen voor contacten
en zien als er nog wat voor
mij bij zat, Trienie zat meest
achter de verkoop van de
vogels die over waren
Nu niet meer wel om alleen
te kijken als ik met iemand
kan ruilen

Ik zit al heel lang in het bestuur
op dit moment als Algemeen
bestuurslid (materiaal beheerder).
ik verzorg de vogels hellemaal
alleen ook en toen ik nog werkte
ook
Controleer alle dagen de nesten
en observeren, ben altijd
benieuwd wat er uit het ei komt,
ik controleer de jonge vogels op
TT kwaliteit, en daar mee naar de
Vogeltentoonstelling, ik kweek
alleen in wild vorm.

Groetjes
Wolter
Stoelwinder
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Nieuws
N.B.v.V.(Nederland)
BONDSBUREAU

Website: https://www.nbvv.nl/nieuws/

Links (Websites), afdelingen Friesland

BONDSBUREAU
BEO Bolsward
De Edelzanger Franeker
De Nachtegaal Ferwert
De Woudzangers Drogeham e.o.
Leeuwarder Vogelvrienden
Lemster Voliere vrienden
Voliere Vereniging SWH
Volièrevereniging Fûgelwille
Volièrevereniging Leeuwarderadeel
Volièrevereniging Zanglust Joure
De Vogelvrienden Drachten
VV Surhuisterveen e.o.
VV Waldsang Ureterp
VV Zanglust
REDACTIEADRES
Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers
Postbus 74
4600 AB Bergen op Zoom
Bondsbureau NBvV
Aletta Jacobsstraat 4
4623 ZB Bergen op Zoom
Tel.: 0164 – 235007
E-mail: info@nbvv.nl
Onze Vogels:
Hoofdredactie: Henk Branje

ADVERTENTIES

Adres:
Aletta Jacobsstraat 4
4623 ZB Bergen op Zoom
Postadres:
postbus 74
4600 AB Bergen op Zoom
0164 – 235007
info@nbvv.nl

Bankrekeningen:
NL 96 INGB 0001148324 / NL 55 ABNA 0468959262
De openingstijden zijn op werkdagen van 8.30 -12.30 uur.

Nu! Online…. Onze Vogels.
In samenwerking met oud-keurmeester Jacob Miedema is het nu
mogelijk om tientallen Onze Vogels in te kijken via zijn website
www.de vogelliefhebber.nl De jaargangen van 1978 t/m. 2020
zijn volledig gedigitaliseerd en een handige inhoudsindex helpt u
snel een gewenst artikel te vinden. Tevens geeft de website heel
veel informatie, filmpjes en handige links.
Een aanrader.
Klik hier: www.devogelliefhebber.nl/bibliotheek-onze-vogels/

NBvV Voorlichtingsbulletin september 2022
NBvV Voorlichtingsbulletin juni 2022
NBvV Voorlichtingsbulletin maart 2022
NBvV Voorlichtingsbulletin november 2021
NBvV Voorlichtingsbulletin september 2021
NBvV Voorlichtingsbulletin augustus 2021
NBvV Voorlichtingsbulletin juli 2021
NBvV Voorlichtingsbulletin juni 2021
NBvV Voorlichtingsbulletin maart 2021
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Externe websites

Beurzen Friesland

Geen websites onder beheer van de N.B.v.V.

VOGELMARKT
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Joure
Vogelmarkt.net

De website voor vraag en aanbod op het gebied van
vogels.
Dagelijks komen er tientallen nieuwe advertenties bij.

Grootste vogelmarkt van Friesland in Joure.
De data voor 2022 zijn:
Najaarsvogelmarkt zondag 30 oktober 2022
Locatie: Swimfun
Marktmeester: Simon Bles
Telefoon: 06-29177756
Email: vogelmarkt@zanglustjoure.nl
Informatie: www.zanglustjoure.nl/vogelmarkt/informatie/

VogelCafe.nl
Het is de bedoeling van ons vogelcafé dat wij in een
gezelligesfeer elkaar helpen bij onze hobby en
gedachten en ideeën uitwisselen. Als je op
tentoonstellingen en beurzen komt is de sfeer altijd
gemoedelijk en heeft iets van “jongens (en meisjes)
onder elkaar”. Zo’n sfeertje willen wij ookgraag in ons
drinken aanbieden, maar dat gaat nog niet via internet.

DeVogelLiefhebber.nl
Vele filmpjes, foto’s en artikelen kunt u nu al
bekijken.Bijzonder zijn de maandbladen Onze
Vogels. Deze zijn van 1978 nu online te lezen. Van
tijd tot tijd zal de website verder aangevuld worden
met nieuwe interessante artikelen en filmpjes.
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A.S. AFGELAST!!!!!!!!!
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Evert de Bruin
Email: redactie@fugelwille.nl
Henk Geertsma
Email: webbeheer@fugelwille.nl
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Wilt u een stukje schrijven over uw hobby vogels
kweken, voor in het clubblad dat kan.

Mededeling
Het email adres van de Ringencommissaris blijft nog werken tot het eind van dit jaar,
31 December 2022 is dit email adres niet meer actief.
Voor de redactie heeft hij nu al een ander email adres: redactie@fugelwille.nl

De 11e editie (kerst editie) van December 2022 is al bezet.
Voor Maart 2023 kun je nog aanmelden, graag voor 1 maart.

Kunt u contact op nemen met Evert de Bruin
E-Mail: redactie@fugelwille.nl

06-23020522

In het clubblad zijn de standaard onderwerpen, die bij elk clubblad weer terug komen o.a. Contributie, N.B.v.V.,
N.B.v.V. District Friesland, Websites, Laatste Nieuws, Bestuur, Postadres, Stukje over de hobby vogels kweken, door
de leden van Fûgelwille enz.

Kweker van: wilt u zich aanmelden voor deze rubriek wat u kweekt, en u wilt wel op
de lijst staan, meld u dan aan via het onderstaande formulier Kweker Van. U vult
het formulier in, slaat het op als. Daarna stuurt u het formulier en of foto's per email
als bijlage naar webbeheer@fugelwille.nl
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