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Vogelbeurs v.v. Witroka  
Onze beurs wordt altijd gehouden op elke 2e zaterdag van de 
maand en wel op:  
 
 

Zaterdag: 14-04-2018 van 9.00 tot 12.00 uur.  
                               en     
Zaterdag: 12-05-2018 van 9:00 tot 12:00 uur. 
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“v.v. Witroka” 
Clubgebouw: Westmolendijk 99, 2985 XK Ridderkerk 

Telefoon: 0180-425588 
 

Opgericht in November 1956 / Aangesloten bij de N.B.v.V. 

HET BESTUUR 
 

Voorzitter       2e. Voorzitter 
A. van Leeuwen      VACANT 
Coen Botrede 72 
2901 CJ  Capelle a/d ijssel 
010-4508850 
arievanleeuwen@casema.nl 
Secretaris       2e. Secretaris 
M. Tholenaar 
Touwslagershof 3       VACANT 
3342 BV H.I. Ambacht 
06- 9862334 
marcelcindy@hotmail.com 
 
 

Penningmeester      Rekeningnummer 
Mevr. W.M. van Meerkerk    Rabobank 
Port Saïdstraat 83      NL73 RABO 0355470470 
3067 MV Rotterdam 
010-4557775 
omapinguin@hotmail.com 
 

Ringencommissaris      Materialencommissaris 
A. Tholenaar        
Rijnsingel 475       VACANT 
2987 SV Ridderkerk       
0180-464361        
atholenaar@kpnmail.nl 
 

Bestuurslid       Redactie clubblad  
L.H. Beek        J. Wendrich 
Molièreweg 148                                                   Hortensiastraat 1 
3076 GK Rotterdam                                         2985 AH Ridderkerk     
010-4323126                                                         06 11310680 
                                                                                 jwendrich2@gmail.com 
                                                                                 
                                                                                 Redactie website 
                                          zie secretaris 
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    Op  6 maart 2018 jl. is onze oud voorzitter Cees Pol na een  
    lang ziekbed en strijd overleden. We zullen zijn opgewektheid en       
    vrolijkheid erg missen. Wij hebben zijn inzet in onze club altijd  
    erg gewaardeerd en wensen de familie en vrienden sterkte in de  
     moelijke tijd die komen gaat. 
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Agenda ledenbijeenkomst op  03-04 en 01-05-2018 
Die gehouden wordt in het clubgebouw van v.v. Witroka, 

Westmolendijk 99 te Ridderkerk     

          Agenda  03 april 2018 

 
1)  Opening 
2)  Ingekomen post 
3)  Voorbespreking districtvergadering 25 april 
4)  Curcus Surveillant 
5)  Rondvraag 
6)    Lezing Alex de Graaf  ( Kromsnavels) 
   
        Agenda 01 mei 2018 
 
 1)  Opening  
 2)  Ingekomen post 
 3)  Nabespreking districtvergadering 25 april 
 4)  Rondvraag 
 5) Lezing mevr. L. Borgman over kruiden 
 

 U KOMT TOCH OOK? 
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Wist u dat v.v. Witroka ook de zaal verhuurt  

 

       Voor feesten en partijtjes,     

 
  
            Vergaderingen,               

 

             
         En andere activiteiten.  

  
 
    
 
      Voor inlichtingen kunt u zich richten bij:  
                 Jolanda Wendrich, 
                 jwendrich2@gmail.com 
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      Uitnodiging  

 

  Dinsdag 03-04-2018 

                  en 

  Dinsdag 01-05-2018                 
                    is onze   

 

Ledenbijeenkomst 

Zaal open: 19.30 uur 

 Aanvang: 20.00 uur 
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               Even voorstellen:      
 
 
Ik ben Johan de Wit uit Ridderkerk. Zo’n 8 jaar lid van Witroka. 
Toen ik zo’n 11 jaar was kreeg ik van mijn ouders de eerste vogels, 
twee valkparkieten (Ot en Sien).Tranen met tuiten toen de eerste on-
der in de kooi lag, maar gelukkig kreeg ik van mijn pa een nieuwe. Na 
diverse jaren gingen beide vogels dood en kwamen er kanaries in huis. 
Hier kwamen zelfs jongen van, ik was zo blij als een aap. De jaren ver-
streken en nadat ik getrouwd was, begon het toch wel weer te kriebe-
len. Zo kwamen de eerste kooien weer in de schuur en niet veel later 
de vogels. Dit keer waren het mozambieksijzen en goulds. Ook in de 
tuin werd er een kleine voilere gebouwd. In die periode werd ik ook lid 
van Witroka. Aan vergaderingen en beurs bezoeken deed ik niet, waar-
om zou ik. Ik was lid om de ringen en dat was voor mij genoeg. Of 
niet? 
 
Wat later, gingen we met het gezin verhuizen en moest ik helaas mijn 
hobby opzeggen. Na diverse jaren geen vogels om me heen gehad te 
hebben, kwam de tijd gelukkig weer om hieraan te beginnen. Helaas 
door gezondheidsproblemen, maar toch. Een nieuwe start met vogels 
en met mezelf. 
 
Nu 3 jaar verder, is er mooi vogelbestand neergezet om van te genie-
ten en om mee te gaan kweken. Maar ja, Witroka………………….. 
De afgelopen 3 jaar liet ik me steeds vaker zien op de beurzen en 
maakte daar met steeds meer mede kwekers contact. Informatie werd 
uitgewisseld en de beginnende resultaten werden behaald. Door re-
gelmatiger op de beurzen te komen, werd het voor mij ook steeds aan-
genamer en je leerde de ander steeds beter kennen.   
 
                                                                                                  Vervolg pagina 16 
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23 JUNI 2018 

  
Wenst deel te nemen aan de BBQ op zaterdag 23 juni 2018  open om 18.00 uur 
aanvang van de BBQ 18.30 uur.  
Locatie: ons Clubgebouw aan de West molendijk 99, 2985 XR  Ridderkerk. 
  
De kosten voor deze BBQ bedragen € 20,00 per persoon en zijn inclusief 
drankjes.  
  
Lever je inschrijfformulier voor deze gezellige avond in voor  
09 juni 2018 bij één van de bestuursleden van v.v. Witroka. 
  

Naam: ……………………………………. 
Adres: ……………………………………. 
Woonplaats: …………………………….. 
Tel nr.: …………………………………… 
  
Deze keer is het mogelijk om te kiezen  
uit vlees of vis. 
Ik kom met ……. personen om te eten  
tijdens de BBQ. 

Er zijn ………. personen voor vis 
Er zijn ………. personen voor vlees 
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INSCHRIJFFORMULIER 
VISDAG 23 JUNI 2018 

  

  
Wenst deel te nemen aan de visdag op zaterdag 23 juni 2018,  
aan de Waal te H.I. Ambacht. Aanvang 08.00 uur.  
Verder programma volgt. 
  
  
De kosten voor deze visdag bedragen € 8,00 per persoon inclusief visvergun-
ning, lunchpakket. Exclusief visgerei e.d.. 
  
Lever je inschrijfformulier voor deze gezellige visdag in  
voor 09 juni 2018 bij één van de bestuursleden van  
v.v. Witroka. 
  
Naam: ……………………………………. 
Adres: ……………………………………. 
Woonplaats: ……………………………... 
Tel. nr.: ……………………………………. 
E-mail: ……………………………………. 
  
Ik kom met …………. pers(onen) vissen. 
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                Kreativiteit in aktuele haarmode 
 

                Dames op afspraak 
                Heren zonder afspraak                

                                                                       
                                                               Winkelcentrum De Werf 

                                                                                    Amerstraat 18 
                                                                                Telefoon 0180-411830 
                                                      www.haarmodemeijer.nl 
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Ringen bestellen 2018 /2019Bestelperiodes 
Het is zowel in uw belang als in het belang van een 
goede planning van de productie om tijdig in één 
keer alle ringen te bestellen die u nodig heeft. 
                  Dus bestel op tijd. 
 

Bestelperiode:                   Uitlevering na 
05 mei 2018                       01 oktober 2018 
20 september 2018           15 december 2018 
20 januari 2019                  01 april 2019 

 

Wilt u het clubblad voortaan ook per mail ontvangen? 

Geef dit dan door aan Jolanda Wendrich. Telefoon  
06-11310680 of per mail:jwendrich2@gmail.com. 
Copy voor het clubblad graag voor de tweede zaterdag van 
de maand leveren. 
 

                                            

 
Voor het opzeggen van u lidmaatschap dat dient  
uitsluitend per brief of per mail naar secretaris  

M. Tholenaar. 
 

                                Ledenmutaties 2018 
  De ledenadministratie wordt verzorgd door Marcel Tholenaar.    
  Mocht je adres verkeerd op de adresstrook staan, ontvang je  
  geen clubblad of ontvang je nog steeds een clubblad terwijl je  
  geen lid meer bent, geef dit dan aan Marcel door. Voor  

                        telefoonnummer zie blz. nr. 5.  
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                                                                                                            Vervolg  

 
Na verloop van tijd liet kwam ik ook op de vergaderingen, echter 
hier schrok ik. Waren dit de leden van Witroka?    
Hoeveel leden hebben we dan?  Na diverse vergaderingen, moet ik 
ook eerlijk zeggen,…..was het gewoon saai!  In de laatste jaarverga-
dering is hier dan ook uitvoering over gesproken. Hoe kunnen we 
met elkaar (dus ook u/jij!) een andere koers gaan vliegen met Witro-
ka? Hoe wordt het gezelliger? Meer,…….. vult u het zelf ook eens in 
en,…………….. geef het door aan het bestuur. 
 
Een van de veranderingen is dat we actief naar u op zoek gaan. Ui-
teraard wanneer u dat op prijs stelt. Zo mag u vertellen over u hob-
by en wat u kwijt wilt. Ook van onze kant worden er vragen gesteld 
en wellicht zijn dat bekende vragen, maar misschien ook eye-
openers. Het is fijn als we elkaar een hart onder de riem steken voor 
onze hobby, maar tevens een warm hart aan de club waar U aan 
verbonden bent. 
 
Deel uw fantastische kweekresultaten en/of de teleurstellingen. 
Want ook die zullen er ongetwijfeld zijn. Wij kijken naar u uit, laat u 
zien en horen! 
 

                                           Johan de Wit 
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Wie hoort de eerste tjiftjaf 
 

 

Hoort of ziet ú de eerste? De eerste tjiftjaf van het jaar? Ze kunnen namelijk 
ieder moment terugkomen uit het zuiden. Deze soort trekt niet erg ver weg of 
blijven zelfs hangen, dus zijn vroeg in het jaar weer present. 
Het is een trekvogel die niet erg ver weg trekt (Zuid-Europa of Noord-Afrika). 
Daarom zijn ze natuurlijk ook de eersten die weer terug zijn in Nederland. 
Gaan trekvogels verder weg (tropisch Afrika), zoals gekraagde roodstaart, wie-
lewaal of nachtegaal, dan heten ze lange-afstandtrekkers. 

Startschot voor de lente 
Een tjiftjaf is belachelijk makkelijk te herkennen. Niet aan zijn uiterlijk, want 
het is een ondefinieerbaar grijs-bruin-groenachtig vogeltje. Wél aan zijn zang, 
ook voor iedereen die nog nooit naar een vogel heeft geluisterd. Hij roept na-
melijk: tjíp-tjap-tjíp-tjap-tjíp-tjap. Houd uw oren dus vanaf half maart open 
voor de allereerste tjiftjaf van het jaar. Een startschot voor de lente. 

Tuin als minibos 
Misschien verwacht u het niet, maar de tjiftjaf broedt ook vaak in tuinen. Het 
zijn van oorsprong bosvogels, maar ze komen al in de tuin als er een meidoorn 
staat, wat struikjes en bodembedekkers. Voor hen is uw tuin een minibos. 
(Daar houdt de zwartkop trouwens ook van, liefst nog met een vlier of braam 
erbij.) 

Het vrouwtje ploetert 
Niet alle tjiftjafmannen vinden een vrouw, dus dat tjíp-tjap gaat de hele zomer 
door. De aanhouder wint tenslotte. En terwijl die mannen bovenin de boom 
zingen en insecten zoeken, zijn de vrouwtjes beneden in de struiken aan het 
ploeteren. Zij bouwen het nest: een onvindbaar klein bolletje, laag bij de 
grond. Daarna broeden ze de eieren uit. En daarna, als de jongen zijn uitgeko-
men, komt dat mannetje eindelijk eens naar beneden om te helpen voeren. 

bron:Vogelbescherming 

 

https://www.vogelgeluid.nl/tjiftjaf/
https://www.vogelgeluid.nl/tjiftjaf/
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             Jaarplanning “WITROKA”2018! 
 

April 
03. Clubavond ( lezing dhr. A. de Graaf, Kromsnavels) 
14. Vogelbeurs 

Mei 
01. Clubavond ( lezing mevr. I Borgman, kruiden) 
12. Vogelbeurs 

Juni 
05. Clubavond ( Lezing dhr. G. Steinz) 

09.  Vogelbeurs 
23.  Vissen en BBQ 

Juli en Augustus Vakantie 

25-08. Jonge vogeldag 

September 

04. Clubavond 
08. Beurs 

Oktober 
02. Clubavond 
13. Beurs 

November 
06. Clubavond                                   
10. Beurs 
27. Inbrengen vogels voor T.T 
29. Opening tentoonstelling 
30. Tentoonstelling 

December 

01. Einde tentoonstelling  
08. Beurs 



 

( 19 ) 

 
 ADVERTENTIE’S   ADVERTENTIE’S    ADVERTENTIE’S  
 
 Voor de Leden van “ v.v. WITRIKA “ want dit moet u weten. 
 

 Het gaat namelijk over als U een advertentie wil plaatsen       
van een bedrijf, wat dan de kosten zijn. 
 
Wij zijn op zoek naar advertentie’s voor de catalogus van 
de Tentoonstelling 2017 die gehouden wordt in week 48 
dat is van 30 nov. t/m 2 dec. 2017. 
 
1/6  dat is een A4 in zessen gedeeld.    € 20,00 
1/2  dat is een A4 in de helft.                 € 40,00 
1/1 dat is een hele A4.                            € 80,00 
 
 
Voor U als lid van v.v. Witroka geldt een andere prijs. 
Wel vragen we aan u om de advertentie zo spoedig moge-
lijk op te geven, dat deze verwerkt en ingedeeld kan wor-
den. 
 
Zo liefs mogelijk digitaal dat is makelijker voor ons en de 
drukker. 
 
Al vast bedankt voor uw medewerking. 
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   Spogra  sportprijzen        

 Een eigen logo op de beker? Wij verzorgen het voor u. Gratis graveren van de bekers 

  Relatiegeschenken, Textielbedrukkingen. Ieder jaar ca 50 nieuwe modellen.  

 Kijk voor het assortiment op:               
                                                        www.spogra.nl          

                        Spogra - Ridderkerk                   
  M. Veerman - de Waardt                                                                                                                
  Bloemenstraat 58 
  2981 BE RIDDERKERK 
  06-22456417  
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                                                                           Prikbordje  
________________________________________________________________         

 ATTENTIE    ATTENTIE    ATTENTIE    ATTENTIE    ATTETIE    ATTENTIE  
 
 Vergeten jullie je bestelde ringen niet op te halen bij v.v WITROKA   
 op de clubavonden of met een Beurs 

 

Betaald u contributie op tijd: 
Wij zien de € 35,00 aan contributie of gaarne op  
onze bankrekening nr:  
NL73RABO 0355470470 
tegemoet. 
 
 

Met vriendelijke  
Vogelgroeten 
Penningmeester 
Wil van Meerkerk       
 
 
 

  V.V. Witroka is tegenwoordig ook op Facebook te vinden:  

 https://www.facebook.com/vogelverenigingwitroka.ridderkerk.1    

                                     Of  

        http:/ www.witrokaridderkerk.nl   

    Kijk ook eens op de web-site van RAYON 5 

Email:  info@vogelverenigingenrayon5.nl 
 
Website:  www.vogelverenigingenrayon5.nl 

mailto:info@vogelverenigingenrayon5.nl
http://www.vogelverenigingenrayon5.nl
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                                        Aangesloten bij de N.B.v.V. 
 
Wilt u Lid worden, dat kan vul de onderstaande strook in. Geef ook door aan  
familie, vrienden en kennissen. 
Zoals op het logo staat is v.v. Witroka aangesloten bij de N.B.v.V. (Nederlandse 
Bond voor Vogelliefhebbers), als bondslid ontvangt u dan het maandblad Onze 
vogels dat vol met informatie over onze hobby "het houden van vogels"staat 
 

 
Inschrijfformulier. 
Naam: 
Adres: 
Postcode/ Woonplaats: 
Tel. Nr.: 
E-mail: 
Geb. datum: 
Lid per:  
Eerder lid of andere vereniging /evt. kweek nr.:   
 
Eenmalige inschrijfgeld                         €    2,50             
Geef zich op als bondslid                      €  35,00   
Geef zich op als jeugdlid (tot 18 jr.)    €   15,00   
Geef zich op als gastlid                         €   16,00 
Geef zich op als donateur                    €   12,50 
Porti voor bezorging boekje                €     7,50 

           Aanmelden bij één der bestuursleden. 
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