V.V. WITROKA
RIDDERKERK
Opgericht in november 1956

Mei - Juni 2020
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De zaal is om 9.00 uur open de keuring start om 10.00 uur.
En de dag zal rond een of 15.00 afgelopen zijn.
Graag zien we u met veel vogels naar v.v. Witroka komen.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van v.v. Witroka
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Clubgebouw: Westmolendijk 99, 2985 XK Ridderkerk
Telefoon: 0180-425588
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Ringen bestellen 2021
Het is weer tijd om ringen te bestellen voor het kweekseizoen 2021. Onze ringencommissaris,
Ad Tholenaar, zorgt ervoor dat de bestellingen op tijd op het bondsbureau binnenkomen
(indien tijdig bestelt).

Bestelronde
Uiterlijke inleverdatum

Uitlevering na

1

2

3

4

05-05 2020

20-09-2020

20-01-2021

20-03-2021

Na 01-10-2020

15-12-2020

01-04-2021

15-05-2021

Bestellingen na 1 april zijn altijd spoedbestellingen.
Houdt u er rekening mee dat het verschuldigde bedrag voor de bestelronde datum per kas bij
Ad Tholenaar voldaan moet worden. Indien dit niet is voldaan worden er ook geen ringen
besteld voor die ronde.
De
. ringen kunnen tijdens de beurs of contactavond worden opgehaald.
De bestelformulieren voor 2021 zijn te downloaden van de N.B.v.V site.

Stukjes, advertenties en/of mededelingen voor het clubblad graag op tijd
aanleveren.

Het stukje en/of mededeling graag in Word of Publisher. Een advertentie graag in een JPG
bestand. Mocht dit niet lukken neem even contact op met Marcel Tholenaar.
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Wij verkopen alle bekende merken voor scherpe prijzen

Oost-molendijk 54 2986 AA Ridderkerk
tel. 078-6812155 fax 078-6822614
Kradivo@live.nl
Winkel open :

Wo 13.30 Do 13.30 Vr 13.30 Za 9.00 (6)

18.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
16.00 uur

Vogelbeurs v.v. Witroka
Onze beurs wordt altijd gehouden op elke 2e zaterdag van de
maand in ons clubgebouw: Westmolendijk 99, 2985XK Ridderkerk
Telefoon: 0180-425588

van 9.00 tot 12.00 uur.

Voor clubs, organisaties en particulieren die ruimte zoeken!
Het clubhuis van v.v. Witroka is te huur.

Voor informatie:
A. van Leeuwen
Tel.nr: 010- 4508850
e-mail: arievanleeuwen@casema.nl
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Paira Daiza leert papagaaien overleven in het wild.
“Nooit eerder is de mens erin geslaagd om een diersoort die in het wild
uitgestorven is te laten terugkeren naar haar natuurlijke habitat. Tot nu.”
Tim Bouts, zoölogisch directeur van Pairi Daiza, is met 52 Spix’ ara’s onderweg naar Brazilië. Het plan: hen leren overleven in het wild, om zo een
nieuwe kolonie tot stand te brengen.
Wanneer u dit leest zijn ze al onderweg naar Petrolina, een stad in het oosten
van Brazilië. Zo’n 700 km landinwaarts van havenstad Recife: 52 Spix’ ara’s.
Ieder in een houten kooitje in een gecharterde privéjet. Ook aan boord CEO
Eric Domb en zoölogisch directeur Tim Bouts van Paira Daiza. De Waalse dierentuin is als partner van het Braziliaans natuurinstituut ICMBio en de ACTP,
een organisatie die ijvert voor
bedreigde vogelsoorten. Eén
van de drie kweekcentra voor
Spix ara’s in de
wereld. De laatste etappe van
de reis leidt naar Curaçà, waar
de vogels vrijgelaten zullen
worden in de Caatinga, een
steppegebied in de vallei van de
Rio Sao Francisca. De 52
blauwe papagaaien - u zou ze
kunnen herkennen van hun
soortgenoten in de animatiefilm
“Rio—worden niet meteen na
de landing losgelaten. Eerst
moeten ze leren overleven in
het wild, zegt Boutens. De
vogels blijven daarom ongeveer
een jaar in een speciale volière.
Daar zullen ze samen zitten met
speciaal gevangen illigers ara’s,
een soortgenoot die in het zelfde steppegebied leeft. Van hen
zullen de Spix’ ara’s moeten
leren welke vruchten en zaden
eerbaar en welke giftig zijn, en
welke vogels op hen jagen en
welke Arenden en uilen eten
papagaaien, en die zitten er in
het wild ook. Van roofdieren op
het land hebben ze in principe niks te vrezen, want de
papagaaien komen nooit op de grond.
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Lunch van een arend
Bouts is zich maar al te goed bewust van de risico’s van het project. De kans
dat er een kostbare vogel de vlucht naar Brazilië niet overleeft, noemt de zoölogisch directeur, quasi onbestaand. In de volière zitten de kostbare vogels ook
nog veilig, maar als ze in de vrije natuur terecht komen loert het gevaar overal.
Gaan we vogels verliezen? Waarschijnlijk wel. We kunnen nu niet inschatten of
onze vogels snel zullen leren hoe ze moeten voorkomen dat ze de lunch van
een arend worden. Net zomin kunnen we voorspellen of arenden hen wel zullen
lusten.— Spix’ ara’s zijn blauw van kleur en dat kennen roofvogels niet. Er zijn
veel onbekende factoren, maar tegelijk ben ik er rotsvast van overtuigd dat het
zal lukken. Toen de Duitse zoöloog Johann Baptist van Spix’ de ara’s voor het
eerst beschreef in 1819 was er al maar een zeer kleine kolonie van een twintigtal vogels. Twintig jaar geleden stierf de laatste in het wild levende Spix’ ara,
maar gelukkig was er toen al een kweekprogramma in dierentuinen.
Kolonie van 150
Met vrijlaten van de vogels eindigt het project nog niet, integendeel. We gaan
ervan uit dat de kolonie op termijn zo’n 150 vogels moet tellen om levensvatbaar te blijven. Dat wil zeggen: we moeten ner meer in Pairi Daiza, de komende
jaren vogels blijven kweken en naar Brazilië overbrengen. We mikken erop om
een tiental nieuwe vogels per jaar vrij te laten. Maar vooral: de Spix’ ara’s moeten zich ook in het wild beginnen voort te planten. Pas dan zal de herintroductie
een succes zijn.
Het is alleszins een wereldprimeur, dat vliegtuig dat nu onderweg is naar Brazilië. En ok de datum is niet toevallig gekozen: 3 maart is WorlWildlifeDay. Dit
project zal de wereld van natuurbehoud op z’n grondvesten doen daveren, zegt
Bouts. Hij doet geen moeite om de fierheid in zijn stem te verstoppen. Nooit
eerder is de mens erin geslaagd een in het wild uitgestorven diersoort terug in
zijn natuurlijke habitat te introduceren. Met andere woorden: wij slagen erin de
fouten den de mens recht te zetten.
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De BBQ is tot nader order uitgesteld
Wenst u deel te nemen aan de BBQ?
Locatie: ons Clubgebouw aan de West Molendijk 99, 2985 XR RIDDERKERK.
Der kosten van deze BBQ bedragen € 20,00 per persoon en zijn inclusief
drankjes.
Lever je inschrijfformulier voor deze gezellige avond in voor …….... bij één van
de bestuursleden van v.v. Witroka.
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Tel.nr.:

……………….
……………….
……………….
……………….

Ook 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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De visdag is tot nader order uitgesteld.
Inschrijfformulier visdag
Wenst u deel te nemen aan de visdag op ………., 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 visvergunning, lunchpakket. Exclusief visgerei e.d..
Lever je inschrijfformulier voor deze gezellige visdag in voor
13 juni 2020 bij één van de bestuursleden van v.v.Witroka.
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Tel.nr.:

………………….
………………….
………………….
………………….

Ik kom met ………….. Pers(onen) vissen.
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Voor meer informatie:
Marcel Tholenaar
(zie bestuur)
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Advertentie prijzen catalogus en clubblad van v.v.Witroka
De prijzen van de advertenties van de catalogus en clubblad zijn hetzelfde alleen een hele pagina van een catalogus is één A4 en voor het clubblad is dat een halve A4.
Dat betekent dat dit naar verhouding is. Verder maken we onderscheid tussen
zakelijke advertenties en kwekers advertenties.

Zakelijke advertentie:

Kwekers advertenties:

Hele pagina
Halve pagina
1/4 pagina
1/6 pagina

Hele pagina
Halve pagina
1/4 pagina
1/6 pagina

€ 80.00
€ 50,00
€ 35,00
€ 20,00

€ 40,00
€ 25,00
€ 17,50
€ 10,00

Het opzeggen van uw lidmaatschap dient
uitsluitend per brief of per mail naar secretaris
M. Tholenaar gestuurd te worden.

Ledenmutaties 2020
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.
Wilt u het clubblad voortaan ook per mail ontvangen?
Geef dit dan door aan M. Tholenaar.
Telefoon: 06-49862334
of per
e-mail: marcelcindy@hotmail.com

Heeft u interessant materiaal voor in het archief?
V.v. Witroka is een archief aan het opzetten. Heeft u materiaal wat
van waarde is voor de club. Bijvoorbeeld: oude catalogussen zoal
district catalogussen en catalogussen van Witroka en/of ander materiaal. Laat het ons weten of neem contact op met
Marcel Tholenaar of een van de andere bestuursleden.
( 15 )

Jaarplanning WITROKA 2020
In verband met het CORONAVIRUS zijn alle activiteiten zoals:
ledenvergaderingen en beurzen tot 1 september 2020 geannuleerd.
Voor het “Vissen en de BBQ” zal, bij voldoende belangstelling, een datum in
het najaar worden gezocht.
Over activiteiten vanaf 1 september 2020 zullen wij u per “Nieuwsbrief” of
via onze “Facebook pagina” op de hoogte houden.
————————————————————————————————————
1-09-2020 Ledenvergadering met vogelquize o.l.v. A. de Graaf.
Aanvangstijd 20.00 uur.
5-09-2020 Jonge vogeldag. De keurmeesters zijn gecontracteerd.
12-09-2020 Beurs aanvang 9.00 uur t/m 12.00 uur.
6-10-2020 Ledenvergadering + Lezing van A. de Graaf over zijn rondreis door
Australië en Nw. Zeeland. Aanvangstijd 20.00 uur.
10-10-2020 Beurs aanvangstijd 9.00 uur t/m 12.00 uur.
3-11-2020 Ledenvergadering aanvangstijd 20.00 uur.
14-11-2020 Beurs aanvangstijd 9.00 uur t/m 12.00 uur.
Week 48 Tentoonstelling:
Dinsdag
24-11-2020 vogels inbrengen,
Woensdag
25-11-2020 keuren.
Donderdag 26-11-2020 om 20.00 uur opening,
Vrijdag
27-11-2020 van 10.00 - 22.00 uur show,
Zaterdag
28-11-2020 show + uitkooien.
1-12-2020 Ledenvergadering aanvang 20.00 uur (onder voorbehoud).
12-12-2020 Beurs aanvangstijd 9.00 t/m 12.00 uur (onder voorbehoud).
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Aangesloten bij de N.B.v.V.
INSCHRIJFFORMULIER
Wilt u lid worden, vul dan de onderstaande strook in.
Als u bondslid wordt van Witroka, dan ontvangt u het maandblad Onze vogels
dat vol staat met handige informatie over onze hobby. Eens in de 2 maanden
ontvangt u het clubblad van Witroka.

Naam
……………………………………….
Adres
……………………………………….
postcode woonplaats
……………………………………….
Telefoonnummer
……………………………………….
e-mail
……………………………………….
Geboortedatum
……………………………………….
gewenste startdatum
……………………………………….
eerder lid of andere vereniging /evt. kweek nr.:
eenmalig inschrijfgeld
bondslid
jeugdlid (tot 18 jr.)
gastlid
donateur
Portokosten boekje
Ridderkerk)

€
€
€
€
€
€

2,50
37,00
16,00
16,00
12,50
7,50 (alleen bij bezorging per post buiten

Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met onze voorwaarden en
reglementen
datum:

handtekening:
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Prikbordje
ATTENTIE

ATTENTIE

ATTENTIE

ATTENTIE

ATTETIE

ATTENTIE

Vergeten jullie je bestelde ringen niet op te halen

Betaal uw contributie op tijd:

Wij zien de € 37,00 aan contributie graag op
ons 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 de website
http:/ www.witrokaridderkerk.nl

OOK NU RINGEN BESTELLEN
Ook nu is het mogelijk om uw ringen voor het nieuwe broedseizoen 2021 te
bestellen.
Dit is mogelijk door het bestelformulier op pagina 5 van dit blad of het
ringenbestelformulier uit onze vogels van maart 2020 geheel en volledig
ingevuld met het bijbehorend totaalbedrag af te leveren aan het huisadres van
onze ringencommissaris Ad Tholenaar.
Zolang er geen ledenvergaderingen en/of beurzen zijn kunnen de bestelde ringen
aan het huisadres van Ad worden opgehaald.
De gegevens van Ad kunt u vinden op blz. 3. Bestuur gegevens.
Heeft hier nog vragen over neem gerust contact op met Ad.
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Kweker van:

Oranjemasker
Wildkleur en
Opaline groen

Th.J. Knoop
Mobiel: +31-613998719
Email:
tknoop@chello.nl
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