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Even voorstellen
Arno Wubben, Voorzitter vogelvereniging WiTroKa
Als het clubblad uitkomt dan ben ik alweer bijna 3 maanden
voorzitter, maar de afgelopen 3 maanden is er niet veel te
doen geweest als voorzitter en heb ik net als iedereen genoten
van het mooie weer en van de vakantie. Ook begin
september ben ik nog op vakantie en kan er helaas met de
jonge vogelshow niet bij zijn. Het komende jaar zal ik mijn
Vakanties afstemmen met het programma van de
vereniging.

Wie ben ik

Mij naam is Arno Wubben, 56 jaar en woon in Ridderkerk heb drie, al volwassen kinderenen
woon samen met mijn vriendin Nanda in de Nassaustraat. Mijn hobby’s zijn vogels (hoe kan
het ook anders) en lekker met vakantie gaan (hoe kan het ook anders als je vriendin een reisbureau heeft).
Vogelverblijf
Na een intensieve periode van verbouwen en verhuizen zijn we nu aardig gesetteld en is ook
het nieuwe vogelverblijf klaar. Het vogelverblijf is volledig opgebouwd met sandwichpanelen en
is 7 bij 5 meter, aan het vogelverblijf is later nog een volière gebouwd van 5 bij 2 meter. Bij elkaar een behoorlijk oppervlak waar ik wel blij mee ben.

Vogels

Momenteel kweek ik alleen Australische Prachtvinken, met één uitzondering, in de volière heb
ik ook een koppel Europese Goudvinken (gewoon omdat ik het leuk vind). De Australische
Prachtvinken is best een grote groep vogels die je niet allemaal kan kweken, daarom heb ik
bepaalde soorten en type vogels geselecteerd waar mij prioriteit ligt en dat zijn:
• Roodsnavelspitsstaatramadine
En dan voorlopig de wildkleur, een leuke levendige
vogel waar ik op de tentoonstelling mee wil spelen en en
dus een bepaald niveau mee wil behalen. Later wil de ik de
mutatie grijs en isabel toevoegen omdat ik dit zeker bij de
spitsstaarten mooie kleuren vind.
• Gouldamadines en dan ook de wildkleur, zwartkop en de
roodkop paarsborst groen. Later wil ik ook andere kleuren
toevoegen zoals de witborst en wil naar de gele mutatie. Ook
met de Gouldamadine wil ik op de tentoonstelling spelen.
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Naast deze twee soorten heb ik nog:
•
•

•

Zwartbuikzonastrildes
Daar heb ik dit voorjaar twee koppels van op de kop kunnen tikken, die ik in België ben
wezen halen. En daar probeer ik nu in ieder geval nog een paar jongen van te krijgen.
Diamantvinken
Ook hier ben ik dit jaar mee begonnen, heb ze vroeger ook gehad en ook dit vind ik
een leuke vogel. Is net even wat forser als de andere vogels en heb hier nu wat wild
kleur en overgoten van. Ook hier probeer ik nu de eerste jongen van te krijgen,
trouwens al mijn vogels wil ik natuurbroed kweken.
Dornastilde
De Dornastilde is een heel leuk vogeltje, maar lastig om deze natuurbroed op stok te
krijgen. Heb nu twee koppels jonge vogels waar ik het komende kweekseizoen mee ga
proberen.

Door de laatste verhuizing ben ik met al mijn vogels feitelijk opnieuw begonnen en ben weer
in een opbouwende fase. Dit jaar zo’n 40 jonge vogels gekweekt, met eigenlijk alleen maar
een paar jarige vogels. Komend kweekseizoen zal dat aantal fors hoger liggen. Ten minste
dat moeten we natuurlijk nog maar zien, want uiteindelijk weet je het maar nooit met onze
hobby. Het blijven levende wezentjes welke er ook maar zin in moeten hebben. Je kan wel
een leuk koppel samenstellen om je doelstellingen te willen behalen, maar het moet ook wel
klikken.
Kortom dat is wie ik ben een echte vogel liefhebber, en ik hoop dat ik dat ook in de functie
van voorzitter kan doorzetten. Laten we meer over de vogels praten dan praten over alle
hande randzaken die er ook bij komen kijken. Maar dat vind ik meer een verantwoordelijkheid van het bestuur. Mijn doelstelling is dan ook om tijdens de maandelijkse bijeenkomst
meer met de vogels bezig te zijn. En om te kijken of we misschien ook op andere momenten
leuke activiteiten en evenementen kunnen organiseren. Ik hoop dan ook iedereen terug te
zien op de bijeenkomsten en ben zeer geïnteresseerd in de vogels die jullie houden en hoe
jullie kweken. Maar ook naar de mensen die gewoon een volière thuis hebben eb niet zozeer voor de kweek of voor de tentoonstellingen gaan.
Dus, ik zou zeggen tot gauw, nogmaals 3 september ben ik nog met vakantie en eigenlijk
ook nog de eerste dinsdag 6 september. Dus mijn voorstel is om de 1ste bijeenkomst te
plannen op 13 september.

Arno Wubben
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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.
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Voorzitter
A. Wubben
Nassaustraat 154
2983 RL Ridderkerk
06-20384206
arnowubben@live.nl

2de Voorzitter
A. van Leeuwen
Coen Botrede 72
2901 CJ Capelle a/d IJssel
010-4508850
arievanleeuwen@casema.nl

Secretaris
M. Tholenaar
Touwslagershof 3
3342 BV H.I. Ambacht
06-49862334
marcelcindy@hotmail.com

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

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

Bestuurslid
L.H. Beek
Molièreweg 148
3076 GK Rotterdam
010-4323126

Redactie clubblad
Nel Knoop
j.knoop1@upcmail.nl

Redactie website
zie secretaris

Het clubblad verschijnt 5 keer per jaar.
Kopij voor het clubblad inleveren bij de secretaris .
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Eén augustus werd er aanvang gemaakt met de schoonmaak door Gijs, Kees,
Sjaak Theun en Nel. Ad en Arie waren inmiddels afgevallen.
Het gereedschap moest worden uitgezocht, alles moest weer terug naar de
rechtmatige eigenaar. De zaal stofvrij maken, ramen zemen, tafels en stoelen
schoonmaken en wat al niet meer. Een week later waren de bestuurskamer en
de keuken aan de beurt. Dit alles om weer klaar te zijn voor de eerstkomende
beurs.
U begrijpt dat dit voor dit kleine clubje mensen een enorm grote klus is geweest.
We zouden het dan ook heel fijn vinden als meer mensen zich aanmelden om te
helpen.

Let op!!!!
Ringen voor 2023 moet je nu zelf bestellen. Uitleg kun je vinden op:
https://ringenbvv.nl/
Heb je nog vragen, neem contact op met de ringencommissaris.
Gegevens bij pagina bestuur.
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Het opzeggen van uw lidmaatschap dient
uitsluitend per brief of per mail naar secretaris
M. Tholenaar gestuurd te worden.

Ledenmutaties 2022
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.
Nu het Parkietenhuis geen voer meer verkoopt tijdens onze
beurs, zijn wij opzoek naar een nieuwe voerhandelaar.
WIE KAN ONS HELPEN!!!!!!!!!!!!

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
Als tijdelijk oplossing voor de
voerhandelaar is het nu mogelijk
om tijdens de beurs voer te kopen van Witroka. Dit als extra
service aan de leden.

Wist u dat er tijdens de beurs
ook altijd een vogelhandelaar
aanwezig is?
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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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Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen
van de vergaderingen in september en
oktober, welke gehouden wordt op
dinsdag om 20.00 uur. Zaal open om
19.30 uur. In het clubgebouw van:
v.v. Witroka, Westmolendijk 99, 2985 XK Ridderkerk.
Agenda 13 september 2022:
1: Opening
2: Ingekomen stukken
3: NBVV, Districtsvergadering 23-09-2022, Rayon
4: In en rond het gebouw
5: Nabespreking jonge vogeldag
6: Activiteiten 2022 en 2023
7. Rondvraag
8: Sluiting
NB
Ik wil graag vragen aan een ieder om eens na te denken over de invulling van deze ledenvergadering zoals we het noemen.




Deel 1 afhandeling van bovenstaande agendapunten
Deel 2 vrije invulling. Hoe??? Denk daar eens over na, en kom
met ideeën

Agenda 4 oktober 2022:
1: Opening
2: Ingekomen stukken
3: NBVV, District en Rayon
4: In en rond het clubgebouw
5: Activiteiten 2022 en 2023
6. Rondvraag
7. Sluiting
Op een geschikt moment zal er pauze gehouden worden.

U komt toch ook?
(9)

Dat was schrikken!! Opeens klemden de deuren van de
nieuwe doorgang naar de bestuurskamer. Niet zo’n klein
beetje, heel erg zelfs. Na inspectie van Ad en Theun kwamen ze tot de conclusie dat het clubgebouw aan de natte
kant (de linker kant gezien vanaf de dijk) aan het verzakken was. Hun eerste gedachte was, dit komt door het
zware werkverkeer tijdens de vervanging van de riolering. Ad zocht contact met de gemeente. Deze kwam al
vrij snel voor inspectie van het gebouw. Bij nader onderzoek bleken de balken waarop het gebouw rust totaal
verrot te zijn. Terwijl de balken aan de droge kant (rechts
gezien vanaf de dijk) nog helemaal in tact waren. Wat nu? Hoe
gaan we dit oplossen? Na veel nadenken en overleg
met het bestuur, kwamen ze tot de conclusie: de balken
moeten vervangen worden. Ad wist de eerste balken via
marktplaats op de kop te tikken. Nadat alle activiteiten in
het clubgebouw voorbij waren
zijn de mannen op 22 juni jl
gestart. Eerst het laminaat,
groene platen, plastic, linoleum, triplexplaten en de houten vloer verwijden. De verrotte balken werden vervangen en de bestaande balken
werden ondersteund. Dit is een warme klus geweest
voor Gijs en Theun. Welke in het begin werden ondersteund door Arie, Ad, Kees en Sjaak. Na veel zweten
en pittig doorwerken was de klus geklaard en kon de
vloer dicht gemaakt worden.
Gijs en Theun hadden zich voorgenomen alleen doordeweeks te klussen. Maar…, Arno en Marcel kwamen
met het voorstel om zaterdag te helpen met de laminaatvloer. Hier konden ze
geen “nee” tegen zeggen. Verse krachten waren van harte welkom. Zo gezegd,
zo gedaan op zaterdagochtend werd de laminaatvloer gelegd. Dit ging zo vlot
met z’n vieren dat ze besloten verder te gaan in de bestuurskamer. Ook hier moesten diverse lagen vloer verwijderd worden. Maar, de originele vloer bleek zo rot dat
Theun er zelfs doorzakte.
Gelukkig kwam hij er met een
paar schrappen vanaf. Alleen
bleken de balken er hier nog
slechter aan toe te zijn. Alle
vloerbalken moesten
ondersteund worden.
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Weer was er overleg. Hoe nu verder. Conclusie, balken en vloerplaten bestellen. Weer werd het een zonnige week, weer werd er door Gijs en Theun gezwoegd en gezeten. Op maandag werd er aanvang
gemaakt met de bestuurskamer. In de loop van de week
kwamen de balken en platen. De week daarop werd
er een temperatuur van 40
graden voorspelt. Toen zijn
ze tot een halt geroepen
door het thuisfront. Met 40
graden wordt er niet gewerkt. De week daarop alle
moed weer verzamelt en
verder met de klus. Het voornemen was om alles weer
dicht te hebben met de beurs van 13 augustus. En jawel hoor, dat is gelukt. Ze hebben de oude balken ondersteund met nieuwe balken. Laminaat gelegd en de kasten weer terug op z’n
plaats gezet. De ombouw rond de kasten weer in elkaar gezet.
Nu nog schoonmaken!!!!!

Nel Knoop

( 11 )

BBQ ZATERDAG 3 september 2022
Naam: …………………………………….
Adres: …………………………………….
Woonplaats: ……………………………..
Tel.nr.: ………………………………….…
E-mail:....................................................
Wenst deel te nemen aan de BBQ op zaterdag 03-09-2022
om 17.30 uur aanvang van de BBQ 18.00 uur. Locatie: ons
Clubgebouw aan de West Molendijk 99, 2985 XR Ridderkerk.

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
De kosten voor deze BBQ bedragen € 25.00 per persoon
en zijn inclusief drankjes.
Lever je inschrijfformulier voor deze gezellige avond in voor
27-08-2022 bij één van de bestuursleden van v.v. Witroka.
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03-09-2022 Jonge vogel show

De zaal is om 9.00 uur open de keuring start om 10.00 uur.
En de dag zal rond een uur 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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Jaarprogramma 2022
03-09-2022 Jonge vogeldag en BBQ.
10-09-2022
13-09-2022

Beurs vanaf 09.00 uur t/m 12.00 uur.
Vergadering start 20.00 uur.

04-10-2022
08-10-2022

Vergadering start 20.00 uur.
Beurs vanaf 09.00 uur t/m 12.00 uur.

01-11-2022
12-11-2022

Vergadering start 20.00 uur.
Beurs + sluiting inschrijving bijzondere show.
Aanvangstijd 09.00 12.00 uur.

WEEK 48:
29-11-2022
30-11-202
01-12-2022
02-12-2022
02-12-2022

Vogels inbrengen.
Keuring.
Opening.
Show.
Laatste dag show.

06-12-2022
10-12-2022

Vergadering start 20.00 uur.
Beurs vanaf 09.00 uur t1/m 2.00 uur.

Dit alles onder voorbehoud.
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Voor meer informatie:
Marcel Tholenaar
(zie bestuur)

Zondag 26 juni jl zijn Marcel Tholenaar en
Theun Knoop in Hilgersberg met hun vogels in
de prijzen gevallen.
Beide heren werden kampioen in hun klasse.

Heren: GEFELICITEERD
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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 17 jr.)
gastlid
donateur
Portokosten boekje

€
€
€
€
€
€

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

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
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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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