
 

Nieuwsbrief van de Vogelvereniging"Zanglust" te Arnemuiden, Verschijnt 6x per jaar al meer dan 50 jaar een  

      b(l)oeiende vereniging. 

                                                                                          Nieuwsbrief 62 maart 2018 

 

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor het bijwonen van onze jaarvergadering op 
woensdag 28 maart 2018 aanvang 19.30 in verenigingsgebouw de Arne, 
Rademacherstraat 32 Arnemuiden 
 
1- Opening 
2- Notulen vorige vergadering 7 februari 2018 
3- Ingekomen stukken 
4- Jaarverslag secretaris 
5- Jaarverslag penningmeester  en kascontrole 
6- Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar Johan de Haan en Wim Moerdijk. 
7- Beleid bestuur 
8- Bespreking met Vogelvereniging de Cultuurvogel uit Oost Souburg over het samen 
organiseren van onze jaarlijkse ITT 
9- Pauze met verloting 
10- Film uit de oude doos I.T.T. 1999 
11- Rondvraag 
12-Sluiting 
 
Notulen vorige vergadering. 
 
Aanwezig : 28 leden incl. bestuur  
Afwezig: Jos Ventevogel, Herman Marijs en Toon van Dalen 
 
Lezing van Alios van Mingeroet over Europese vogels 
De voorzitter opent vergadering en heet allen hartelijk welkom in het bijzonder Alois 
Secretaris Jos Ventevogel is afwezig en daarom geen ingekomen stukken, Gerard van Belzen 
is bereid om te notuleren. 
Lezing: 
Alois begint over verzorging van Europese vogels en huisvesting met goede tips over propere 
zitstokken,droge bodem,ruime kooien,voldoende licht,goede ventilatie ed. 
Ook in buitenland zijn draadkooien aangeraden ivm bloedluis en schoonmaken ervan, maar wel 
tochtgevoelig. 
Diverse bodembedekking komen ter sprake zoals hennepvezel,houtbrokken korrels ed. maar 
allen schimmelgevoelig 
Krantenpapier komt het best uit de bus. 
Eieren rapen is volgens Alois niet nodig en opletten bij vogels die te lange snavel hebben die de 



 

 Rabobank Clubkas Campagne staat weer voor de deur. 
 
Vanaf  3 april t/m  16 april kunt u weer uw stem uitbrengen. Dorpshuis de Arne en 
Vogelvereniging Zanglust zijn hecht met elkaar verbonden en hopen dan ook weer op 
uw stem. 
 
Dit gaat als volgt: de Rabobank stort elk jaar een bedrag in de pot van de Rabobank 
Clubkas campagne. Via de website www.rabobank.nl/wnb kunnen leden van de 
Rabobank stemmen op hun favoriete club of stichting. ieder lid krijgt 5 stemmen. 
 
Dus geef 2 stemmen aan Zanglust en 2 stemmen aan Dorpshuis de Arne dan heeft u 
nog 1 stem over voor een andere vereniging. 
 
De Rabobank stelt 65.000 euro beschikbaar. 
 
Wij kunnen uw steun heel goed gebruiken. 
 
Indien u nog geen lid bent van de Rabobank kunt u gratis lid worden. U kunt zich 
aanmelden via de www.rabobank.nl 
 
 

 

Ringen bestellen 
 
Bestelformulier ringen  4e  ronde uiterlijk inleveren 20 maart 2018 bij Wim Moerdijk 
 

 

jongen verwonden. 
Diverse voeding komt aan bod oa. paardenbloem,muur,Maria distel gras,hanenpoot,melkdistel 
ect. 
Stres en zieke vogels zijn moeilijk te genezen, ook wordt er te veel gekuurd met esb3,baycox 
ed, beter vogels kopen van kweker die je kent. 
21:00 pauze met verloting 
Na de pauze gaat het nog over bloedmijt ,zwarte stip door te goede verzorging voor de kweek 
en bloedmijt killers ardap U3 ed. 
Ook wordt stilgestaan bij kiemzaad dat je 24 uur moet weken in water en dan niets meer doen 
alleen goed afspoelen. 
Hierna gaat Alois vertellen over putters en komen verschillende soorten en mutatie,s aan bod. 
Zoals kleine putters,bloemputters  en mutatie,s ervan als :agaat,splitten 
witkop,bruinagaat/pastel,satinet ,agaat/geel en de bijzondere witkeel putter. 
Ook worden diverse dia,s getoond van bekende kwekers uit Arnemuiden zoals Frank 
Wondergem en Kees van Belzen. 
Eind van de avond is de conclusie dat de normale wildkleur vogels de mooiste zijn. 
Voorzitter bedankt Alois voor de mooie en leerzame lezing 
10:15 voorzitter vraagt of er nog iemand iets voor de rondvraag heeft. Niemand, de  voorzitter 
sluit vergadering en wenst allen wel thuis. Volgende vergadering is 28 maart. 
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