
 

 

 

Volièrevereniging “Zanglust” Joure e.o. 
Aangesloten bij: 

 

 
 

Cluborgaan Zanglust Joure: juli - augustus 2020 
 

 

 



 
 

Volièrevereniging “Zanglust” Joure e.o. 
 

Postadres:  De Pit 10, 8521 PD ST. Nicolaasga 

Telefoon:  0513-431278 

E-mail:  secretaris@zanglustjoure.nl 

Website:  www.zanglustjoure.nl 

IBAN:  NL67 INGB 0002 3041 16 t.n.v. Volièrevereniging “Zanglust” Joure  

 

Bestuur 
Voorzitter: Marco Eeken, Scheen 41, 8501  HB JOURE  

Tel: 06-40103494, E-mail: voorzitter@zanglustjoure.nl    

2e Voorzitter: Lammert Bos, Hegedyk 166a, 8463 NN ROTSTERHAULE 
Tel: 0513 551074, E-mail: lammertbos@kpnplanet.nl 

Secretaris:  Jappie van der Heide, De Pit 10, 8521 PD ST. NICOLAASGA 

   Tel: 0513-431278, E-mail: secretaris@zanglustjoure.nl 

Penningmeester  Age Ruiter, Helmhout 6, 8502 AE JOURE 

   Tel: 06-13103138, E-mail: zanglustjoure@gmail.com 

Materiaal:  Kees Holtrop, Wietske Tademalaan 40, 8501 GG JOURE 

   Tel: 06-15903696 

TT-Secretaris Jacob Visser, J.W. Frisostraat 14, 8501 KZ JOURE 

   Tel: 06-12180237, E-mail: jvisser01@hotmail.com 

 

Ondersteuning 
Ringencomm: Johan Althuisius, Snakkerbuorren 15, 8462 TC ROTSTERGAAST 

       Tel: 06-29306828, E-mail: ringencommissaris@zanglustjoure.nl 

Vogelmarkten: Simon Bles, J. Veldstraweg 60, 8513 CK OUWSTERHAULE 

   Tel: 0513-552102, E-mail: vogelmarkt@zanglustjoure.nl 

Tentoonstelling: Rein Groenendal, Kade 38, 8521 JS ST. NICOLAASGA 

   Tel: 0513-432561, E-mail: reingroenendal1949@gmail.com 
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RINGENBESTELLING 2021 
 
Ook in dit boekje kun je weer het nieuwe ringenbestelformulier 
vinden voor het jaar 2021. 
Je kunt het formulier ook downloaden vanaf de website van 
Zanglust of de NBvV. 
 
Voor ronde 2: 
Ringenbestelformulier uiterlijk 20 september inleveren bij de 
ringencommissaris. 

 
 

De inleverdata(bij de ringencommissaris)voor 
de bestelling van 2020 zijn: 
Bestelperiode + Uitlevering Ringen 2021: 
Ronde 1:  1 april – 15 mei 2020, uiterlijk 5 mei inleveren 
bij uw ringencommissaris 
uitlevering na 1 oktober. 
Ronde 2:  16 mei – 1 oktober 2020, uiterlijk 20 
september inleveren bij uw ringencommissaris – 
uitlevering uiterlijk 15 december. 
Ronde 3:  1 oktober – 1 februari 2021 , uiterlijk 20 
januari inleveren bij uw ringencommissaris – uitlevering 
uiterlijk 1 april. 
Ronde 4:  1 februari – 1 april 2021, uiterlijk 20 
maart inleveren bij uw ringencommissaris – uitlevering 
uiterlijk 15 mei. 
 
 



 
Zeer geachte vogelvrienden en “Zanglust” leden. 
 
Op haar vergadering van dinsdag 4 augustus heeft het bestuur van uw vereniging 
unaniem besloten om voor het jaar 2020 geen verdere verenigingsactiviteiten meer te 
organiseren. 
 
De redenen zullen u niet onbekend voorkomen. 
 
Wat betreft het organiseren van de vogelmarkt kunnen we geen 1.50 meter 
garanderen en mogen we ook maar een beperkt aantal mensen toelaten. Tevens is 
onze gemeente DFM niet erg enthousiast en wijst ons op onze eventuele 
aansprakelijkheid mocht een besmetting aan de vogelmarkt gerelateerd kunnen 
worden. 
 
Wat betreft het organiseren van onze jaarlijkse Tentoonstelling kan ik u mededelen dat 
7 personen positief hebben gereageerd op mijn verzoek of men eventueel mee zou 
doen aan de T.T. Naast de enkele bestuursleden vinden wij dit aantal te mager. 
Bovendien kregen we van de bond nog een heel scala aan voorwaarden waaraan je 
moet voldoen om een T.T. mogelijk te maken, zoals het aanschaffen van 
beschermingsschermen, ontsmettingsmiddelen, instellen van looprichtingen etc.  
Te weinig deelname, extra kosten en te veel rompslomp liggen dan ook ten grondslag 
van ons besluit. 
 
De contactavonden kunnen we vooralsnog ook niet door laten gaan. In de zaal bij de 
Brede School waar wij normaliter zitten mogen door de coronamaatregelen maar 5 
mensen samenkomen. We zouden dan de gymzaal coronaproof moeten inrichten. Dit 
is nogal bezwaarlijk want het geeft een enorm gesjouw met meubilair. Om naar een 
andere zaal, bijv. Bowling Joure, te verhuizen komt ons te staan op extra kosten i.v.m. 
de zaalhuur. Bovendien weten we niet hoeveel leden op een dergelijke avond zullen, 
willen of durven komen. 
 
We hopen het jaar 2021 met nieuw elan te mogen beginnen en spreken de hoop uit 
dat u  ondanks dit waardeloze verenigingsseizoen lid zult blijven van de club. 
 
Het ga u goed  en de hartelijke groeten, namens het bestuur, 
uw secretaris J.A. van der Heide. 

 



 
Efkes yn ‘e kunde komme mei: 
 
De Drie Musketiers 
In het lijfblad van de NBvV – Onze Vogels – worden “de drie musketiers” nogal eens 
genoemd door algemeen voorzitter Klaas Snijder. Navraag leerde dat hij daarmee 
bedoelde Jan Bergsma, Jopie Idzinga en Lammert Bos. Zij mogen samen graag efkes 
jeuzelje, gaan al jaren met z’n drieën naar de markten van Zwolle en “Meppel” en 
bezoeken diverse tentoonstellingen bv. Apeldoorn, Rotterdam tot in Breda aan toe. 
 
Jan Bergsma 
De nestor in en oprichter van onze vereniging is geboren op 27-8-38 en hoopt dit jaar 
dus 82 jaar te worden. Zijn hele leven heeft hij gewoond Op ‘e Jouwer. Hij ging naar 
Heerenveen om daar het beste wat er te vinden was op te halen. Het was Joke en ze 
trouwden in 1966. Voor dat Jan trouwde woonde hij in de Midstraat in het oude huis 
van dokter Osinga. Achter het huis was een hele diepe tuin Jan bouwde daar een 
immens groot hok van 25 meter lang met daar aan vast allerlei vluchten voor de 
vogels. Het idee was geboren om in De Mid een zaad-en vogelhandel te beginnen. Er 
werd een studie voor gevolgd en er werden volop vogels gekweekt maar helaas, toen 
Jan Bergsma klaar was met de plannen opende Doeke Keuning een zaadhandel en voor 
2 van dergelijke zaken was geen  ruimte. Jan bleef timmerman en werd uitvoerder bij 
Noppert. Na hun huwelijk verhuisde Jan met Joke naar de Hobbe van Baerdtstraat 
maar na 37 jaar in de H. van Baerdstraat gewoond te hebben wonen ze nu tot volle 
tevredenheid alweer 16 jaar aan De Omkromte. 
Jan Bergsma en zijn vogels. 
Toen Jan met heit een boelgoed bezocht, kochten ze daar prachtige kooien van de 
oude pastoor. Het waren van die mooie houten kooien met houten spijltjes etc. echt 
antiek. Jan was zo trots als een pauw en kocht bij Postma in Sneek een paar parkietjes. 
Als 14 jarige op de fiets terug naar Joure en in de kamer het vogeldoosje op de tafel. 
Wat had Jan voor liefs meegebracht. Jan stak zijn hand in het doosje, gaf een kreet van 
pijn en de parkietjes vlogen door de kamer. De eerste kennismaking was niet louter 
positief maar het vogelvirus had hem wel besmet. Jan heeft ook wel grote parkieten 
soorten gehad maar houdt zich nu voornamelijk bezig met het kweken van m.n. 
kleinere tropische vogels zoals o.a. Bichenows, Dornastrildes, Maskeramadines en 
Zebravinken. Door zijn leeftijd heeft Jan zijn hobby iets ingekort en geen 
buitenvluchten meer. 
Als tweede hobby heeft Jan Bergsma tuinieren. Hij zaait, kweekt en stekt planten die 
hij aan de weg verkoopt. Ook maakt hij er mooie foto’s van die je kunt zien via een link 
op de website van Zanglust. 
 



 
 
Jan Bergsma is als oprichter van onze vereniging meer dan 60 jaar lid. Als bestuurslid is 
hij het meest actief geweest als penningmeester en zat ook vele jaren in de T.T. 
commissie. Hij is en blijft het enige ERE-lid van onze vereniging. 
  
Jopie Idzinga 
De tweede musketier woont in Ouwsterhaule en is volgens zijn vrouw een aardige man 
waarmee zij het 53 jaar uithoudt. Het stel leerde elkaar kennen op ‘e iisbaan fan ‘e 
Jouwer in de strenge winter van 1963, het jaar waarin Reinier Paping de Elfstedentocht 
won. Jopie ging schaatsen en bracht zijn geliefde op de terugweg weer netjes thuis op 
‘e Haule. Zelf was Jopie in1944 in Delfstrahuizen ter wereld gekomen. In 1967 werd er 
getrouwd en woonden ze op een bovenwoning. Nadat hun tweede kind was geboren 
werd het wat bezwaarlijk om met alle spullen die je nodig hebt met een kleine steeds 
weer “de trep op en del te gean”. In de Willem Alexanderstraat dachten ze hun nieuwe 
plek te zullen vinden maar het beviel niet in een rijtjeshuis. Naast het ouderlijk huis in 
Ouwsterhaule was de Geitepôlle en daarop werd hun huidige woning gebouwd. Na 11 
jaar Joure, wonen ze daar nu nog steeds met veel genoegen.  Jopie was altijd 
timmerman, eerst bij De Vries  in Rottum en later bij Noppert. Ze bouwden van alles en 
maakten vaak het hele huis af, van bekisting tot sleutel. Er werden huizen gebouwd 
,ligboxen uit de grond gestampt en villa’s gecreëerd. De laatste jaren moest het werk 
vaak verderop gezocht worden en werden er reizen ondernomen naar Groningen of 
bijv. Lelystad. 
Jopie en zijn vogels. 
Jopie zijn broer had vogels maar kon er niet altijd voor zorgen.  Deze zat nl. in militaire 
dienst en bleef later ook militair.  Toen Jopie trouwde gingen de vogels mee naar 
Joure. Het blad “Onze Vogels” valt reeds vanaf nov./dec 1971 bij de Idzinga’s in de bus 
en alle afleveringen zijn er nog steeds. Pake was ook dol op vogeltjes en verwende ze 
op zijn manier. Hij gaf zijn zebravink graag een kruimeltje witte koek. Dit was wat klef 
en het vogeltje gaf de geest. Het leek Jopie beter om met kanaries te beginnen. 
Momenteel vind je voornamelijk tropische vogels in de kooien zoals Ceresamadines, 
Zebravinken etc. Samen met Lammert Bos is Jopie ook de duivenman in onze 
vereniging,  
Diamant-duifjes en Peru-duifjes etc. Meneer Idzinga was vanaf 1974 een tijdlang 
ringencommissaris, was meerdere jaren bestuurslid, zat in de T.T.commissie en helpt 
nog altijd met de opstelling van markt en T.T. 
Om de toekomst ga ik mij niet druk maken, dit jaar misschien een T.T. en verder zal het 
wel niet veel worden dit jaar. Nu de markten in Zwolle en Assen niet doorgaan moeten 
we als drie musketiers misschien eens wat meer naar kleinere markten gaan. 
 



 
 
Lammert Bos 
Letterlijk de grootste van de drie is Lammert Bos. Geboren aan de Hege Dyk in 1944 in 
het huis naast zijn tegenwoordige stek in Rotsterhaule. Hij is dus een huis 
opgeschoven. Met 11 jaar ging Lammert al aardbeien plukken op ‘e tún en kreeg 
daarvoor 35 cent per uur. Ook ging hij wel melken bij de boer en beurde dan 25 cent 
per koe. Het was logisch dat Lammert naar de landbouwschool ging en bij een boer 
ging werken. Na zijn dienstplicht werkte hij op een sleepboot maar liet zich omscholen 
tot timmerman. Hij kwam bij de boerenhulp en werd in 1974 ambtenaar bij de 
gemeente Haskerland. De veehouderij zat Lammert al vroeg in het bloed. Vanaf zijn 
vijfde jaar heeft hij al konijnen en dit heeft hij al die jaren gehouden. Vanaf z’n 14e jaar 
houdt Lammert vogels. Allerlei soorten zoals grasparkieten, tropen , Australische 
prachtvinken , Spitsstaarten, Kwartels, kippen , Diamant-Peru-en Tortelduiven etc. 
Lammert Bos is lid vanaf 1968  en heeft sindsdien drie jaar geen functie gehad. Al de 
andere jaren was hij voorzitter, commissielid van T.T. of markt. Kortom een 
levenslange bestuurscarrière.  Een van de mooie en opvallende dingen van de drie 
musketiers is dat alleen zij met z’n drieën alle tentoonstellingen van Zanglust hebben 
meegedaan. 
Persoonlijk hoopt Lammert dat we nog lang door mogen gaan met onze hobby, ook 
wat betreft de sociale contacten. “We geven de moed niet op”. 
 
Geschreven door Jappie van der Heide. 

 

 
 

 
 

 
 



 



 



 



 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 

 
 

 

SPONSOR VOGELMARKTEN 2020 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

SPONSOR VOGELMARKTEN 2021 
 

 

 
 

 

Wim van de Lustgraaf, Veenendaal 

Website: www.wimvandelustgraaf.nl 
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J.D. Bergsma 
Kweeknummer LM42 

  Kweker van: 

-  Zebravinken 

- Australische Prachtvinken 

  Tel: 0513-412243  E-mail: j.bergsma@hetnet.nl 
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Het volgende  
 

 
 

verschijnt in september. 


