
Vogelvereniging 
‘De Goudvink’ start weer op

Het is de laatste twee jaar stil geweest in het clubgebouw ’t Boaken’ aan de
Seringenstraat te Almelo. Normaliter verzamelen elke laatste maandag van

de maand zich hier de leden van vogelvereniging ‘De Goudvink’. Ook het bestuur kwam niet fysiek bij
elkaar. Net zoals bij vele verenigingen het geval belette corona bijeenkomsten en kwam de hobby stil
te liggen. Nou ja niet letterlijk natuurlijk, want vogels werden thuis bij de leden volop gehouden en
er werd uiteraard ook mee gekweekt. Vogels laten zich niet stoppen door corona en de vogelgriep, die
alom heerst heeft geen vat op de door de leden gehouden vogels, die variëren van parkiet tot kanarie. 

Voor de onder de risico vogels vallende
vogels zoals kippen en hoenderachti-
gen is een goede bescherming tegen
vogelgriep wel van belang, maar deze
zitten niet in de hokken van de vogel-
liefhebbers. Wel een enkele kwartel en
frankolijn, echter met een goede be-
scherming van bovenaf, zodat geen
ontlasting van overvliegende eenden
en ganzen in de volière valt is daar ook
vogelgriep te vermijden. Zoals gezegd
de vogels bleven de afgelopen twee
jaar in de volières c.q. hokken en tij-
dens de lockdown gaf het hebben en
uitvoeren van de hobby veel afleiding
en plezier.
De doorsnee vogelliefhebber wil echter
zijn of haar vogels vergelijken. Er met
anderen over praten, wil ervaringen
uitwisselen en uiteindelijk in competi-
tief verband zijn of haar vogels naar
een tentoonstelling brengen. Maar ook
hier gooide corona roet in het eten en
moesten de leden het doen met tele-
fonisch contact of fysiek contact op af-
stand. Het jaar 2021 zou een jubileum
jaar worden, want vijftig jaar geleden
werd vogelvereniging De Goudvink op-

gericht. 
De eerste oprichtingsvergadering werd
gehouden in het inmiddels verdwenen
Hotel National aan de Wierdensestraat
en wel op 22 januari 1972. De oprich-
ters waren Dhr. G. Stroeve, D. Teunissen,
A. Letteboer, P. Lijster en D. Stroeve. Om
een vereniging te mogen starten
waren 25 leden benodigd, een van
deze leden is nu nog steeds lid van
onze vereniging en inmiddels tot Lid
van Verdienste benoemd en wel Dhr.
G.W. Smit. Van de oprichters van het
eerste uur is iedereen, m.u.v. dhr. A.
Letteboer, inmiddels overleden. 
De vereniging bestond in 2021 dus 50
jaar, een hele prestatie tegenwoordig. 
Clubgebouw
Gelukkig kent onze vereniging geen
problemen met een vaste locatie, im-
mers wij hebben een eigen clubge-
bouw aan de Seringenstraat 56ª en wel
samen met de duivenvereniging ‘De
Luchtsport’. Een goede combinatie, de
een gebruikt het clubgebouw in de zo-
mermaanden, de andere in de winter-
maanden. Wethouder Stuivenberg van
de gemeente Almelo had in 1978 de

aanzet gegeven tot deze samenwer-
king. In 1983 werden de twee vereni-
gingen uitgenodigd voor een gesprek
met de CDA fractie in Almelo. Zij beloof-
den zich voor ons in te zetten om een
eigen clubgebouw te krijgen. In 1983
steunde Dhr. Gerritsen (D66), dhr.
Schepers (CPN) en mevr. v.d. Kooij
(CDA) ons met een bezoek aan onze
tentoonstelling. In 1984 werd ons ons
huidige clubgebouw aangeboden, een
oude boerderij en weer door toedoen
van dhr. Stuivenberg. 
Een omzwerving van de vereniging in
gehuurde lokalen kwam ten einde, zo
werden onze activiteiten gehouden in
Hotel National, ‘De Poort van Kleef’,
schuur Magnoliastraat, ‘Het Waagge-
bouw’, wijkgebouw Noordelijke Bin-
nenstad, Speeltuingebouw
Winkelsteeg, Speeltuingebouw ‘De
Tukker’ en wijkcentrum Zuidelijke Bin-
nenstad. Gebouwen die, volgens mij
de tand des tijds niet meer hebben
doorstaan of een andere bestemming
hebben gekregen. 
Het nu eigen gebouw, de vroegere
boerderij van de familie Kamp was

zwaar in verval geraakt na de oorlog en
werd destijds in gebruik genomen
door een stichting van de Socialistische
jongerenvereniging. In 1953 kwam het
gebouw bij de VARA omroep nog in het
nieuws op tv. Uit die tijd stamt nog de
gravure in een van de balken in het ge-
bouw met de tekst: “De wereld om-
spannen met vriendschap”.
Dat is ook wat wij als vogelliefhebbers
voelen met onze gevleugelde vrien-
den, onze vogels zijn onze ‘kinderen’,
onze vrienden. Wij koesteren ze, wij
verzorgen ze, wij laten ze zien en wij
zijn trots op onze vogels. Het is tegen-
woordig niet niets om vogels te heb-
ben. Ook wij als vogelliefhebbers zijn
met de tijd meegegaan en dierenwel-
zijn is een belangrijk goed in onze
ogen. Eigenlijk is een goede verzor-
ging van onze vogels van zelfsprekend,
want goed verzorgde vogels geven
terug wat je van hen verwacht. 
In mijn jonge jaren waren er een aantal
vogels die je niet mocht vangen of ver-
handelen, destijds werd er een uitzon-
dering gemaakt voor 7 soorten uit de
vogelwet. Ik weet nog goed dat een
Putter of Goudvink niet gevangen
mocht worden, maar hoe kwam deze
dan in je kooi terecht? Er in gevlogen
vertelde men destijds! Inmiddels is het
houden van deze vogels toegestaan en
wordt er volop mee gekweekt. Wild-
vang is daarom absoluut niet noodza-
kelijk en als vogelliefhebbers
distantiëren wij ons dan ook van e.e.a.
Inmiddels houden vogelliefhebbers al-
lerlei soorten in stand en worden vo-
gels die zeldzaam zijn of met uitsterven
bedreigd worden, volop gekweekt en
ook weer uitgezet. De wijzigingen in
beleid m.b.t. Europese cultuurvogels
hebben er toe bijgedragen dat er weer
volop wilde sijzen, putters en goudvin-
ken (voor wie er ook voor heeft) te spot-
ten zijn. 
Vijftig jaar, een hele lange tijd. Een
jonge vereniging met een zeer gemê-
leerd gezelschap en raar maar waar, de
leden zijn ons in de coronatijd trouw
gebleven. Er zijn zelfs nieuwe leden
toegevoegd aan het ledenbestand, ho-
pende dat zij ook na verdwijnen van de
regels m.b.t. corona lid blijven, immers
men mag er weer op uit! Is er dan nog
tijd voor vogels? Mijn ervaring is dat
een vogelliefhebber geen beperkingen
heeft als hij of zij op vakantie wil. Er is
altijd wel iemand die wil helpen voe-
ren bij afwezigheid. 
Allerlei activiteiten staan op ons pro-
gramma, waarbij uiteraard ook het ju-
bileum niet ontbreekt. Maandag 28
maart een Algemene Ledenvergade-
ring, waarbij wij afscheid nemen van
onze penningmeester Frank Meyer, die
deze functie vanaf 1997 heeft vervuld.
We gaan weer lezingen doen, weer ge-

zellig samenkomen, weer vogels be-
spreken. Het is weer nodig elkaar te
treffen. 
Crowdfunding voor vogelvrien-
den in de Ukraine
In een ander deel van de wereld, in de
Ukraine, kan dat momenteel niet. Ook
daar zijn vogelliefhebbers actief. Zij
kunnen momenteel geen activiteiten
met hun vogels ontplooien. Vogellief-
hebbers zitten vast, hebben geen voer
of beperkt toegang tot voer. Een voor-
zitter van de vereniging in Kiev, wil de
vogels niet achterlaten, dus vluchten is
geen optie. Inmiddels is er voer ge-
bracht door Poolse vogelvrienden en
hebben wij ons als vereniging solidair
gesteld door een crowdfunding te or-
ganiseren voor een tweede transport
vanuit Polen naar deze vogelvriend. In
korte tijd was er meer dan 2.000 euro
gedoneerd en de teller loopt nog
steeds. Voor het tweede transport met
voer naar Kiev is inmiddels 2.000 euro
beschikbaar gesteld. Geweldig om zo
een kleine bijdrage te kunnen leveren
aan onze vogelvrienden in Kiev.   
Jubileumtentoonstelling
Dichterbij huis gaat het leven door. Het
jubileumjaar 2021 wilden wij vieren
met een tentoonstelling voor het hele
district (52 afdelingen) en wel in ’t
Brookshoes in Bornerbroek. Helaas
ging het niet door. Een zware teleur-
stelling voor iedereen, maar de regels
i.v.m. de volksgezondheid waren dui-
delijk en belangrijk. Wij gaan het dit
jaar dunnetjes over doen, laten we
hopen dat corona, Vogelgriep of an-
dere zaken ons niet weer dwars gaan

zitten. 
Na eerder een district tentoonstelling
gehouden te hebben in de winkel van
Kees Smit Tuinmeubelen, Sporthal
Rembrandtlaan in Almelo en ’t Brook-
hoes Bornerbroek, gaan we voor de 4e
organisatie opnieuw naar Bornerbroek.
We hopen er iets moois van te maken. 
Onze vereniging is springlevend en ac-
tief onder de vlag van de Nederlandse
Bond van Vogelliefhebbers. De vereni-
ging heeft vier keurmeesters (twee
voor kanaries en twee voor kromsna-
vels) in haar gelederen. Ook Nationaal
en Internationaal vervullen leden van
onze vereniging verantwoordelijke
functies. 
Bent u geïnteresseerd in het wel en
wee van onze vogelvereniging? U kunt
ons bezoeken op de site www.goud-
vink-almelo.nl. Ook voor aanmeldin-
gen kunt u hier tevens terecht.

Albert Zomer Voorzitter 
Vogelvereniging De Goudvink
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ZVBB ’21 DS1 
vijf punten los van de nummer twee
Ook bij Foreholte heeft DS1 de overwinning veilig gesteld. 19-26 in het voor-
deel van de handballers uit Bornerbroek was de uitslag. Vlak voor de onder-
breking keek de ploeg nog tegen een 11-8 achterstand aan. Na rust wisten
de dames het duel alsnog eenvoudig naar zich toe te trekken. „Voor rust kwa-
men we niet lekker in de wedstrijd”, aldus Afton. „We misten open kansen en
ook in de dekking stond het niet zo stabiel. In de tweede helft begonnen we
goed. Al hadden we ook na rust nog te veel slordige fases. Toch mogen we te-
vreden zijn met het resultaat. We hebben ons na rust goed herpakt en met
zes punten in acht dagen mag je als trainer eigenlijk niet klagen. Volgende
week zal het beter moeten, maar het is nu eerst zaak om te herstellen van het
drukke programma.”

Overige uitslagen ZVBB ‘21
Stormvogels DC1 – ZVBB’21 DC1 28-16
ZVBB’21 DB2 – Langeveen DB1 12-8
Stormvogels DB1 – ZVBB’21 DB1 23-15
Bentelo DS4 – ZVBB’21 DS2 20-27
ZVBB’21 DS3 – De Lutte DS2 12-17

Gratis je eigen song produceren 
bij Studio15
Studio15 organiseert van 5 tot 26 april a.s. het project ‘Mijn Verhaal’, waarbij
jongeren de kans krijgen een eigen (rap)song te schrijven en te produceren
in de studio. Het project is bedoeld voor jongeren vanaf 12 jaar die geïnteres-
seerd zijn in rap, zingen, beats maken, of jongeren die een instrument bespe-
len en willen beginnen met het maken  van eigen nummers, maar nog niet
goed weten hoe. Samen met een rapper en singer-songwriter van Artez leer
je de basis van het schrijven van een goede tekst en leer je emotie om te zetten
in mooie woorden. Ook jongeren die graag wat meer willen doen met taal of
poëzie kunnen zich aanmelden. Vervolgens worden de jongeren gekoppeld
aan een producer die speciaal voor hen muziek produceert. Tot slot is er de
mogelijkheid om het eigen nummer op te nemen in de studio. Uiteindelijk
krijg je je nummer op usb-stick mee naar huis. Jongeren die liever niet zelf
rappen of zingen kunnen eventueel ook een nummer voor iemand anders
maken. Er zijn bij Studio15 genoeg jongeren die wel bereid zijn een nummer
in te zingen of rappen. Deelname aan het project Mijn Verhaal is geheel gratis.
De bijeenkomsten vinden plaats op de dinsdag van 19.00 tot 20.30 uur bij
Studio15 aan de Kolthofsingel 15 in Almelo. Aanmelden kan door een mailtje
te sturen naar info@studio15ªlmelo.nl of door te berichten via Instagram op
@studio15talenthouse. 

Almeloos talent 
op het podium met Brownie Dutch
Verschillende jonge muzikale talenten uit Almelo en omstreken presen-
teerden op vrijdag 25 maart jl. nieuw geproduceerde muziek tijdens de
eindshow van het traject ‘Ready2Release’. De show werd gehost door de
Nederlandse zanger, rapper en producer Brownie Dutch. Brownie is be-
kend van nummers als ‘Stupid kind of lover’ en ‘Overal waar ik ga’, waar
hij in 2016 mee optrad in het televisieprogramma ‘De beste zangers van
Nederland’. In 2017 richtte hij zijn eigen platenlabel op genaamd Next
Level Records. 

Tijdens het traject Ready2Release konden talentvolle jongeren die graag de
stap willen maken naar het professionele podium deelnemen aan verschil-
lende coaching sessies van Brownie. 

Daarnaast was er een uitgebreid programma van gratis workshops en master-
classes, waaronder songwriting, studio recording, personal branding, Spotify
& muziekrechten. De jongeren werkten toe naar het uitbrengen van eigen mu-
ziek, waarvan het eindresultaat tijdens de eindshow bij Studio15 te horen was.


