1964
In het februarinummer 1964 van het maandblad Onze Vogels van de NBvV staat onderstaande vermelding:

De rust keert weer……….in Oosterwolde
Om dit hoofdstuk af te sluiten lezen we in de Nieuwe Ooststellingwerver van 23 december 1964 het
volgende bericht:

Vorige week Vrijdagavond kwam de Volièrevereniging Zang en Kleur in vergadering bijeen in hotel
Koning alhier.
De voorzitter, de heer L.S. Oosterveld, heette de aanwezigen hartelijk welkom, waarna hij de
leden de keuze liet: de vereniging te laten blijven voortbestaan of haar op te heffen.
Na enige discussie was het merendeel der leden van oordeel, dat het beter was de vereniging te
ontbinden.
Praktisch alle ter vergadering aanwezige leden (uitgezonderd het bestuur) besloten zich als lid
op te geven bij de andere plaatselijke vereniging, de Volièrevereniging Ooststellingwerf.
Ongeveer 20 leden hebben hiertoe reeds het besluit genomen en verwacht mag worden dat hun
initiatief door de niet op de vergadering aanwezige leden zal worden gevolgd.
Hiermee is gelukkig een einde gekomen aan de tweespalt in eenzelfde liefhebberij en het zal de
uitoefening hiervan zeker ten goede komen.
Het nog aanwezige kassaldo der vereniging zal worden overgemaakt aan de Vereniging voor de
Kankerbestrijding, het Koningin Wilhelmina Fonds.
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De tentoonstelling
De tentoonstelling wordt dit jaar niet in Hotel De Zon gehouden, maar op een andere locatie.
De Nieuwe Ooststellingwerver doet in haar uitgave van 12 november 1964 hiervan uitgebreid verslag:

De Volièrevereniging Ooststellingwerf heeft vorige week haar jaarlijkse tentoonstelling
gehouden in de voormalige RHBS aan de Brinkstraat.
Niet alleen was de inzending ditmaal groter dan de beide voorgaande jaren – ruim 100 vogels –
maar ook de kwaliteit van de ingezonden dieren was veel beter. Dit bleek uit de toegekende
punten aan de vogels, want aan de tentoonstelling was een keuring vooraf gegaan.
Deze keuring is voor de fokkers wel het belangrijkste, waant de uitslag hiervan doet de fokker
uiteindelijk beslissen de dieren voor de kweek wel of niet aan te houden.
De tentoonstelling had voornamelijk ten doel bij het publiek de belangstelling voor deze
liefhebberij aan te moedigen. Dat ook dit is geslaagd, is gebleken uit de toenemende
belangstelling hiervoor. Ook gaven zich weer enkele nieuwe leden op, zodat de vereniging nog
steeds groeiende is en n een ledental heeft (allemaal vogelhouders) dat tegen de 60 loopt.
Ingezonden werden 19 tropische vogels en 89 kanaries.
Hieronder volgen de prijswinnaars in de diverse klassen:
Open klasse grote parkieten:
e
e
1 prijs G. Nicolai, Ooserwolde, 2 prijs dezelfde.
Open klasse Grasparkieten:
e
e
1 W. Dijkstra, Makkinga. 2 G. Nicolai, Oosterwolde.
Open klasse tropische vogels:
e
e
1 J. Fokkema, Wijnjeterp, 2 G. Steg Oosterwolde.
Kanaries open klasse:
A Graafstra, Oosterwolde
J. Blaauw, Donkerbroek
T. Rinzema, Waskemeer
K. Westerhof, Oosterwolde
H.I. Thiescheffer, Oosterwolde
H. Koopmans, Oosterwolde
T. Rinzema, Waskemeer
F. Koopmans, Donkerbroek

oranjerood agaat
citroengeel intensief
strogeel
oranjerood intensief e.k. 1963; (voor deze vogel werd een wisselbeker beschikbaar
gesteld door dhr. J.A.J. van Hulsen te Oosterwolde)
citroengeel intensief
oranjerood isabel
strogeel
strogeel

Kanaries eigen kweek 1964
K. Donkerbroek, Oosterwolde

oranjerood intensief

K. Donkerbroek
W .van der Veen, Donkerbroek
Th. Hessels, Oosterwolde
H. Epema, Appelscha
P. Hof, Oosterwolde
K. Donkerbroek
K. Westerhof, Oosterwolde
W. van der Veen

oranjerood isabel intensief
oranjerood
oranjerood intensief
zalm
oranjerood agaat schimmel
strogeel
zalm
zalm

(voor deze vogel de wisselbeker beschikbaar gesteld door
J. Thiescheffer te Oosterwolde)

Historie VVO 1964

Pagina 2

J. Blaauw, Donkerbroek
K. Westerhof
W. van der Veen
Th. Hessels
H. Epema, Appelscha

oranjerood
oranjerood
zalm
zalm
zalm

Enkele eken na deze tentoonstelling treedt de vereniging opnieuw in de publiciteit met een vogelmarkt en
vogelruilbeurs in de voormalige Openbare Lagere School aan de Wemeweg.
Om deze vogelmarkt bekend te maken wordt op 28 november 1964 onderstaande advertentie geplaatst in
de Nieuwe Ooststellingwerver:

.
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