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Joop Zwinkels neemt trots zijn oorkonde in ontvangst

ru{sr€twglffe - Vogelvereniging Vogelvreugd bestaat uit een groep enthousiaste

vogelliefhebbers uit Nistelrode en omgeving. De vereniging, die in 1966 het levenslicht

zag,is uitgegroeid tot een vereniging waarvan de leden zich hebben gespecialiseerd in

het houden en kweken van verschrllende soorten vogels. De 68-jarige Joop Zwinkels,

lid van het eerste uur en sinds;ongs aÍ aan al gek op vogels, is zaterdag 19 november

gehuldigd vanwege zijn 5O-1arig lidmaatschap én zijn larenlange tomeloze inzet als

secretaris.

Tekst: Milène Putters

Zijn eerste vogels waren twee
sijsjes die hij voor een paar kwart-
jes kocht. )aren lak:l is Joop door
een goede vriend in contact ge-
komen met de vogelvereniging
en zo is het balletje gaan rollen,
ln 1979 is Joop secretaris gewor-
den en heeft in 2016 de ^issel-
beker voor de Aigehele Kampi-
oen gewonnen.

Tentoonstellingen
"We zijn enorm gegroeid als ver-
eniging en het is ontzettend leuk
om met z'n allen elk jaar een ten-
toonstelling te organiseren. Dat is
voor de leden echt een binden-

de factor. We hebben 28 leden
en organiseren elke maand een
ledenvergadering. Behalve de
jaar ijkse tentoonstelling, waar-
bil er prijzen zijn voor de vogels
die het beste de standaardeisen
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benaderen, zijn er ook grotere
tentoonstellingen, zoals de ko-
mende districtstentoonstelling in
Schijndel waarbij ook leden van
andere verenigingen hun vo-
gels presenteren. lk vind het een
enorme uitdaging om samen een
tentoonstelling te mogen organi-
seren en ook de catalogussen ten
behoeve van zo'n tentoonstelling
maak ik al vanaf het prille begin
dat ik bij de vereniging ben aan-
gesloten. Dat is ook leuk om te
doen ", vertelt Joop enthousiast.

Jubilarissen
Cezien de tentoonstelling voor
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alle leden het hoogtepunt van
het jaar is, was het dan ook een

grote teleurstelling dat deze in

2O2O en in 2021 door corona
niet gehouden konden worden.
"Helaas is de tentoonstelling dit
jaar op het laatste moment ook
afgeblazen, dit door de vogel-
griep die in Uden geconstateerd
is. Dit was wederom een flinke
teleurstelling", vertelt JooP. " ln

december staat een tentoonstel-
ling in Schijndel op de Planning,

e-í.s i e:.

hopelijk kan die wel doorgaan."
Voor alle leden was het dan ook
goed nieuws dat de feestavond
zalerdag 19 november wel is

doorgegaan, want op deze avond
werden er twee van de drie ju-
bilarissen in het zonnetje gezet.
"Naast mij is ook de in Wijchen
woonachtige Wim Sanders, die
50 jaar lid is van de bond ge-

huldigd. Nol van Duynhoven,
die niet aanwezig kon zijn, was
al eerder wegens zijn 4O-jarige
lidmaatschap in het zonnetje ge-

zet."

Vogelvereniging Volgelvreugd
heeft na enkele omzwervingen in

2006 een mooie locatie gevonden

bij het Cilde in Nistelrode waar de

leden bijeenkomen om te Praten
over hun gemeenschaPPelijke
hobby, om tips uit te wisselen en

ideeën op te doen. "Het is een

intensieve hobby waar je dage-
lijks mee bezig bent vooral in het
kweek- en broedseizoen. Het is

leuk om dat met elkaar, in een
gezellige vereniging, te delen."
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Ben jij gek op vogels? Heb je zelf ook vogels en zou je graagie

enthousiasme en kennis willen delen met andere liefhebbers? Kom

dan eens kijken of Vogelvereniging Vogelvreugd iets voor jou isl

Ook is er natuurlijk plek voor de jeugd die geÏnteresseerd is' Voor

meer informatie neem je contact op met Jan Danen of
joop Zwinkels via i nÍo@vogelvreu gd n istelrode. n I'
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