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KANTOOR IZEGEM 

Grote Markt 21 
8870 IZEGEM
051 33 64 60

Iepersestraat 586
8800 ROESELARE

051 24 43 22
devlasblomme@telenet.be

WEBSHOP
www.devlasblommeroeselare.be

MAERTENS - VYNCKIER BV

Rijksweg 15
8870 IZEGEM
051 30 07 96

maertens.geert@aveve.be

Specialiteit enkelvoudige en gemengde vogelzaden

Polenplein 20
8800 Roeselare

051 24 03 10

Maandag tot vrijdag
van 8u00-12u15 en 13u00-18u00

Zaterdag van 9u30-12u30
Gesloten op zondag



KONINKLIJKE ORNITHOLOGISCHE VERENIGING

  DE WITTE SPREEUWEN  
ROESELARE

In dit nummer..

Voorwoord

Jaarkalender 2023

Ledenvergadering
Huisvesting van vogels

Vogelbeurs en BBQ
Zondag 2 juli

Infraroodwarmte

Inenting kanaries

Overlijden erevoorzitter

LOKAAL Den Hazelt  
  Pastoor Slossestraat 1 
  8800 Rumbeke  

REKENING B.O.F. De Witte Spreeuwen
  BE46 7775 3419 4436
  P/A ROGOLLE Rik
  Graaf de Montblanclaan 9
  8870 Emelgem

SECRETARIS DEVRIESE Didier
  Mandellaan 519
  8800 Roeselare
  devriesedidier@hotmail.com
  051 25 13 84
  
REDACTIE DECLERCK Yves  
  yves_declerck@telenet.be

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
of openbaar worden gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, internet of op welke andere wijze ook zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur of 
fotograaf. De auteur blijft ten allen tijde verantwoordelijk 
voor de inhoud van zijn ingezonden stukken.

LIDGELD € 25,00 euro/jaar
  € 18,00 euro/jaar (jeugd tot 18 jaar)
  Maandelijks tijdschrift KBOF
  Driemaandelijks contactblad
  
  € 12,00 euro/jaar (steunend lid)
  Driemaandelijks contactblad

OPLAGE 325 exemplaren

WEBSITE www.kbof-roeselare.be

FACEBOOK De Witte Spreeuwen Roeselare

PRINSES VAN WALES PARKIET
Polytelis alexandrae



Vogelhandel Beernaert
Ledegemstraat 4

8890 DADIZELE

056 50 01 33
vogelhandel@telenet.be

 » Vogels van exoten tot papegaaien
 » Kippen, eenden en duiven
 » Konijnen en cavias
 » Kooien voor kleine vogels alsook voor papegaaien
 » Zitstokken en zitstokhouders
 » Fronten voor kweekkooien
 » Kweekkooien, caviakooien
 » Nestkasten en nestmateriaal
 » Enkelvoudige en gemengde zaden
 » Bodembedekking
 » Verschillende soorten speelgoed voor vogels
 » Fonteinen en voederpotten
 » Eivoer van verschillende merken
 » Nutribird en Prettybird pellets
 » Producten en natuurlijke voedingssupplementen

De winkel is iedere dag open 
van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 18.30 uur

Steeds gesloten op dinsdag
Gesloten op feestdagen

Op zondagnamiddag worden er 
geen vogels aangekocht



   “ VOORWOORD

Beste sportvrienden,

Nog even de grillen van het weer doorstaan en weldra dient zich een prachtig seizoen aan, de lente!
Keer op keer een prachtige periode waarbij de natuur ontwaakt en onze gevederde vrienden zich 

uitgebreid laten horen en observeren. Liefhebbers met een buitenvolière kunnen nu ook eindelijk aan de 
kweek beginnen en dat blijft toch steeds een spannend verhaal met zowel successen als tegenslagen. 

Ook onze club kent zijn ups en downs. Onze voorzitter Marnik Dedier heeft omwille van 
gezondheidsredenen besloten om een punt te zetten achter zijn bestuursfunctie. Ook Tom Timmerman 

heeft recent besloten om het bestuur te verlaten. We zijn beiden zeer dankbaar voor hun jarenlange 
inzet en bijdrage aan de uitbouw van onze activiteiten. Mario  Decneudt werd intussen verkozen tot 
nieuwe voorzitter en staat voortaan aan het roer. We hebben het volste vertrouwen in zijn ambities.

Rest ons nog om u persoonlijk uit te nodigen ter gelegenheid van onze ledenvergadering die zal 
plaatsvinden op vrijdagavond 17 maart om 19.30 uur in ‘Den Hazelt’ te Rumbeke. Er is een interactieve 

voordracht voorzien die zal gaan over huisvesting
van vogels. Het belooft een boeiende avond

te worden. Als bestuur hopen we op
jullie talrijke aanwezigheid!

De Witte Spreeuwen Roeselare

  

HALSBANDPARKIET
Psittacula krameri



JACQUES HUVAERE

051 40 56 00
0472 96 62 82

jacques.huvaere@skynet.be

Alle kweekkooien en africhtingskooien
 op maat gemaakt

Alle tentoonstellingskooien 
blinkend of zwart front



“ JAARKALENDER 2023
Rumbeke, interactieve voordracht over huisvesting van vogels 
Staden, promotiestand op de familiebeurs ‘Schone Schaapjes’
Staden, promotiestand op de familiebeurs ‘Schone Schaapjes’
Staden, promotiestand op de familiebeurs ‘Schone Schaapjes’

Rumbeke, vogelbeurs met vinkenzetting en BBQ
Inenting kanaries bij de liefhebber aan huis

Rumbeke, vogelbeurs van 7.00 tot 11.30 uur
Rumbeke, jaarlijkse tentoonstelling van 9.00 tot 18.00 uur

Rumbeke, vogelbeurs van 7.00 tot 11.30 uur
Rumbeke, promotiestand op de kerstmarkt

vrijdag 17 maart
zaterdag 27 mei

zondag 28 mei
maandag 29 mei

zondag 2 juli
zaterdag 15 juli

zondag 3 september
zaterdag 28 oktober

zondag 29 oktober
zaterdag 16 december

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Annick Verhulst

Geboren op 6 oktober 1975
en overleden op 7 januari 2023

Dochter van 
Christiaan Verhulst en Lydie Mistiaen

Lid van
De Witte Spreeuwen Roeselare

Ons oprecht medeleven bij dit verlies

Oproep spaarpunten

Een warme oproep aan onze leden om hun 
Fidelity Club punten mee te brengen naar één 

van onze activiteiten. 
Deze punten staan op de grootverpakkingen 

van fabrikant Versele-Laga (Prestige en Prestige 
Premium zaadmengelingen, Nutri-Bird en 

eivoer van het merk Orlux).

Hulde aan de wereldkampioenen

Enkele van onze leden hebben eind januari 
deelgenomen aan de 70ste editie van het COM 
wereldkampioenschap siervogels te Napels in 
Italië. Onze welgemeende felicitaties met de 
behaalde resultaten op dit niveau!

     SABBE BART     6 x goud
       2 x zilver
       3 x brons

     HUYGHE PAUL     4 x goud
       3 x zilver
       1 x brons

     WITDOUCK DORINE    3 x goud
       3 x zilver
       1 x brons

     BOHEZ LUC     2 x goud
            1 x zilver

     DECNEUDT MARIO    1 x zilver

     HUVAERE JACQUES    1 x brons



KANTOOR ROESELARE
Meensesteenweg 326

8800 ROESELARE

KANTOOR STADEN
Bruggestraat 1 bus 0.1

8840 STADEN

051 25 12 00
biensure@verz.kbc.be

Izegemstraat 142
8770 INGELMUNSTER

0475 24 12 25
schrijnwerken.vermeulen@outlook.com



“ LEDENVERGADERING 
HUISVESTING VAN VOGELS

Op vrijdagavond 17 maart gaat de ledenvergadering 
met voordracht door in ons clublokaal ‘Den Hazelt’ 
te Rumbeke. De voordracht start om 19.30 uur.

Op het programma staat deze keer een interactieve 
voordracht met presentatie over huisvesting van 
vogels in het algemeen, gebracht door Didier 
Devriese. Deze activiteit is toegankelijk en leerrijk 
zowel voor beginners als ervaren kwekers.

Het is de bedoeling om het onderwerp uitgebreid 
te belichten en aandacht te hebben voor de 
verschillende mogelijkheden, zowel binnen- 
als buitenshuis. Welke materialen genieten de 
voorkeur? Op welke zaken moet u altijd letten en 
hoe moet de inrichting van het verblijf specifiek 
aangepast worden aan de soorten vogels die u houdt 
en kweekt? Wat kunt u doen om het verblijf zo aan 
te passen dat het ook praktisch haalbaar is om het 
verblijf geregeld te reinigen en de vogels dagelijks 
van hun verse voeding en water te voorzien?

Nogal wat liefhebbers worstelen met vragen over 
hun manier van huisvesten en vinden niet altijd 
het juiste antwoord. Net omdat het zo afhankelijk 
is van soort tot soort kan het boeiend zijn om dit 
te overleggen met andere collega liefhebbers die 
dezelfde of gelijkaardige vogels houden en kweken.

De aanwezigen krijgen uitgebreid de kans om hun 
vragen te stellen zowel aan de voordrachtgever als 
aan de groep. Zo komen we met z’n allen tot nieuwe 
inzichten om het beter aan te pakken.

Vooraf inschrijven is niet nodig! Breng gerust collega 
liefhebbers mee voor een aangename en leerzame 
avond tussen pot en pint. Er is voldoende parking 
voor en rond de zaal via de Pastoor Slossestraat. 

Als bestuur hopen we op jullie massale opkomst. 
Een goed gevulde zaal is de beste motivatie om 
blijvend activiteiten te organiseren! Graag tot dan.

BIOTOOPVOLIERE MET AMAZONEPAPEGAAIEN
Loro Parque, Tenerife



COIFFURE TANIA
Ommegangstraat 114

8870 IZEGEM
051 31 72 39

0477 93 56 95

Specialiteit opsteekkapsel

GARAGE VANHULLE

Roeselaarsestraat 505
8870 IZEGEM

IZEGEM - IEPER - MENEN
www.citroenvanhulle.be



HERENKAPSALON FREDDY
VANTIEGHEM - COPPENS

Hoogstraat 116
8800 RUMBEKE

051 20 74 62

Ik kom ook aan huis uw haar verzorgen!

Depot Lotto + alle krasloten van de
Nationale Loterij

Hondentoiletage ‘t Poedelke
Verzorging van alle rassen

Heirweg 69
8800 ROESELARE-BEVEREN

051 74 49 95
muylle.p.fr@skynet.be

Duiven en vogelvoeders
Granen en zaden

Mest- en sproeistoffen

www.muyllegebroeders.be



Kachtemsestraat 82 
8870 IZEGEM
0498 59 06 95

kjell.hoorne@hotmail.com

www.timmerwerken-kjell.be

DEVRIESE DIMITRI

Torhoutstraat 44
8610 KORTEMARK

0499 30 99 65
devriesedimi@gmail.com

Algemene bouwwerken
Nieuwbouw en renovatie

Vloeren en terrassen
Pleisterwerken



Aankondiging vinkenzetting

Zondag voormiddag 2 juli om 9 uur
in samenwerking met 

HOBBYVOEDERS MUYLLE

  KM Vlug en Vrij Oekene  
K.K. vooruit 75 euro + 15 x 2 euro per tweetal

Inleg 2 euro

  Inschrijven vanaf 7.30 uur in ‘Den Hazelt’  
Pastoor Slossestraat 1 te Rumbeke  

   en 1 euro af voor bloem

  De zetting gaat door op ons parcours in de 
Stampkotstraat te Oekene

Elke deelnemer krijgt een naturaprijs 
gesponsord door Hobbyvoeders Muylle.
Het eerste lid van De Witte Spreeuwen 

Roeselare krijgt eveneens een prijs, zowel in de 
grote als de kleine reeks.

“ VOGELBEURS EN BBQ 
ZONDAG 2 JULI

Vogelbeurs en barbecue

Op zondag 2 juli gaat onze vogelbeurs van start 
vanaf 7 uur 's morgens in ons vast clublokaal 
'Den Hazelt' te Rumbeke. Iedereen is van harte 
welkom zowel als bezoeker, koper of verkoper.

Deze activiteit wordt eveneens gecombineerd 
met de vinkenzetting van Vlug en Vrij Oekene 
die om 9 uur van start gaat in de Stampkotstraat 
te Oekene. Inschrijven hiervoor kan vooraf of 
vanaf 7.30 uur in 'Den Hazelt'. Elke deelnemer 
krijgt een naturaprijs!

Op de middag vanaf 12 uur gaat aansluitend 
onze barbecue door waarop iedereen van harte 
welkom is. Tussen 12 en 13 uur wordt er een 
gratis aperitief aangeboden door het bestuur. 
Het concept is mixed grill met 4 stukken vlees, 
een uitgebreid vers groentebuffet en warme 
krielaardappelen of pasta, alsook alle mogelijke 
sausjes. Wie graag wenst aan te sluiten voor de 
barbecue kan zich inschrijven tot en met 25 juni 
voor de democratische prijs van slechts 20 euro 
voor volwassenen en 10 euro voor kinderen. 
We hopen op jullie talrijke aanwezigheid!

VINK
Fringilla coelebs





“ INFRAROODWARMTE 

In feite kent iedereen infraroodwarmte. Indien 
we worden blootgesteld aan de zon ontvangt ons 
lichaam infraroodstralen. Het grootste verschil 
tussen de opwarming aan de hand van infrarood en 
andere manieren van opwarming is de opwarming 
van lucht. 

Bij traditionele verwarmingen moet eerst de lucht 
worden opgewarmd vooraleer het lichaam een 
gevoel van opwarming ontvangt. Bij infrarood 
wordt het lichaam direct opgewarmd zonder dat de 
lucht moet worden opgewarmd. Er is met andere 
woorden geen luchtcirculatie nodig! En net dat 
biedt toch wel een aantal voordelen.

Dat een vochtig vogelverblijf nefast is voor de 
algehele gezondheid van vogels staat als een 
paal boven water. Als ik dit schrijf denk ik vooral 
aan winterverblijven van vogels die door de gure 
winterse omstandigheden niet voldoende droog 
zijn. Dit heeft als gevolg dat de vogels wat lustelozer 
zullen zitten, bacteriën en virussen hebben meer 
vrij spel om zich te ontwikkelen, de vogels komen 
minder snel in conditie voor de kweek. Een vogel 
kan maar zo gezond zijn als zijn verblijf voldoende 
droog is. 

In vogelverblijven waarin de omstandigheden 
niet gunstig zijn (weinig instraling door de zon als 
die al schijnt, te weinig beglazing die zon toelaat 
in de winter, ..) kan een infraroodpaneeltje 
soelaas brengen. Het is in geen enkel geval de 
bedoeling de hokken op te warmen naar een 
huiskamertemperatuur, maar wel om met behulp 
van de straling de luchtvochtigheidsgraad te 
verlagen. Het is stukken beter dan bijvoorbeeld 
een gedwongen opwarming. Hierbij heeft men een 
overbrenging van warmte door luchtverplaatsing. 
Tocht is de grootste vijand van onze vogels!

Dit wordt trouwens al jaren toegepast in de 
duivensportwereld. Heel vroeger waren er de 
dunne plaatjes die in de hokken werden ingewerkt. 
Deze stak men dan in het stopcontact, zij zorgden 
voor de opwarming van de vloeren . De voordelen 
hiervan waren dat de hokken droger werden en 
dat bij vorst het drinkwater gevrijwaard bleef. 
Die platen zullen vast en zeker nog op menig 

hok gemonteerd liggen. Het nieuwe systeem zijn 
infraroodpaneeltjes die opgehangen worden. Deze 
hebben het voordeel dat zij regelbaar zijn naar 
de behoefte die de liefhebber nodig acht. Zo kan 
met hieraan een hydrometer (vochtigheidsmeter) 
koppelen. Deze zijn bij aankoop meestal in pakket 
geleverd door de fabrikant. Hiermee kan men dan 
de vochtigheidsgraad instellen. Het is bijgevolg ook 
een pak energiezuiniger dan de ietwat ouderwetse 
platen die men inbouwde. 

Wat nog een bijkomend voordeel is, is dat de vogel 
die zich nat heeft gemaakt (door regen of door het 
nemen van een bad) sneller zal drogen. Hij zal de 
warmtebron opzoeken net zoals hij dat zou doen in 
het zonlicht als hij daar de kans toe krijgt.

Uiteraard heeft het ook een voordeel voor vogels die 
niet helemaal gezond zitten. Een infraroodlampje op 
de vogel richten gedurende een paar keer per dag 
zal de zieke vogel goed doen. De vogel zal genieten 
doordat hij minder energie moet verbruiken om 
zijn lichaamstemperatuur op peil te houden. De 
doorbloeding naar de kleinste haarvaatjes wordt 
verbeterd. De vogel zal een betere nachtrust kennen 
en de dag erop een stukje fitter zijn. 

De infraroodlamp is-dus ook een hulpmiddel bij 
de revalidatie. Ziekteverschijnselen dienen nog 
altijd oordeelkundig en met de gepaste medicatie 
opgelost te worden. Ik heb weet van mensen 
die een speciale ziekenkooi hebben voor in het 
geval dat het noodlot toeslaat. Hierin kan men 
dan altijd een lampje monteren, hetzij veilig in de 
kooi, of erbuiten. Altijd opletten dat de lamp op 
een vakkundige manier is afgeschermd. Het is de 
bedoeling dat de vogel er baat bij heeft, niet dat hij 
zich eraan verbrandt.

Ikzelf heb goede ervaringen met het op drift brengen 
met een infraroodlamp. Een vogel die moeilijker op 
drift komt enkele dagen per week liefst ’s avonds 
blootstellen aan de infraroodstralen, kan zeker 
geen kwaad. Een half uurtje per keer volstaat. Het 
is een hulpmiddel waar ik goede ervaringen mee 
heb, maar geen wondermiddel. Verwacht niet dat 
je een vogel die op 30 maart nauwelijks zingt, na 
een behandeling zal kunnen zetten op 1 april. 



Kortrijkstraat 380
8560 WEVELGEM

Brugsestraat 196/4
8020 OOSTKAMP

Oostkaai 23A - 1
8900 IEPER

Oekensestraat 173
8800 ROESELARE



Het kan wel net de ondersteuning zijn die de vogel 
nodig heeft om iets efficiënter en sneller op drift te 
komen. Indien het een kwakkelend voorjaar is zoals 
wij dat al vaker hebben ervaren, kan een beetje 
extra infraroodwarmte zeker geen kwaad volgens 
mij! 

De lampjes kunnen in een gewone sokkel van een 
gloeilamp worden gemonteerd. De lamp hoeft 
zeker niet van het grootste vermogen te zijn. Het 
belangrijkste is dat de vogel zich voldoende in de 
stralingskegel van de lamp van plaatsen. Het is 
perfect mogelijk om een speelkooi voor een sokkel 
te plaatsen waarin een dergelijke infraroodlamp is 
gemonteerd. 

door Gilles Peirs

Te koop

3 kweekkooien van 125 x 30 x 50 cm
30 euro/st

3 kweekkooien van 100 x 30 x 40 cm
30 euro/st

7 kweekkooien van 85 x 30 x 40 cm
25 euro/st

9 kweekkooien van 80 x 30 x 40 cm
25 euro/st

Alle kooien voorzien van zitstokken, eetbakjes, 
drinkfontein, nestkastje en 2 snoepbakjes

Dit alles is op afspraak te bezichtigen te 
Ichtegem (0497 37 16 76)

Wist u dat..

u gratis en bijzonder eenvoudig advertenties 
kunt laten publiceren om vogels 

te verkopen of kopen?

Deze verschijnen zowel in ons contactblad ‘De 
Vogelliefhebber’ alsook op de website 

www.kbof-roeselare.be

Hiervoor kunt u contact opnemen met onze 
voorzitter Mario Decneudt via mail 

mario.decneudt@outlook.com

“ INFRAROODWARMTE 



VERZEKERINGEN

Kerkplein 39
8800 RUMBEKE
051 25 12 00

BANK & VERZEKERING

Oekensestraat 9
8800 RUMBEKE

051 27 28 30
LIEVEN VEREECKE

kantoor.vereecke@verz.kbc.be



“ INENTING KANARIES

Uw club steunen zonder inspanning?

Dat is verrassend eenvoudig. Het enige wat 
u daarvoor hoeft te doen is melden dat u 
voortaan het contactblad ‘De Vogelliefhebber’ 
digitaal zult lezen op uw smartphone, tablet of 
computer!

Eén van de hoogste kosten is de druk- en 
postkost van ons contactblad. Door het digitaal 
te bezorgen kunnen wij deze kosten drukken en 
de middelen aanwenden voor het organiseren 
van activiteiten.

Bij het drukken in zwart-wit gaat er trouwens 
heel wat fotokwaliteit verloren. Uw contactblad 
wordt opgemaakt in kleur met behulp van 
haarscherpe foto’s die digitaal meer tot hun 
recht komen. 

Deze oproep is uiteraard geheel vrijblijvend en 
komt zonder verplichtingen.

Inenting kanaries

Speciaal voor onze kanariekwekers wordt er 
ook dit jaar terug een inenting georganiseerd.
Het bestuur doet beroep op enkele vrijwillige 
bestuursleden om ten huize de kanaries te 
komen enten bij iedereen die dat wenst. Door 
de kosten van het vaccin te spreiden over de 
grote groep vogels kan dit aan een zeer gunstig 
tarief van slechts 0,50 euro per vogel.

Ook voor slechts enkele vogels komen wij graag 
bij u langs! Aan nieuwe leden en beginnende 
liefhebbers, aarzel niet om contact op te nemen 
met iemand van het bestuur.

Dit jaar gaat de inenting door op zaterdag 15 juli 
en aanmelden kan tot en met vrijdag 7 juli. Dit 
kan per mail naar devriesedidier@hotmail.com 
met vermelding van uw naam, adres en aantal 
te enten vogels.





“ OVERLIJDEN EREVOORZITTER 
NORBERT DEPOORTERE

Norbert Depoortere

Geboren te Roeselare op 10 februari 1934
en overleden te Oostduinkerke 

op 28 januari 2023

Erevoorzitter
De Witte Spreeuwen Roeselare

We zijn fier en dankbaar op alles wat Norbert
voor onze club heeft betekend doorheen de
jaren. Hij was jarenlang een vaste waarde.

Uitgave volgend contactblad

De volgende editie van ons contactblad 
'De Vogelliefhebber' zal pas uitgebracht 

worden rond half augustus 2023.

De leden die in de eerste week van oktober 
reeds hun ringen wensen te ontvangen, 

bestellen bij voorkeur voor 1 augustus 2023 bij 
onze secretaris Didier Devriese.




