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Zaterdag 10 juli, organiseert de VBBD een mini Imker dag op onze 

en een beetje hun locatie. Trots willen ze hun leden en 

belangstellende de slinger ruimte laten bewonderen. Is nog niet 

helemaal gereed, maar de vloer en wanden zien er fantastisch uit. 

Ook de lesvolkeren staan opgesteld en zo nodig wordt hier wat over 

verteld. En niet te vergeten; er is overheerlijke honing te koop. 

Vereniging Groei & Bloei komt hun nieuw ontwikkeld tuinplan 

presenteren aan nieuwsgierige leden en belangstellende. Het betreft 

hier voornamelijk de tuin aan de voorkant van het gebouw, maar 

ook de zijkant aan de stoepkant zijde en achter het gebouw wordt 

een echt tuinlandschap in het klein gerealiseerd. 

Als dit allemaal gereed is kunnen leden van De Voliere gerust 

spreken over een paleisje in plaats van een clubgebouw. Dankzij de 

samenwerking tussen de drie verenigingen onderling, helpen zij 

elkanders lasten te dragen en is het een multifunctioneel terrein aan 

het worden. Leden van de drie verenigingen worden dan ook 

uitgenodigd om gewoon gezellig langs te komen voor een praatje 

met elkaar onderling en zo een aanzet te geven aan deze nieuwe 

samenwerking tussen deze 3 verenigingen. Om het niet te druk te 

laten worden, gaat er geen bericht naar de media. 

Zaterdag 24 juli vogelbeurs, met vogels van Theo en komt John ook 

weer met zijn kooitjes en nestkastjes.   

Wilt u vogels aanschaffen of verkopen, maakt dan afspraak met Theo Prins   06-

10541403) of mail t.prins18@upcmail.nl  

De Voliere GOK 
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Rond 11.00 uur zal de Voliere GOK de 4 winnende getallen presenteren. Alleen 

leden die de € 5,00 hebben voldaan, voor dat de trekking gaat beginnen spelen 

mee om de prijzen. Bestuur heeft besloten om na de vogelbeurs van december 

te stoppen met deze actie. Nu de clubavonden weer gaan draaien, is dit niet 

meer nodig 

123 vogelproducten.nl 

Werner komt vrijdag de 23e bezorgen! Bestel dus tijdig uw producten via Erik, dan 

regelt Erik uw bestelling. 

Er mogen nu wel consumpties worden genuttigd in ons clubgebouw. Dus ook 

licht alcoholisch dranken. Ook bij de bar kunt u voortaan pinnen 

Blijf thuis als u ook maar vermoedt dat u gezondheidsklachten bezit.  

Woensdagochtend zijn wij open van 09.00-13.00 uur.   

Zit u om voer/benodigdheden verlegen, bel Erik (06-36208353) voor een 

afspraak. Bij afhalen voerstand, kunt u uw pinnen.  

Algemene Leden vergadering. 

De ALVergadering wordt verschoven naar maandag 6 september.  

Ringen bestelling. 

U kunt geen ringen meer bestellen voor 2021 of alleen als spoedbestelling. 

Bestellen ronde 2 voor 2022 is nu al mogelijk. Uitlevering uiterlijk 15 dec.  

Vanaf ronde 1 voor ringen 2022 zijn de prijzen verhoogd door de NBvV. De 

kleur voor 2022 wordt Bruin. Prijzen staan op bestelformulier. 

Voor alle leden die op vakantie gaan, wensen wij hun veel plezier. Gaat goed 

verzorgd op reis, zorg dat u gevaccineerd bent en dat u daar bewijs voor 

bezit en komt gezond weer thuis. Bij twijfel laat u testen voor dat u naar de 

vereniging komt. 

Zorg dat uw vogels goed verzorgd worden, schakel tijdig een lid, buur of 

familielid in. Uw vogels zijn van u afhankelijk, dus doet dit met de juiste 

zorg. 

Namens het bestuur, een vriendelijke groet. 


