Nieuwsbrief september2022
Voer nodig, woensdag open van 09.00 - 13.00 uur, en iedere zaterdag van 10.00-13.00 uur.
U bent ook van harte welkom om gewoon even gezellig langs te komen voor een praatje.
De koffie/ thee staat gereed. Het kan best gezellig zijn.

Maandag 5 september is er weer de contactavond na de vakantie. Boswachter Harm
Blom kon deze keer niet vrij maken, maar 3 oktober komt hij een super lezing verzorgen.
We gaan deze avond natuurlijk beginnen met het kweekverslag van de aanwezige leden,
Altijd een leerzaam stukje van deze avond. Verder komen de tentoonstellingen met rasse
schreden dichterbij, dus ook een punt van aandacht en is er nog tijd over, is er vast nog wel
een mooie vogelfilm te bekijken, maar gezellig met elkaar over onze hobby praten is ook
nooit weg. Benieuwd of er weer eens een verloting kan plaats vinden
Er is geen reactie gekomen op de oproep voor een nieuwe redacteur om het clubblad te
gaan maken, dus er is deze maand zeker geen clubblad. We gaan kijken of Dirk nog de
motivatie op kan brengen 1 uitgave per kwartaal te gaan maken. De vervangende
nieuwsbrief komt zo vaak als nodig is uit en de adverteerders worden hier ook op vermeld.
Bericht uit de voerstand, Perle Morbide is tot 2023 niet meer leverbaar. Als vervanger nu
aangeschaft WELKORREL zak 800 gram voor € 9,95. Schijnt nog beter te zijn ook!
Eenmalige aanbieding QUIKO ROOD INTENSIEF circa 450 gram voor € 35,00. Op is op.
De 60 nestkasten van het groen/geel project aan de Baanhoekweg zijn geschilderd. Er komt
nog een zending van 30 stuks, dus dat wordt een eitje voor de klusgroep. Zoekt u een
gezellig tijdverdrijf, kom eens binnen om te kijken of dit wat voor u is. Voor vrouwen zijn er
ook altijd speciale klusjes.
Zaterdag 10 september opening van de tuin tussen 15.00-17.00 uur. Alle medewerkers aan
de tuin zijn van harte uitgenodigd, om dit mee te maken. Groei & Bloei bestaat dit jaar 140
jaar en één van hun activiteiten om dit te vieren is de planting van de Sneeuwklokjesboom.
Vogelbeurs van zaterdag 24 september is weer volledig open. Open van 10.00-13.00 uur.

Met vriendelijke groet, Bestuur de Voliere.

