
 

Nieuwsbrief2 augustus’22  
Voer nodig, woensdag open van 09.00 - 14.00 uur. Iedere zaterdag van 10.00-13.00 uur. 

Vogelbeurs van zaterdag 27 augustus is weer volledig open. Open van 10.00-13.00 uur. 

 Bericht uit de voerstand, Perle Morbide is tot 2023 niet meer leverbaar. Als 

vervanger nu aangeschaft WELKORREL zak 800 gram voor € 9,95. Eenmalige aanbieding 

QUIKO ROOD INTENSIEF  circa 450 gram voor € 35,00 

De 60 nestkasten van het groen/geel project aan de Baanhoekweg zijn geschilderd. Nu nog 

de sjorbanden en rubber flappen monteren en dan wachten op laatste partij van 30 stuks 

en de planning is dat deze door een bedrijf met hoogwerkers half oktober worden 

opgehangen aan de bomen langs de Baanhoekweg. Het wordt een zonnig tafereel. 

Woensdag met alle betrokkenen een voortreffelijk geserveerde lunch door onze club. Met 

uitleg via Beamer over gang van zaken door de 2 initiatiefnemers. Vooral de groep van de 

Voliere werd geroemd over de inzet van het maken en schilderen van de nestkasten. 

Allemaal bedankt die hieraan mee hebben gewerkt en de dames van de bar voor de lunch. 

In de eerste week van augustus gaan we starten met het schoonmaken, schuren en   

schilderen van het clubgebouw. Hier kunnen we best nog wat hulp bij gebruiken. Dus zijn 

schuurpapier, kwast en roller geen onbekende hulpmiddelen voor u, kom dan gezellig met 

ons meedoen. Door de warme dagen is hier niets van terecht gekomen. 

Aansluitend gaan we de voliere van Jan van Vuren monteren naast de vijver en doen wij 

onze naam eer aan en is de cirkel rondt met een prachtige tuin, breed terras en oprijlaan. 

Een vijver en voliere, overdekte werkbank en sedumbodem voor de bijenstal. De 

sierappeltjes linden en baniervlag zijn de blikvangers aan de straatkant. De voerstand draait 

op volle toeren, zeker nu de benzineprijs zo hoog is, dan is het voordeliger bij ons dan in 

Waalwijk of andere leveranciers. En Deli Nature is wel een Topproduct, dat is bewezen. 

 

Met vriendelijke groet, Bestuur de Voliere.  


