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Dierenpret in bibliotheek 
 

Op maandag 18 oktober was er in de bibliotheek van Ridderkerk een 
middag vol dierenpret voor kinderen. 
 
Verschillende organisaties droegen aan dit programma bij. Zo kwam 
Repti-Farm langs met reptielen en slangen die men kon bekijken of 
even mocht vasthouden. Ook de konijnen- en knaagdierenopvang Het 
Knaagspoor was van de partij evenals Ad Tholenaar en Theun Knoop 
van onze vogelclub “Witroka” die alles konden vertellen over tropische 
vogels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle vragen over dieren konden deze middag worden gesteld. Ook wa-
ren er leuke dierenspelletjes te doen en kon men in de knutselhoek 
grappige dierenknutsels maken. 
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Ringen bestellen 2022 
 

Het is weer tijd om ringen te bestellen voor het kweekseizoen 2022. Onze ringencommissaris, 
Ad Tholenaar, zorgt ervoor dat de bestellingen op tijd op het bondsbureau binnenkomen 
(indien tijdig bestelt). 
Bestellingen na 1 april zijn altijd spoedbestellingen. 

Houdt u er rekening mee dat het verschuldigde bedrag voor de bestelronde datum per kas bij 
Ad Tholenaar voldaan moet worden. Indien dit niet is voldaan worden er ook geen ringen  
besteld voor die ronde. 
De ringen kunnen tijdens de beurs of contactavond worden opgehaald. 
 
De bestelformulieren voor 2021 zijn te downloaden van de N.B.v.V site. 

Bestelronde 1 2 3 4 

Uiterlijke inleverdatum 05-05-2021 20-09-2021 20-01-2022 20-03-2022 

Uitlevering na 01-10-2021 15-12-2021 01-04-2022 15-05-2022 

 
 
Na het overlijden van zijn vrouw heeft onze voerhandelaar Niels (Parkietenhuis) besloten niet 
meer met voer op de beurs te komen. 
Wel is het nog mogelijk om tot de donderdag vooraf aan de beurs voer bij hem te bestellen. 
Dit kan dan op de zaterdag van de beurs op het parkeerterrein bij Witroka opgehaald worden. 
Ook wil Niels uw bestelling bij u thuis bezorgen. 
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           Voorzitter       
      A. van Leeuwen       

      Coen Botrede 72 
      2901 CJ  Capelle a/d IJssel 
      010-4508850 
      arievanleeuwen@casema.nl 
 
 Secretaris       Penningmeester   
 M. Tholenaar       Mevr. W.M. van Meerkerk 
 Touwslagershof 3      Port Saïdstraat 83   
 3342 BV H.I. Ambacht     3067 MV Rotterdam 
 06-49862334       010-4557775 
 marcelcindy@hotmail.com    omapinguin@hotmail.com 
          Rekeningnummer 
          Rabobank NL73 RABO 0355470470 
          
 Ringencommissaris      Bestuurslid 
 A. Tholenaar       L.H. Beek  
 Rijnsingel 475       Molièreweg 148                                                   
 2987 SV Ridderkerk      3076 GK Rotterdam 
 0180-464361       010-4323126                                                          
 atholenaar@kpnmail.nl 
  
 

 Redactie clubblad      Redactie website 
 Nel Knoop        zie secretaris 
 j.knoop1@upcmail.nl  

 
 
 

Het clubblad verschijnt 5 keer per jaar. 
Kopij voor het clubblad inleveren bij de secretaris . 

“v.v. Witroka” 
Clubgebouw: Westmolendijk 99, 2985 XK Ridderkerk 

Telefoon: 0180-425588 
 

Opgericht in November 1956 / Aangesloten bij de N.B.v.V. 
 

Erevoorzitter: C. Pol † 
Erelid: M. Jagt † 

Lid van verdienste: Th.J. Knoop 
  Lid van verdienste: A. Tholenaar 
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Wij verkopen alle bekende merken voor scherpe prijzen 

Oost-molendijk 54   2986 AA Ridderkerk 
tel. 078-6812155 fax 078-6822614 
Kradivo@live.nl 
 
Winkel open :  Wo 13.30 -  18.00 uur 
      Do  13.30 -  18.00 uur 
      Vr   13.30 -  18.00 uur 
      Za     9.00 -  16.00 uur  
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Het opzeggen van uw lidmaatschap dient  
uitsluitend per brief of per mail naar secretaris  

M. Tholenaar gestuurd te worden. 

Ledenmutaties 2021 
 

De ledenadministratie wordt verzorgd door Marcel Tholenaar.    
Mocht je adres verkeerd op de adresstrook staan, ontvang je  
geen clubblad of ontvang je nog steeds een clubblad terwijl je  
geen lid meer bent, geef dit dan aan Marcel door. 

 

Wilt u het clubblad voortaan ook per mail ontvangen? 
Geef dit dan door aan M. Tholenaar.  
Telefoon: 06-49862334 
of per e-mail: marcelcindy@hotmail.com 

 

Jaarplanning WITROKA 2021 
 
02-11-2021 Ledenvergadering aanvang 20.00 uur. 
 
14-11-2021 Beurs en inleveren inschrijfformulier TT 
 

Week 48 Tentoonstelling:  
Dinsdag   30-11-2021 vogels inbrengen. 
Woensdag   01-12-2021 keuren. 
Donderdag    02-12-2021 om 20.00 uur opening. 
Vrijdag     03-12-2021 van 10.00 - 22.00 uur show.  
Zaterdag   04-12-2021 show + uit-
kooien. 
 
07-12-2021   Ledenvergadering aanvang 20.00 

uur. 
 
U zult begrijpen dat al deze data ivm met  
de Covid onder voorbehoud zijn. 
 

 

Nu het Parkietenhuis geen voer meer verkoopt tijdens onze 
beurs, zijn wij opzoek naar een nieuwe voerhandelaar. 
 
WIE KAN ONS HELPEN!!!!!!!!!!!! 
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Vogelbeurs v.v. Witroka 
Onze beurs wordt altijd gehouden op elke 2e zaterdag van de  

maand in ons clubgebouw: Westmolendijk 99, 2985XK Ridderkerk 
Telefoon: 0180-425588 

van 9.00 tot 12.00 uur.  
     
                
 
 
 

   
 

Voor clubs, organisaties en particulieren die ruimte zoeken! 
Het clubhuis van v.v. Witroka is te huur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor informatie: 
A. van Leeuwen 
Tel.nr: 010- 4508850 
e-mail: arievanleeuwen@casema.nl                        
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Tentoonstelling reglement voor de 
Bijzondere – Vogeltentoonstelling 2021 

De vogelshow van v.v. WiTroKa zal worden gehouden van: 2 December  t/m 4 December in 
het clubgebouw aan de Westmolendijk 99 te Ridderkerk. 

 
De show zal geopend zijn op  donderdag 2   December van 20.00 uur tot 22.00 uur. 

   Vrijdag 3   December van 10.00 uur tot 22.00 uur. 
Zaterdag 4   December van 10.00 uur tot ongeveer 16.00 uur. 

+/- om 14.00 uur de prijsuitreiking. Daarna om ongeveer 16.00 uur sluiting van de show kunnen 
de vogels worden afgehaald. 

 
De keuring zal plaats vinden op woensdag 1 December 2021. 
Er zal worden gekeurd onder speciaal kunstlicht. 

 
Inschrijfgeld is per vogel € 1,25   -  stellen € 2,50 -   stammen € 5,00 
Catalogus + porto, totaal  € 4,00 is verplicht. 
Bij inzending van meer vogels worden de eerste 20 vogels berekend, de rest speelt gratis mee. 
Jeugd inzenders spelen gratis mee. 

 
De inschrijving geschiedt met in achtneming van het tentoonstelling reglement van de Nederlandse 
Bond voor Vogelliefhebbers (N.B.v.V.), met uitzondering van de hoofdgroepen 1001 t/m 1003. 

 
Iedere inzender ontvangt een inschrijfformulier, tevens eigendomsbewijs, waarop de vogels staan vermeld die 
door haar/hem zijn ingeschreven plus de kooinummers. 
Leden die vogels inzenden met ringen van een andere bond moeten dit duidelijk op het inschrijfformulier 
vermelden. 
 
Door ondertekening van het inschrijfformulier stemt u in met publicatie van uw gegevens in de catalogus. 

 
Het inschrijfformulier opsturen naar de secretaris M.Tholenaar, Touwslagershof 3, 3342 BV  
Hendrik ido ambacht. Of op sturen naar marcelcindy@hotmail.com. 
Het inschrijfgeld kunt u gelijktijdig overmaken op Rabobank NL73RABO0355470470 t.n.v. WiTroKa Ridderkerk 
onder vermelding bijz..TT 2021 

 
De vogels kunnen worden ingebracht op dinsdag 30 november 2021 tussen 14.00 – 16.00 uur 
of 19.00 – 21.00 uur. 
In een door de bond (N.B.v.V.) voorgeschreven kooi met wit zand op de bodem, of bij de parkietachtige vogels 
parkietenzaad op de bodem,vruchten en insecteneters mogen op beukensnippers. 
Er moet in de kooi een wit voerbakje aanwezig zijn met voor minstens 1 dag voer. 
Bij inzending van alleen grond vogels moet een kopie van de ent verklaring bij inbrengen van de vogels met het 
inschrijfformulier bij geleverd worden !!!!!!! 
Voor drinkwater flesjes zorgt de vereniging en moeten verplicht gevuld in of op de kooi aanwezig zijn dat 
De vogels Kunnen drinken zo niet worden de vogels geweigerd. 

 
Op de woensdag van de keuring is het niet toegestaan om de zaal te betreden, buiten de keurmeesters het 
bestuur en medewerkers. Tijdens de T.T. mogen er zonder toestemming van het bestuur geen vogels uit de 
kooien worden genomen, alleen bij eventuele ziekte geeft het bestuur daarvoor toestemming. Wijzigingen in het 
inschrijfformulier zijn niet mogelijk. Vogels die vervallen moeten worden gemeld als absent. 

 
In iedere groep is het bij enkelingen mogelijk goud te winnen, de vogel moet dan wel minstens 92 punten 
behalen. 
De prijzen bestaan uit bekers of voerbonnen. 
De prijzen worden als volgt toegekend. 
A) Algeheel kampioen, hoogste vogel EK is verenigingskampioen. 
B) In elke groep EK valt bij 1 t/m 23 vogels goud, bij 24 t/m 35 vogels zilver en bij 36 vogels of meer brons. 
C) Zijn er geen vogels met 92 punten in die groep dan vervalt daar ook het goud . 

Al de prijzen worden door de keurmeesters toegekend. 
D) In iedere groep kan men bij de stellen goud winnen mits deze 182 punten halen wordt er de 

182 niet gegeven dan vervalt het goud. 
Zitten er in een groep zes stellen of meer dan komt er zilver prijs. 

E) In iedere groep kan men bij de stammen goud winnen mits deze 370 punten halen inclusief de 
eenheidspunten, wordt er de 370 punten niet gegeven dan vervalt het goud . 



 
 

 
Inschrijfformulier 2018 
WITROKA RIDDERKERK R40 
Het inschrijvingen van de vogels sluit op 13-11-2021 De 
eerst 20 vogels 1,25 euro daarna gratis !!!! Jeugd Gratis !!! 
Graag klassenummers van laag naar hoog dus opvolgend 
 ( NIET DOOR ELKAAR !!!! ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Ondergetekende verklaart dat de ingeschreven vogels 
zijn/haar eigendom zijn en dat hij/zij akkoord gaat met 
het Tentoonstelling reglement van v.v.Witroka. 

 
Datum  

 
Handtekening: 

Beker of Bon  

naam   aantal   
Adres  kooihuur 

enkeling 

stam 

Stel 

catalogus 

Z.A.V. 

eregeld 

 € 2,00  
Postcode   € 1,25  
Woonplaats   € 5,00  
Telefoonnummer   € 2,50  
Lid van vereniging  1 € 4,00 € 4,00 
Kweeknummer   € 1,00  
Eigen kooien     
Jeugddeelnemer   Totaal  
Klasse  +  
volg nummer 

 
Soort en Kleurslag van de vogel Enk. STEL STAM O.K. 

bedrag voor 
 
verzekering 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Invullen volgens vraagprogramma van de NBvV met duidelijke vermelding van de 
klassenummers, 
 

Totaal  

Graag klassenummers van laag naar hoog dus opvolgend ( NIET DOOR ELKAAR !!!! ) 
 

Het formulier kunt u inleveren bij de secretaris  

M.Tholenaar Touwslagerhof 3, 3342 BV 

Hendrik ido ambacht. Of op sturen naar  

marcelcindy@hotmail.com  

Gelijktijdig kunt u het inschrijfgeld overmaken  

op NL73 RABO 0355470470 t.n.v. vv Witroka  

Ridderkerk onder vermelding bijz. T.T. 2021 



Zitten er in een groep 3 stammen of meer, dan komt daar ook een zilver, brons bij dit naar 
gelang van het aantal inschrijvingen stammen in deze groepen. 
 

F) De vogels in de stammen en stellen tellen niet mee als enkelingen maar  kunnen wel zelfstandig 
algemeen kampioen worden. 
Stellen en stammen kunnen samen gesteld worden uit vogels die meer dan een jaar als EK 
gevraagd worden, de vogels mogen echter niet ouder zijn dan de regels die gelden voor die groep. 

 
Tevens is er een wisselbeker beschikbaar gesteld, deze gaat naar de eigenaar met de vijf hoogst gewaardeerde 
EK vogels (eventueel word de zesde enz. meegeteld) tot er een winnaar overblijft. Als men de beker driemaal 
aaneengesloten wint of 5 maal totaal heeft gewonnen mag men de beker behouden. 

 
Dit jaar zal er per persoon een prijs beschikbaar gesteld worden Goud, Zilver,of Brons. 
Mocht men meerdere prijzen winnen dan word dit op de prijs mee vermeld. 

 
De jeugd speelt mee voor de bondsprijzen, tevens is er een extra beker voor hen beschikbaar. 

 
Het BONDSKRUIS gaat naar de hoogst gewaardeerde vogel van de show, bij gelijk eindigen dan gaat 
het bondskruis naar de vogelgroep die dat jaar aan de beurt is. Voor 2021 zijn dat de Tropen. 

het BONDSKRUIS kan alleen gewonnen worden als de vogel een ring van de N.B.v.V. of andere organisaties 
draagt, en de persoon lid is van v.v. WiTroKa. 

 
Er is ook een openklasse wedstrijd: 
Hierin kunnen alle overjarige en aangekochte vogels worden ingestuurd. In deze klasse zal maar 1 prijs vallen, 
eventueel na loting. 

 
Als u wilt meespelen voor het klassement voor de hoogst gewaardeerde zelf aangewezen vogel dan wordt 
hiervoor € 1,00 gevraagd, bij het inbrengen kunt u deze vogel opgeven en betalen. De zelf aangewezen vogel 
met de meest behaalde punten wordt winnaar deze moet van het laatste broedjaar zijn. Prijs voor dit klassement 
is een voerbon, bij gelijk eindigen wordt de prijs verdeeld. 

 
 

 
 
Nawoord: Wij hebben voor het slagen van deze tentoonstelling de medewerking van u allen nodig. Wij 
verwachten dan ook veel inzenders en veel vogels, zodat we na afloop op een goede en sportieve tentoonstelling 
kunnen terug zien. 
Wij vertrouwen er dan ook op om u op onze tentoonstelling te mogen begroeten. 
 
 

 
Waarin in dit reglement niet is voorzien beslist het bestuur. 

Het Bestuur. 
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Notulen van de Algemene Jaarvergadering (dinsdag 07 september 2021) 
 

Op de deze avond waren 15 leden inclusief bestuur aanwezig. 
 
1. Opening 
Na bijna 2 jaar dicht te zijn geweest vanwege Covid19 heet Arie van Leeuwen (voorzitter) ie-
dereen welkom op de jaarvergadering. 
Allereerst werd er een minuut stilte in acht genomen ivm het overlijden van ons erelid Theo 
Jagt. Theo is 16 augustus 2021 op 97 jarige leeftijd overleden. 
 
2.Ingekomen stukken 
Infoblad District Zuid-Holland (september 2021) werd kort doorgenomen.  
Uitnodiging voor de vergadering van Rayon 5 op 17 september a.s. ontvangen. 
De volgende uitnodigingen voor tentoonstellingen werden ontvangen. 
18 september a.s. Jonge vogeldag Heerjansdam. 1 oktober a.s. District Zuid Holland.  
Jeugddistrictdag 2021 is bij vv Spijkenisse op 9 oktober 2021 
Van 26/10 t/m 30/10-‘21 bijzonder TT Heerjansdam. Van 28/10 t/m 30/10-‘21  
vv Vogelvreugd, Koudekerk-Hazerswoude. Van 15/12 t/m 18/12-’21 Districtstentoonstelling 
Zuid-Holland 2021 in samenwerking 1

ste
 Flakkeese Vogelvereniging Middelharnis. 

 
2a. Mededelingen 
Jaarverslag bond: 

De ringenbestellingen gaan in de toekomst digitaal. Hoe wordt op een later moment uitge-
legd. De oude manier zal ook nog enige tijd mogelijk zijn. 

Ledenaantal: 
     Witroka heeft 49 leden en 1 jeugdlid. 
Site Rayon 5 komt te vervallen alles over Rayon 5 kun je nu vinden op de site van zuid-holland  
https://www.vogelverenigingendistrictzuidholland.nl/  
District Zuid-Holland 
     Lex Kaptein is vanaf 20 februari 2021 benoemd als a.i. voorzitter van District  
    Zuid-Holland en Andre Leeuwensteijn tot a.i. voorzitter van de Stichting 
    Districtsshow Zuid-Holland. Beide natuurlijk tot de eerst mogelijke vergadering van 
    het District Zuid-Holland. Tijdelijk is Leo Wooning de voorzitter van de stichting. 
    Wat de rayons betreft heeft het districtsbestuur  voorkeur om de rayons 4 en 6 op  
    te delen bij de andere rayons.  
Er komt 19 oktober a.s. een vergadering met de surveillanten. 
 
3 Jaarverslag secretaris 2020 
Ivm Covid 19 was er een kort verslag. 
 
4 Jaarverslag ringencommissaris 2020 
In het totaal zijn er voor dit jaar 2420 ringen besteld. Dat zijn er meer dan voorgaande jaren. 
De onderverdeling is als volgt: 
 780 voor de kanaries 
 520 voor de parkieten 
 945 voor de tropen 
 175 voor de wildzang 
 
5 Jaarverslag penningmeester 2020 
Het financieel jaarverslag wordt voorgelezen en toegelicht door de penningmeester  
Hieruit zijn enkele actie punten gekomen welke opgepakt worden door Marcel Tholenaar en 
Alex van der Graaf. 
 
6 Verslag Kascontrolecommissie 2020 
De kascontrolecommissie bestaand uit: Alex de Graaf, Theun Knoop en Hennie Baghus 
(reserve). Enige opmerking was om de post “Clubgebouw” voor 2021 meer te specificeren. 
Verder keuren ze het verslag goed. 
 

 

 

https://www.vogelverenigingendistrictzuidholland.nl/
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7 Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 2021 
De nieuwe kascontrolecommissie voor 2021 bestaat uit: Alex de Graaf en Hennie Baghus. 
Reserve is Iko Jonker. 
 
8 Clubgebouw 
Maandagochtend zijn we er met een aantal leden voor het onderhoud van het clubgebouw. ’s 
Zomers meer buiten en ’s winters meer binnen. 
Afgelopen weken hebben we de container op orde gebracht en kasten opgeruimd. Er is een 
doorgang gemaakt van de zaal naar de bestuurskamer. De kosten hiervan, zoals hout, verf, 
verlichting en deuren zijn gesponseerd door enkele leden. Hier zijn dus geen kosten aan ver-
bonden. 
De gemeente Ridderkerk gaat de riolering vernieuwen. Hiervoor zal het parkeerterrein open-
gebroken worden. Dit is nog in stadium van aanbesteding. 
 
9. Bestuursverkiezing 
Secretais: Marcel Tholenaar en ringencommissaris Ad Tholenaar zijn herkiesbaar. Het be-
stuur heeft geen aanmeldingen gekregen. Marcel en Ad zijn herkozen voor een volgende pe-
riode van 3 jaar. 
 
10 Activiteiten 2021 
Eén van de eerste activiteiten na de Covid periode van de jonge vogeldag met aansluitend 
een BBQ.  
Verder staan er nog een aantal beurzen en ledenvergaderingen gepland. De tentoonstelling 
is van 30/11 t/m 4/12-21. 
 
11. Nabespreking jonge vogeldag 
Na flink reclame gemaakt te hebben via Vogelmarktplaats, Facebook, Combinatie en het 
clubblad, kunnen we de jonge vogeldag met 166 vogels een geslaagde dag noemen. Ook 
werd er door 2 Duitsers gereageerd. Zij brachten samen 45 vogels mee. Alleen jammer dat er 
weinig leden meespeelden. 
Een voorstel is om van de zebravinken en tropen een aparte groep te maken. 
Alex de Graaf kwam met het idee om per groep een certificaat uit te delen. Dit idee zal nader 
uitgewerkt worden en in een ledenvergadering worden besproken. 
Ook kwamen nog 3 oud leden langs. Deze hebben zelfs nog meegewerkt aan de opbouw van 
het gebouw. Eén persoon wordt zelf weer lid. Iemand die voor het eerst meedeed vond het 
leuk en informatief. 
 
12 Rondvraag 
Marcel Tholenaar: zijn voorstel is om de TT van 2023 een dag korter te maken. Vrijdag is al-
tijd een verloren dag. Inbrengen wordt dan woensdag ipv dinsdag.  
Marcel geeft de namen van de keurmeesters voor de TT van 2021 en 2022 door. 
Alex de Graaf: er zit een nieuwe wet aan te komen waarin gele en rode kleurstof voor vogels 
verboden gaat worden. De kleurstof is heel erg ongezond voor de vogels. 
Theun Knoop: kan er a.s. beurs een toelichting gegeven worden over de voerhandelaar.  
 
13.Sluiting 
De voorzitter sluit rond 23.00 uur de vergadering en wenst iedereen wel thuis. 
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Voor meer informatie: 

 
Marcel Tholenaar 

 
(zie bestuur) 

 
 
                                        
 
 
 
 
 
 
     

    

http://sensationradionl.weebly.com/adverteren.html
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                                   Aangesloten bij de N.B.v.V. 
INSCHRIJFFORMULIER 
Wilt u lid worden, vul dan de onderstaande strook in.  
Als u bondslid wordt van Witroka,  dan ontvangt u het maandblad Onze vogels 
dat vol staat met handige informatie over onze hobby. Eens in de 2 maanden 
ontvangt u het clubblad van Witroka. 

 
Naam      ……………………………………….   
Adres      ………………………………………. 
postcode woonplaats  ………………………………………. 
Telefoonnummer   ………………………………………. 
e-mail      ………………………………………. 
Geboortedatum   ………………………………………. 
gewenste startdatum   ………………………………………. 
eerder lid of andere vereniging /evt. kweek nr.:   
 
eenmalig inschrijfgeld €    2,50 
bondslid     €  37,00 
jeugdlid (tot 17 jr.)      €  16,00 
gastlid     €  16,00 
donateur    €  12,50 
Portokosten boekje  €    7,50 (alleen bij bezorging per post buiten Ridderkerk) 

 
Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met onze voorwaarden  
en reglementen 
 
datum:      handtekening:  
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Prikbordje  
   

 ATTENTIE    ATTENTIE    ATTENTIE    ATTENTIE    ATTETIE    ATTENTIE  
  

Vergeten jullie je bestelde ringen niet op te halen  
 

Betaal uw contributie op tijd: 
Wij zien de € 37,00 aan contributie graag op  
ons bankrekening nr:   NL73RABO 0355470470 
tegemoet. 
 

Met vriendelijke  
Vogelgroeten 
Penningmeester 
Wil van Meerkerk 

 
 

v.v. Witroka is tegenwoordig ook op Facebook te vinden:  
 https://www.facebook.com/vogelverenigingwitroka.ridderkerk.1   

Of de website 
 

      http:/ www.witrokaridderkerk.nl     
 
 

Agenda Ledenvergaderingen  
 

2 november v.v. Witroka 
1. Opening 
2. Ingekomen stukken 
3. Voorbespreking TT 2021 
4. Wat ter tafel komt 
5. Rondvraag 
6. Sluiting 

 
7 december v.v. Witroka 
 

1. Opening 
2. Ingekomen stukken 
3. Nabespreking TT 2021 
4. Wat ter tafel komt 
5. Rondvraag 
6. Sluiting 
 

Op een geschikt moment zal er pauze gehouden worden. 
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Th.J. Knoop 
Mobiel: +31-613998719 
Email: 
tknoop@chello.nl 

Kweker van: Oranjemasker 
Wildkleur en 

         Opaline groen 
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