
 

 

Nieuwsbrief November 2021 

 

Zaterdag 27 november Vogelbeurs in ons clubgebouw.    Aanvang 09.00 tot 

12.30 uur. Toon uw QR-code of papieren verklaring. Ontsmet uw handen 

bij binnenkomst en draag mondkapje als u door de zalen loopt. Geen 

handen schudden, maar box of ellenboog. Blijf thuis wanneer u zich niet 

helemaal happy voelt en doet een zelftest als u deze thuis hebt. Het is weer 

bar en boos met de aantallen besmetten personen, dus pas goed op u zelf en 

een ander. 

Bestellen van grote hoeveelheden en balen zaad, zilverzand en 

Beukensnippers, uiterlijk de maandag van de 4e week, er wordt 

dinsdagavond geleverd. Bestel via Erik. 

De inschrijving van De Voliere Federatie voor de wedstrijd op 12 december 

heeft 25 stammen opgeleverd, dus precies 100 Harzer kanaries. Op 11 

december worden ze gekeurd door 2 keurmeesters en is het altijd weer 

spannend welke vogel er met de titel Meesterzanger van door gaat. Er 

hebben zich 3 kwekers aangemeld voor de federatie t.w. A. Denijs uit 

Hooglede in België, H.v.d. Berg uit Eck en Wiel, Ton Gerritsen uit Sint 

Willebrord. 

De ringen van ronde 2 komen vanaf 15 december binnen en kunnen worden 

afgehaald bij onze Ringenman Arie Boon. U kunt bestellen voor ronde 3. 

We moeten even afwachten wat Mark & Hugo op 3 december voor regels af 

gaan kondigen en nemen dan een besluit over onze contactavond van 

maandag 6 december. De uitgenodigde spreker voor deze avond heeft 

afgezegd en zijn vervanger stond ook niet te springen om op te treden, dus 

dat gaan we zeker niet doen. 

Woensdagochtend zijn wij altijd open van 09.00-13.00 uur.  



 Zit u om voer of vogel benodigdheden verlegen, bel Erik (06-36208353) voor 

een afspraak. Bij afhalen voerstand, kunt u nu ook pinnen. Ook morgen open. 

Zaterdag 20 november is er voorzichtig begonnen met het nieuwe tuinplan. Om 

alles betaalbaar te houden heeft Dirk een wijkwens ingediend bij de gemeente 

Dordrecht. Zaterdag 8 oktober hebben enkele bestuurders wethouder Marco Stam 

ontvangen en deze was behoorlijk enthousiast over het plan en beloofde zijn 

uiterste best te doen om dit plan financieel te ondersteunen bij de regiegroep 

centrum waar ook De Staart onder valt. Al naar gelang de financiële 

ondersteuning wordt het plan van Aasta de Vries, landschapsarchitecte van de 

gemeente en lid van Groei & Bloei, geheel of gedeeltelijk gerealiseerd. 

Kerstbomen van de voorkant naar achter verplaatst. Waar ze stonden wordt het 

terras verbreed. Met hulp van een graafmachine is dit toch wel heel wat 

eenvoudiger en beter voor de ruggen van Jan, Erik en Dirk. Woensdag gaan we 

als het weer het toelaat weer lekker verder, maar dan met de schop, spa en hark 

  

  

                                                                                                                                                                  

Namens het bestuur, een vriendelijke groet, Dirk. 


