Op bezoek bij:
Op bezoek bij Rinse Landmeter te Oosterwolde.
Donderdag 15 september gingen, volgens afspraak, Bep van Kooten en Jacob Boersma op bezoek bij
ons nieuwe jeugdlid Rinse. Rinse zit in groep 8.
We werden zeer gastvrij door de familie Landmeter ontvangen. Daarna liepen we metéén door naar
de volière van Rinse. Samen met zijn vader hadden zij de volière uitgezocht die compleet
gemonteerd stond tijdens de tentoonstelling in Apeldoorn. De volière van Rinse vormt een mooi
geheel met de tuin. Wij raden hem aan om nu niet meer te beginnen met broeden maar te wachten
tot volgend jaar.

Rinse bij zijn volière waarIn hij diverse grasparkieten en een stel valkparkieten houdt.
Hij heeft zich dit jaar aangemeld als lid van onze vereniging. De verenigingsleden bieden hem alle
medewerking aan o.a. bij selecteren van de vogels van welke man moet bij welke pop of omgekeerd
en bij het ringen van de vogels etc.
Hij heeft al broedkooien aangeschaft. Bep adviseerde hem en zijn vader om in de garage een aparte
afgesloten ruimte te bewerkstelligen als broedruimte. Tevens kon Bep voor broedblokken zorgen.
Wij raden hem aan om zo spoedig mogelijk ringen voor 2017 te bestellen. Voor verdere informatie
hierover kan hij terecht bij Taede van der Wal.
Tevens kan hij nu als jeugdlid meedoen aan de komende tentoonstelling. Vogels dienen dan te
worden ingeschreven in de open klasse. Hij heeft al TT kooien besteld. Hij laat alles rustig op zich
afkomen en luistert met volle aandacht naar de verhalen van de bestuursleden.

Hij heeft het houden van parkieten niet van een vreemde, nl. zijn vader hield vroeger tevens diverse
kromsnavels. Van zijn ouders krijgt hij alle medewerking.

Wij geven hem als advies mee om verschillende parkietenkwekers van onze vereniging eens te
bezoeken . Hij krijgt wel een ledenlijst toegestuurd.
Na de nodige koffie te hebben gedronken hebben wij de fam. Landmeter voor hun gastvrije
ontvangst bedankt.
Wij wensen Rinse veel plezier toe met het houden van zijn parkieten.

