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Clubblad jaargang 47 2021/2022 

Drachtster Vogelvrienden 
Redactie adres 
Erwin Kampen 
Torenstraat 36 
9201 JW Drachten 
Tel. 0612815011 
erwink6@hotmail.com 

Lidmaatschap bij machtiging per 2021 
Volwassenen : 32,50 
Jeugd t.m. 16 jaar 15,00 
Subleden : 15,00 
Donateurs : 15,00 

Rekeningnummer Drachtster Vogelvrienden Rabobank : NL 18RABO 
0309010012 
 
Leden ontvangen zonder bijkomende kosten het prachtige maandblad “Onze 
Vogels” en drie tot vier keer per jaar het eigen clubblad. 
 
Enkele malen per jaar worden er lezingen en gezellige avonden gehouden. 
Website : volierevereniging.nl 
 

Ereleden 
K. Meijer 
J. Bekkema 
B. Riedstra 
H.J. Dolstra 

Lid van verdienste 
S. Swart 

Bestuur 

Voorzitter 
Erwin Kampen 
Torenstraat 36 
9201 JW Drachten 
Tel. 0612815011 
erwink6@hotmail.com 

Penningmeester 
Marcel Moleman 
Hanebalken 104 
9205 CX Drachten 
Tel. 0652005231 
marcelmoleman@gmail.com 

Secretaris  
Vacature 

2e penningmeester 
Bram Lamsma 
Pastorijwijk 2 
9222 LD 
Drachtstercompagnie 
Tel. 0645918678 
bramlamsma@hotmail.com 

Algemeen bestuurslid 
Meint de Haan 
Handwerkerszijde  145 
9201 CM Drachten 
Tel. 0512-523674 
mde_haan@online.nl 
 

Ringencommissaris 
Ben Riedstra 
Korenmolen 89 
9203 VD Drachten 
Tel. 0512-520017 
ben.riedstra@chello.nl 

PR & Reclame 
Bertha Hut 
Handwerkerszijde 145 
9201 CM Drachten 
Tel. 0512-523674 

Clubgebouw Drachtster Vogelvrienden 
Noorderdwarsvaart 84 D 
9201 KL Drachten 
Tel. 0512-523751 
 
Wij verhuren ons gebouw ook voor recepties of 
feestjes, voor meer informatie contacteer Ben 
Riedstra. 

 

https://www.volierevereniging.nl/
mailto:mde_haan@online.nl
mailto:ben.riedstra@chello.nl
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Van de voorzitter 

 

Vorig jaar dachten we nog, de show gaat dit jaar niet door en we richten 

ons op volgend seizoen. Wie had toen kunnen denken dat het ook dit 

jaar weer spannend zou worden. Het bestuur had het er moeilijk mee, 

de beslissing om wel of geen show te organiseren. Uiteindelijk werd er 

gestemd en was er een unaniem besluit de week door te laten gaan, 

binnen de RIVM maatregelen weliswaar.  

 

Nu we daar op terug kijken kunnen we alleen maar zeggen dat het een 

goede keuze was. Ondanks dat er geen feestavond was, ondanks dat er 

geen opening was en een gezellige vrijdagavond. Ondanks dat, was er 

een show en hebben we eindelijk weer eens samen over en bij de vogels 

kunnen praten.  

 

Vele leden weten ook weer waar ze staan nu de vogels weer eens 

gekeurd zijn. Wat is er goed, wat kan er beter? Hoe zorgen we ervoor 

dat onze vogels volgend jaar nog weer beter zijn. 

 

En dan nu, wat doen we de rest van het seizoen? We kunnen wel weer 

een agenda opstellen, maar vaak wordt deze toch weer ingehaald. 

Januari zal vast een maand worden waarin nog maar erg weinig kan, 

hetzelfde geld voor februari. We hopen dat er vanavond maart weer 

meer kan en zullen het dan zeker niet nalaten weer eens wat te 

organiseren. We hebben van leden gehoord dat er behoefte was aan het 

“vogel-café” op de zaterdagochtend, maar ook lezingen zodra dit weer 

kan. Laten we hopen dat de maatregelen in maart en april weer wat 

soepeler zijn zodat er dan meer mogelijk is. Het eerstvolgende clubblad 

komt in februari weer uit, we zullen u er dan (hopelijk) meer over 

vertellen. 

 

Voor nu, een hele fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig 2022 

toegewenst! 

 

Erwin Kampen 

Voorzitter Drachtster Vogelvrienden 
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Agenda 2022 

 

Op het moment van schrijven is de kans dat de maatregelen in januari 

versoepelt gaan worden erg klein. We richten ons daarom bij het 

organiseren vooral op activiteiten in maart en april. In het eerstvolgende 

clubblad van februari 2022 komt hier meer informatie over. 

 

Bestuur mededelingen 

 

Ringenbestellingen 

Houd goed de deadlines in de gaten voor het bestellen van de ringen op 

nbvv.nl. De administratiekosten per bestelling zijn 3 euro. Dit staat op 

het nieuwe formulier rechtsonder vermeld, wel wat onduidelijk. 

 

Herhaalde mededeling : Adres ringencommissaris 

Per 1 oktober 2021 is ringencommissaris Ben Riedstra verhuist. De 

nieuwe ringenbestellingen moeten naar; 

 

Korenmolen 89 

9203 VB Drachten  
 

Clubblad digitaal? 

In deze digitale tijd zijn er misschien ook leden die het clubblad voortaan 

wel digitaal zouden willen ontvangen. Mocht u tot die categorie behoren, 

zou u dit dan willen mailen of kunnen doorgeven aan onze voorzitter 

Erwin Kampen? Met het name het verzenden van de clubbladen naar 

gebieden buiten Drachten kost de vereniging een aardig bedrag, dat geld 

zouden we graag willen proberen te besparen in deze gekke tijden. Van 

een tien leden hebben we dit inmiddels ontvangen, waar voor dank! 
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      Aannemersbedrijf De Wal 
     Noorderdwarsvaart 109 
     9201 KH Drachten 
     Tel. 0512-513944 
     Mob. 0653692571 
     Fax. 0512-540660 
     Email : 
info@aannemersbedrijfdewal.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@aannemersbedrijfdewal.nl
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Tentoonstelling 2021 
 

Gaat het door, of gaat het niet door? Dat was de grote vraag. 

Uiteindelijk viel maandagavond laat de beslissing : het gaat door! 

 

En dan moet er een heleboel in een korte tijd gebeuren. Harry Dolstra 

heeft met ingang van dit seizoen de taken als tentoonstelling secretaris 

neergelegd, gelukkig is Erik Hulsman opgestaan als zijn vervanger. In de 

weken vooraf had hij het al druk met alle inschrijvingen, we gingen weer 

ruim over de 400 vogels. En dat ondanks dat vaste inzenders zoals Karst 

van der Vaart, Chris Brugmans, Kees Hoeksma, Auke van der Veen en 

Douwe Hof bijvoorbeeld door uiteenlopende omstandigheden niet mee 

konden doen.  

 

De woensdagochtend en middag werd er opgebouwd. Burgemeester van 

het gebouw Jeen Bekkema nam de leiding en binnen no-time stonden de 

stellingen weer keurig allemaal in de geplande opstelling. Door de 

maatregelen hebben we de show wat minder mooi kunnen aankleden 

dan andere jaren, zo was er geen verkoopklasse, geen vogelverloting en 

ook geen grote mooie volière. Laatstgenoemde werd niet in elkaar gezet 

zodat de afgifte van de vogels gemakkelijker was te organiseren. 

 

Woensdagmiddag kwamen de eerste vogels dan binnen, mooi in 

verschillende inbrenggroepen verdeeld. De leden hielden zich hier keurig 

aan waardoor alles mooi soepel verliep. 

 

De volgende ochtend werd door ondergetekende vroeg de lampen bij de 

vogels aangedaan, zodat de vogels voldoende wakker konden worden 

voordat ze voor de keurmeesters werden gezet. De keurmeesters waren 

er ook mooi op tijd, voor iedereen stond een heerlijk bakje koffie klaar. 

Na de opening van de dag door de voorzitter kon iedereen zijn of haar 

station bemannen. Keurmeesters achter de keurtafel, met Sietse van der 

Heide als opperhoofd van de voorbrengers. Gemiddeld moesten de 

keurmeesters een 55-65 vogels keuren per persoon deze dag. 
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Om 10:00 was er Oranjekoek, opgehaald door Ben Riedstra. De meeste 

keurmeesters kwamen van buiten Friesland en wisten niet wat ze 

proefden. Heerlijk ! 

 

Ondertussen ging het keuren mooi door. Dankzij de vele voorbrengers 

zaten de keurmeesters nooit zonder werk. Af en toe werd er wat 

geouwehoerd maar over algemeen is zo’n keurig een zeer serieuze 

aangelegenheid. 

 

Rond 12:30 was er de traditionele maaltijd, “Pyk fan beppe”. Ben was 

het aanwezige erelid dus hij mocht als eerste opscheppen. De 

aanwezigen lieten het zich goed smaken, met een borreltje kon alles 

weggespoeld worden. Na het toetje was het weer tijd om verder te gaan 

met de keuring. 
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We waren dit jaar opvallend eerder klaar dan andere jaren, 

waarschijnlijk wisten de keurmeesters al snel genoeg dat er in Drachten 

zoveel kwaliteit aan vogels zit 😉. 

 
 

Na de keuring en het aanwijzen van de kampioenen moest alles 

gecontroleerd worden voordat de keurmeesters mochten vertrekken. Is 

elke vogel gekeurd? Zijn alle keurbriefjes correct verwerkt? 

 

Toen dit allemaal was gebeurd verlieten de meeste aanwezigen het 

gebouw, enkelen moesten nog langer door om bijvoorbeeld de verloting 

in orde te maken en de waardebonnen te schrijven. Ook de catalogus 

moest nog afgerond worden zodat deze naar de drukker gestuurd kon 

worden. De eerste waren er ’s ochtends 07:00, deze mensen verlieten 

het gebouw weer rond 19:30, een lange dag dus! 
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De volgende dag ging de show in de middag open en dat leverde 

meteen een aantal bezoekers op. Lootjes konden gekocht worden bij 

Bertha. Met de fantastische opbrengst konden de kosten weer een klein 

beetje gedrukt worden. Helaas mochten we in de avond niet lang open, 

toch was het zeker weten even gezellig. 

 
 

Ook zaterdags hadden we meerdere bezoekers. In de middag liep de 

show weer op zijn einde en konden de inzenders wederom verdeeld over 

groepen de vogels afhalen. Ook dat verliep zeer voorspoedig. 
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Tussendoor kwam de voorzitter van de NBvV op visite. Hij had de “Speld 

van bijzondere waardering” meegebracht. 
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Hiermee werd Hary Dolstra, in aanwezigheid van zijn gezin, in het 

zonnetje gezet. Het bestuur had hem hiervoor opgegeven, nadat Harry 

meer dan 30 jaar in het bestuur heeft gezeten. Harry werd omschreven 

als een betrouwbare bestuurder met hart voor de club. Met zijn mooie 

gevoel voor humor weet hij de sfeer altijd op de clubavonden te maken. 

We zijn blij dat hij natuurlijk wel gewoon lid blijft en algemeen vrijwilliger 

en bedanken hem voor al die geweldige jaren als bestuurder. 

 

 

 

Jeugdkampioenen! 
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Feestje? 
Prikt u een datum… 
Wij organiseren het feest! 
Natuurlijk weet u dat u bij ons terecht kunt voor het beste vlees en de 
smakelijkste vleeswaren. Daarnaast hebben we ons toegelegd op 
partyservice. Heeft u een bruiloft, receptie, jubileum of verjaardag, dan 
helpen wij u graag bij de culinaire invulling. Nieuwsgierig naar onze 
cateringkunsten? Neem een voorproefje op www.dijk.keurslager.nl  
 
Martin Dijk, keurslager 
Kerkstraat 15   Haren   Tel. 050-5344517 
info@dijk.keurslager.nl 

 
 

 

 

 

 

http://www.dijk.keurslager.nl/
mailto:info@dijk.keurslager.nl
http://www.dijk.keurslager.nl/
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Kampioenenlijst 2021 
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                      Drachten         Gorredijk  

                     ’t Zuid 26A                          Kerkewal 61 
                     0512-525121         0513-466200 
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Al meer dan 30 jaar is Hiemstra bandencentrum een begrip in 
Friesland. 

U vindt bij ons altijd de juiste band, waarbij wij met ons brede 
en diepe assortiment alle soorten en maten banden en velgen 
kunnen leveren voor elk type voertuig. Ook zijn wij bij 
hiemstra bandencentrum gespecialiseerd op het gebied van 
onder andere: 
 
• UITLATEN                    • BANDENREPARATIE 
• SCHOKDEMPERS                  • BALANCEREN 
• REMSERVICE                       • UITLIJNEN 
• ACCU'S                                • SPORTVELGEN 
• TREKHAKEN                 
                         De Hemmen 5  Drachten 
                              Tel. 0512-518077 
www.hiemstra-bandencentrum.nl   info@hiemstra-
bandencentrum.nl 

 

 
Langewijk 14, 9202 CP Drachten 

Opslag : De Hemmen 91A Drachten 
 

 

 

 

 

http://www.hiemstra-bandencentrum.nl/
http://www.detelefoongids.nl/emailbusiness.ds?emailListingId=18514418
http://www.detelefoongids.nl/emailbusiness.ds?emailListingId=18514418
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Grasparkieten kweken 
Dit artikel is overgenomen van https://www.grasparkieteninfo.nl/kweken/ 

 

Grasparkieten kweken is iets wat bijna elke liefhebber vroeg of laat wilt doen. 

Gewoon een popje en een haantje samen in een kooi zetten zorgt (gelukkig)  

Voor je uit de startblokken schiet, raad ik je aan om toch even goed na te 

denken. Grasparkieten kweken is iets dat je best goed overweegt voor je 

begint. Kweken is zinloos indien je nergens heen kan met de jongen. Een goed 

legsel kan tot acht jongen voortbrengen en deze jonge grasparkieten willen 

ook een onderkomen! Je moet dus vooraf al weten waar je de jongen kan 

huisvesten. Anders kan je achteraf voor een onaangename verrassing komen te 

staan als je een plekje voor alle parkietjes zoekt maar er geen kan vinden! 

Kweken 

Om te kweken heb je dus een popje en haantje nodig. Ikzelf kweek nooit met 

een popje dat jonger dan 1-1,5 jaar is, of als de parkiet ouder dan vijf jaar is. 

Een haantje mag zich voortplanten vanaf een tiental maanden. 

Het herkennen van een mannetje of een vrouwtje lijkt voor een beginner heel 

moeilijk, maar het belangrijkste kenmerk vind je op de neus. Boven de snavel 

bevindt zich de neusdop. Een neusdop heeft twee gaatjes, de neusgaten van je 

grasparkiet. De neusdop geeft het geslacht van een grasparkiet alsvolgt aan: 

• Als de neusdop blauw is, heb je met een mannetje te maken. 

• Is deze roze tot bruin, dan kijk je naar een vrouwtje. 

Bij jonge grasparkieten is deze kleur vaak anders en naar mate de 

grasparkieten ouder worden, wordt de echte kleur en dus ook het geslacht pas 

goed zichtbaar. Ook bij sommige mutaties kloppen deze kleuren niet meer 

door het vele kweken. Het kan dus even duren voor je dit verschil goed ziet. 

Als je wil kweken met grasparkieten zal je dit best proberen op een moment 

dat de dagen ongeveer vijftien uur lang zijn. Als het minder dan vijftien uur 

licht is, zal de parkiet niet zo snel eieren willen leggen. Er kan eventueel ook 

met kunstlicht gewerkt worden om de vijftien uur licht per dag te bereiken. 

Na wat zoeken op de kalender vond ik dat voornamelijk de periode tussen 

april en september geschikt is. Maar als je ook nog weet dat in mei elk vogel 

een ei legt, kweek ik alleen grasparkieten tussen mei en september. Denk er 

ook aan dat het nadat je wil beginnen, toch nog ongeveer een maand zal 



Pagina 19 van 28 
 

duren voor de eerste jongen komen piepen. Er is immers tijd nodig om te 

paren, om eieren te leggen en daarna ook nog om ze uit te broeden. 

 

Grasparkieten kweken niet als er geen geschikte nestelplaats is. Je moet 

speciale nestkastjes ophangen in het hok als je wil kweken met grasparkieten. 

Deze hokjes zijn niet heel groot maar moeten plaats genoeg hebben voor de 

jongen. Afmetingen voor een nestkastje zijn vaak 15 centimeter breed, 15 

centimeter diep en 20 centimeter hoog. Dit kan een beetje meer of minder zijn 

natuurlijk, ikzelf hang mijn nestkastjes horizontaal, dus meer plaats in de 

breedte dan in de hoogte. Uiteraard moet het invlieggat groot genoeg zijn. 

Grasparkieten maken geen nest zoals vogels in je tuin. De eieren worden 

gewoon in het nestkastje gelegd zonder veel stro of andere dingen te 

gebruiken. Dit stamt nog af van hun wilde natuur: grasparkieten gebruiken 

holtes in bomen om hun nesten te maken en op een beetje schuren met de 

snavel na, veranderen ze niets aan het interieur. Lui zullen sommigen onder 

jullie misschien zeggen, maar als er geen nestmateriaal te vinden is, wordt het 

lastig om een mooi nest te bouwen… Daarom volstaat een houten nestkastje, 

best met een kleine verdieping naar het midden toe zodat de eitjes daar 

samen blijven liggen, ideaal om uit te broeden. 
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Voor het kweken 

Voor je jouw parkieten laat kweken kan je best gedurende een week ongeveer 

eivoer geven op dagelijkse basis. Zorg ook voor voldoende vitaminen. Het is 

belangrijk dat de grasparkieten zeer gezond zijn en energie genoeg hebben 

voor ze beginnen te broeden en jongen moeten verzorgen. Zeker het popje 

heeft veel energie nodig om te broeden. Eventueel kan je ook zorgen voor wat 

extra kalkopname aangezien de eierschalen veelal uit kalk bestaan en het 

popje dus kalk nodig heeft. 

Als je denkt dat jij en jouw grasparkieten er klaar voor zijn kan je beginnen. Dit 

doe je door het nestkastje in of aan de kooi te hangen. De grasparkieten 

hebben dan door dat er gelegenheid is tot voortplanting en zullen vanaf dan 

beginnen paren. Dit kan natuurlijk ook een hele tijd duren en er is nooit 

garantie dat er effectief jongen zullen komen. 

 

 

 

In tegenstelling tot kippen waar een haan verschillende kippen gaat dekken en 

dit geregeld doet, blijft een koppeltje grasparkieten samen. Overspel is niet 

aan de orde en de paring vindt pas plaats nadat er een geschikte nestplaats te 
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vinden is. Wanneer het paartje er klaar voor is, zie je als ze elkaar liefde 

vertonen en het hof maken. Het mannetje zal het vrouwtje gaan voeren, een 

vleugel om haar heen leggen… Ze doen op hun manier romantisch! 

Na de paring 

Nadat de paring geslaagd is, zal het vrouwtje haar eerste van vier tot acht 

eitjes leggen. Ze vliegt op dat moment nog vaak buiten het nestkastje. Om de 

andere dag wordt er een eitje gelegd. Als het tweede eitje gelegd is zal het 

popje beginnen broeden. Na 21 dagen komt het eerste eitje uit. Vervolgens 

komen de andere eitjes uit, om de andere dag, in de volgorde waarin de eitjes 

gelegd zijn. 

De eerste week zal het popje de jongen voeden met haar kropmelk. Als de 

kuikentjes dan wat groter worden, zal het mannetje helpen met voeren. Na 

ongeveer een maand zijn de jongen dan sterk genoeg om buiten het nest te 

komen kijken. Overnachten doen ze wel nog steeds in hun veilige en 

vertrouwde nestkastje. Ze leren stilaan echte en harde zaden pellen. Na 7 

weken zijn de jongen volledig zelfstandig en kunnen ze het nest verlaten. 

Hopelijk gaat het allemaal vlot als je hier zelf mee wil beginnen! De eerste keer 

wordt waarschijnlijk een hele uitdaging maar de volgende keren zal het veel 

vlotter gaan! De dierenwinkel in mijn buurt koopt soms jonge grasparkieten en 

zo kan je dus jonge parkietjes doorverkopen als je zelf geen kennissen hebt die 

opzoek zijn naar een huisdier. Zorg wel dat je dit op voorhand afspreekt met 

de dierenwinkel zodat je later zeker je vogels een nieuwe thuis kan geven. 
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Jonkman Verhuur is een enthousiast bedrijf dat zich bezig houdt met het 
verhuren van opblaasbare attracties, straatversiering, partyproducten en 

nog heel veel meer. 
Wij zijn gevestigd in Drachten. 

Het gehele assortiment is te verkrijgen in Drachten. 
 

Marconilaan 3 
9207 JC Drachten 

0512-522037 
0621705426 

Jonkman Feestverhuur 
Voor al uw festiviteiten en evenementen. 
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Kanaries kweken 
Bron : https://kanariekweek.nl/Kweek/Voorbereiding/ 

Het is heel belangrijk om met de kweek te starten na de laatste 
kweekronde. Dit klinkt misschien raar, maar het is wel belangrijk. 
Poppen en mannen die goed gebroed en gevoerd hebben moeten 
gescheiden worden van elkaar. Goed voer en eivoer om op krachten te 
komen is noodzakelijk. Hierdoor vullen ze hun reserves aan voor de rui 
en de komende kweek. Ik heb zelf een keer de fout gemaakt door de 
vogels na de kweek in de buitenvolière te stoppen. Dit kwam mij het jaar 
daarop duur te staan. Van de vier koppels die ik uit de buitenvolière 
weer naar binnen haalde had ik slechts 1 jong!! Zeker als je wilt 
beginnen met de vroegkweek is het echt heel belangrijk om de vogels 
waar je mee wilt kweken binnen te houden, anders verstoor je hun 
bioritme. 

 

Want als ik in april, begin mei klaar ben met de kweek binnen, en ik zou 
ze dan naar buiten doen, dan betekent dit dat ze van maart tot augustus 
op 16 uur licht zitten, en dat is veel te lang! Zo komen ze nooit toe aan 
hun rustperiode. Mijn advies is om de vogels binnen te houden en het 
licht langzaam terug te draaien zodat ze hun natuurlijke bioritme 
behouden. Je kan er ook voor kiezen om voor "natuur" kweek te gaan. 
Hierbij zitten de vogels buiten en gaat de kweek gelijk op met het 
zonlicht. 
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Kunstlicht: Het kunstlicht mag niet gelig van kleur zijn. Het moet voor 
de kweek echt helder wit zijn (4000-4500K). Anders worden de vogels 
niet genoeg gestimuleerd om tot paren over te gaan. Ondanks dat er 
bijna geen TL licht meer wordt gebruikt benoem ik het toch maar even, 
als men TL licht wil gebruiken, gebruik dan minimaal 2 lichtbalken omdat 
de frequentie waarmee een TL balk licht afgeeft erg laag is. Vergelijk het 
maar met een half defecte TL balk die aan en uit knippert. Zou je er één 
gebruiken bij een kanarie dan ziet hij een snel knipperende TL balk. Dit 
kan van invloed zijn op de kweek. 

Licht opvoeren: Ook hier lopen de meningen uiteen. De ene zet het 
licht in één keer op 16 uur, terwijl de ander het langzaam opbouwt. En 
ook hierin zijn mogelijkheden om het zo goedkoop of duur te maken 
zoals je dat zelf wilt. Er zijn zonsopgang en ondergang simulators te 
koop. Deze zijn best wel prijzig. Zelf gebruik ik twee schakelklokken. 
eentje voor een schemerlamp aan het plafond, en de tweede voor de 
volle verlichting. Op deze manier maak je een tussenstap in de 
schakeling van je licht.  

In de rustperiode staat het licht op 9 uur. in februari voer ik het licht elke 
week met een uur op. De mannen zet ik drie weken eerder dan de pop 
apart omdat ze dan niet gaan vechten bij het broedrijp worden, en 
omdat ze vijf weken nodig hebben om broedrijp te worden. De poppen 
zet ik elk apart in een kweekhok. Na een week hang ik een nestje op 
met nestmateriaal. Zodra ik zie dat ze een beetje gaal slepen met 
nestmateriaal zet ik de man erbij. Dit wordt koppelen genoemd. 

Verder heb ik in de kweekruimte een klein nachtlampje branden. Dit 
zorgt ervoor, dat mocht een pop schrikken en van het nest vallen, zij het 
nest altijd kan terugvinden. 
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Voor al uw salades, hapjes en natuurlijk 

 gebakken vis, verse vis en Hollanse Nieuwe 

Noordkade 27   9203 CD Drachten   Tel.0512-526143 

 

 
De Kolken 64 

9201 BV Drachten 
Telefoon: 0512-544450 
Mobiel: 06-15822628 

www.wokenzo.nl 
 

Bestel online ! 

 

 

 

http://www.wokenzo.nl/
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Inschrijfformulier lidmaatschap Drachtster Vogelvrienden                                      

 

Inleveren bij : 

Erwin Kampen 

Torenstraat 36 

9201 JW Drachten 

erwink@hotmail.com  
 

Redenen om lid te worden van de Drachtster Vogelvrienden: 

- Geregeld Vogelcafé waar u kunt bijpraten over de hobby en vragen kunt stellen. 

- NBvV ringen voor uw vogels bestellen. 

- Gratis toegang tot vele vogelavonden zoals lezingen en diverse gratis bingo’s 

- Iedere maand het blad “Onze Vogels” van de NBvV. 

- Ieder jaar drie tot vier keer het clubblad van de Drachtster Vogelvrienden. 

 

Contributie : 32,50 voor volwassenen 

                        15,00 voor jeugd 

Donateurs  :  15,00 euro per jaar 

 

Naam : ………………………………………………………….. 

 

Adres : ………………………………………………………….. 

 

Plaats en postcode : ……………………………………… 

 

Geboortedatum : ………………………………………….. 

 

Email : …………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Doorlopende machtiging 

Ondergetekende verklaart de Drachtster Vogelvrienden tot wederopzegging mogen afschrijven, de 

jaarlijkse contributie van mijn rekening : 

Naam : ………………………………………………………….. 

Adres : ………………………………………………………….. 

Plaats en postcode : ……………………………………… 

 

IBAN nummer : …………………………………………….. 

T.N.V : ………………………………………………………….. 

 

Handtekening : …………………………………………….. 

 

Indien niet akkoord met de afschrijving kan binnen 30 kalenderdagen een verzoek worden ingediend 

tot terugboeking bij de bank. Intrekking van een eventuele machtiging graag direct doorgeven aan 

penningmeester Marcel Moleman 
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