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Even in de lcekorns | .,zien
Het is ""?r Í?y"r. Het jaar 1964 is beEonnen en geeft veren onder ons
een bepaard, Ëiet nader te omschrijven gevoer. wàt zar het, jaar 1964
ons gaan bren$en, 'Hoe zal de kweek dit jaar gaan worden - kweek ik
go:9 of slecht - dit jaar ga ik het eens anders proberen.
Indieri u nu reeds met enkele van deze problemen in uw gedachten rond
loopt, dan bent u in díé stemming die ik bedoer. Een {ing is in dezetijd van groot belang: OVERHAAST U NIEï.
RUST en RUSTïG zijn in onze.sport voorname elementen.
Voor onze vereniging is van berang het cluborgaàn. Door gebrek aan
copie, is het ,"i "*n" moeilijk oÀ du=" samen te stellen.
Speciale aandacht'heeft voorts:.een te houden vogelbeurs en aan het eind
van het jaar wèer een oncierl-inge tentoonstell-ing. Nu reeds zijn door,,
het bestuur contacten opgenomen om toch maar vooral te kunnen-zorgen
dat de te orgaliseren evenementen, een optimaal succes krijgen.

lníat betreft de te oxganr-_sexen cu'€us voor keurmeester; er zijn geen

reacties binnen gel<cm"n. Hoewer etr van diverse kanten.aanvraag is ge-

he!'artikeltje in dns vorige cJ-uborgaan van deze per-
gehoord. Durven,zi.j nu niet meer, of

Enkele,flrma ts zj.jn aange:schTeven met,. het lverzoek 
een

avond voor ons te,willen verzorgen !
De werkavonden gaan weer een aanvang nemên onder de bezielende leiding
van de heer R. de Vries. Mogetijk is dit iets voor tJ? zegt u niet di-rect ik heb geen tiid, Als e1k lid van de vereniging dit gaat zeggen,

weest, heb il< na

sonen nie bs meer is men geschrokken.

voorlichtings*



dan bestaat de vereniging ook niet meeï. Heeft u vragen, op- of aan-
mer!<ingen, aêvertenliesi copie, verzoel<en, of heeft u advies nodig,
weet'dan d'at het bestuui van uw vereniging altijd klaar'staat om u te
helpen. I

Zoals u in dit orgaan verder nog kan lezenn is de tijd weer aangebrol<en
dat de jaarvergadering gehouden wordt. VeeI zeg ik er niet over, alleen
dit:
ttZoeg dat u dit niet mistrt. Laar u zien en nog
Alleen dan bouwen wij met elkaar aan en in onze
vogelsport.

De ncde kancFle t

meer rf Laat u hotenir.
vereniging en voor de

Uw voorzitter,
C. J. Rommers

De rode kanarie is momenteel wel een van de meest gevraagde vogels en
komt dan ook het meeste voor op onze tentoonstellingen. 0f dit zo zal.
bHjven betwijfel ik, wel is komen vast te staan, dat verschillende
vergeten l<leuren weer sterk op de voorgrond komen, o.a. citroen.
Dat deze rode, l<anaríe ook een van de vogels is, waar men het meest mee
bedrogen wordt, valt niet aan te twijfelen, le oorzaak hiervan ligt
natuurlijl< bij het opvoeren van de l<J-eur. Jammer is het, dat hier geen
strenge controle op is, want il< ben in de veronderstelling, dat onze
rode l<anarj.e met de tijd op de tentoonsteltingen sterk gaat verminderen.
Enerzijds omdat a-l-.J-een zíj, die hun vogels vol stoppen met kleurvoer en
anciere chemicaliên (dus geen Liefhebber) kans hebben op de prijzen.
Anderzijds, daar deze vogels op de duur kapot gaan aan deze onnatuur-
-l ijl<e voeciering.
Oat men zijn vogels een worteltjq voert vind ik persoonlijk niet erg,
maar dan in die mate, dat het de beestjes niet verplicht wordt het te
eonsumeren, dus niet het andere gxoen en voer onthouden.
Het,komt jammer genoeg bij verschillende kwekers voor, dat hun vogels
overdag alleen gera.spte wortelen en l<leurvoer tot hun beschikking heb-
ben; Hierïnee'moeten deze hun honger stillen en dan nog vaak hun dorst
lessen met kleurstimuLerend drinlcen,
Pas tegen de avond krijgen ze dan een handjevol zaad,
Dat. deze mensen (Z) zi-cn vogelliefhebber durvcn noemen en nog lid zíjn
van onze Nedcrlandse Bond van Vogelliefhebbers, vind ik een groot
schandaal. S.D.

Een vogelliefhebber is meestal ook een dierenvriend.
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op vríjdag 14 februari a.s.
ts avonds om I uur preeies
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Notulen ].Z.

Ingelcomen stukken

Mededelingen

Jaarverslag secretaris
Jaarverslag penningmeester

VersJ-ag kascontrole-commissie

Benoeming lcascontrole-commissie

PAUZE met gratis verloting
Onderlinge tentoonstelling
Bestuursverkiezing .

Rondvraag
Sluiting

Af,treden vanl C. J. Rommers

5. Duursma
P. van Regteren

herkiesbaar

0pgave van eventuel.e tegen-candidaten wordt gaarne
ingewacht (schriftelijk) voor de aanvang van de
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DRK!ilERK

De Heer

Ringê, n

De ringen voor de eerste bestelling zijn binnen en zurlen worden afge
geven op de JAARVERGADERING. Zijn er leden die menen, dat ze eerder de

ringen nodig hebben, dan kunnen ze afgehaald worden,

Mi;jn adres is B. Vol-beda, Handwerkerszijde 3T;. Drachten.
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, dat wij eigen kooien cn viirincs hebben.

. dat, wanneer u de volière apen laat staan, de vogels
wegvliegen. Enkele van onze leden weten het nu ook.

. dat op onze TT 176 vogels waren.

.dat keuimeèsters ook niet alles weten.

.dat onze vereniging momenteel 140 leden telt.
edat het vroeg beginnen met broeden, niet wil zeggen:

VEEL VOGELS.


