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..t.. :

Cc,pie-crdrês: *. Aonqestcten bij de NêderitinaSà

ErI de.ne:,s . i . r..:, $ Ëqnd, yqt'r,,VqggtLlethehbÊ,Fsr;,'i,".

RooiingkcmpS ii' :

Drgchten I, Ee Jcrorgonq. Nt.!$:';";l-$$$^''t : i

a"'ï!'i;;i.;à*à I:;9;;ï"" g"Loocren vogernarkt nag wel
., ,; .-'' .,'-- ii,r.':::ij"r "":r' '':" i:.- a1s geslqqgd wogd.en gezíensd,aa,r d.e opkoragt: en, bet

-.-r' i +:1 ::. ,: 1-+---' f:;;.i'.-; :ïil:' ':':::l'aantal vogels vrÍj groot was. r,, . :;:j :.

Finaacieel zijn wij qn z,o-,te, ?eggeto.eq ook uit ge-
'r ir _:'-' ' :

Eprongenr 
.| : ' . . . )..' " Dus wel iete tm"::pfgsn6

'- Nanens het Sestuur t[an]
organÍseerd hebben.
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ring in eélÍ

te Drájchïen.

B6-en + 1e

B/-en + 2e

88-en + 1e

hoger ere

prlJ S .

prijs.
prij s.

prij s.

t ,i .

D:SNTERGA
16 septenber i.1.
van de zalen van

':
D,:ER'ï$G. l' ' i

hield.en wij onze led'envergader

tl.e Fonteinkerk aan de Kolken' .

': I

Er waren 28 lecLen aanwezig.0pvallend is d'a.t ,i", oP e1k9 
,

vergadering steetls d,.ezelfde personen aantreft.w9 cLlen een be-

roep op ile nooit aanwezlge led.en toch ook eens een vergadering

te konen bijwonen. v
ïn d.eze vergaclering werd.en seer enkele belangrijke dingen be-

hand.eId..Er trerd n.1.een voliele conmissie benoended'ie zal Ïror-

tl.en belast net het toezicht op tle volieres in d.e parken'Verd'er

gteld.en zich een drie talil,eden beschikbaar voor het schoon-

houden v?4 Èe volieresrterwijl d'e verzorgers van d'e vogels

bereid. r14.:r,:n irun,tlat all vo3rd'ei vobrtl te'zett"", 
.

ïa verbátL net tre't iO jartg b-estaaÍIr:.Van:t'd.e ?e'feniging

op 6 februari 1967 .,za;- sed.óté*ia' *o"heh' eëir d.lstri'ut's' tentoon-
;.... -:.:, , :.,, . ...;.

stelling,te- opganiseren.
rioorjl 

,..""*, !":,lolf"l .in de rB-rijzeh toekennirtg:' voor

de ko:ne:ntler, londepl1*e:,,rrr"*toonËï"ïïÏr.e ."r 
tza november -4" s'

onderscheid. te .uto"n i1 vogels eigen Èrugt'""""vogeIs open

kweek.Het aantal punten dat behaalt'áiàrlt-ie'''wOrderr:'on .'ooY

een prijs in aannerking te komen ziet er als volgt uit:
Eigen kweek Open klaesei

l_-_----6-
87- en + J" prijs.

ê
88- en + 2' prijs.
B!- en + 1e prijs.
hoger ere prijs.



l" .r"""niging za1 bij d.e reeds in bezit zijnd.e kanarie-
en tropenkooienrnu .gok over eigen parkietenkooien beschik-
ken.

- In d,e plaats van d.e heer C.J.Rommersld.ie als voor-
bed.anktq rwerd d.e heer E,d.e ïries'rBooràbergum, als'
voorz=itter beneemd. .) ,:
De heer Rommerg werd" d.ank gebracht voor het vele werk

, it' .ll" '

vereniging ged.aan"

Het bestuur is thanq, a1s volgt sanengesteld.:

zíttev
nieuwe

aan de

VoorzÍtter: E.de Vries;
.1t secretaris Abel.

Galhoek Boornbergun.
. - ::

Oud. Ànbacht'64.
ê

1". Penningmegs!er.,E.Koe[ep.:, . Robijnekamp 8.

2e Yoorzítter. A,Faber. De Meer 121.

2e Secretaris. P.varr Regteren Graverij 21 .'' 
; -':1:;i

...rr .: .-., -,. t, :

.r.. 2,ï Peqli.4gnees!9r.,y'.Mast. .. Baansend. 26. :"': j '':" :

,,, Algene,qn ,Ad.,jpnct l. ,d" i/rige .,. Blaauwverversregel. 5:
. ::j :

Mocht u iets willen w€ten'ibver, bÍjvlvoLíëreo-ouvÍ *hàt' i:czen-
' : . :.

àen van vó$e1s vóoí d.e itent.oronst'eLling''dtc;letr's.l rschlrpon dan

r,--: niet Éontakt oB te nênen net één van de bestuursledenrwaar-
t : i1

van' u' bovenvet'meld. de adressen d'àntreftr

/.



*, f Ei{'T0O'N:sT.3 It,ING..
," '.. , Hier volgerr nog enkelq ped.ed.9.lingen. betreffende de

onderlinge tentoonstellingrte houden op zatérdag 26 novem-

bér á,s. in d.e, f'a{lech! aan Q-e,3urge-meester Wuiteweg'

tussen B,14*g-qglJen kunnen worden terug gehaald zatetdag

àvond.' tussen_ 7 gn: Iruu,,q.

Dezaa}iszatetd-agnid.dagvanaf4uur1ro'olhetpu-
bliek geopend.

Het.blijkt nogi,steed.s dat er vogels 1n de verkeerd.e klasse

worden ingeschrevenrdit iS niet toegestaàn en tegen'óïer

and.eren irizend.ers niet ee*lijk,
.: : - j. . i : .

Hier ond.er. volgt nog een kleine verd'uid'ekijking'
en alle en, kanari'às , o-ástaard.en

van kanaries gn Grasparkieten word'en ingesehrevêntmaÏs ze

voorzien zijn.van een Bond.srlng 1966 nel eígén"k6eeknumm€Ir

Tropische vogelsrGrote parkietenrluiven en Kwart'e1e kunnen
':

átteen in'dé't e- ,ktasse ,worden. ingezondenrmits ze

voorzien Zi;rrliu.r, een nonasring ,1965 ot 1966 raet :rlgel Y
kweeknunmer-

AlIe andere voge'ls kunnen in 'de ropQn klagS,e worden Íngesehrg-

I Q:z

t
1-

ven

Verd.er verzoeken wij d.e vogels per

in te schrijvenrd.it oP verzoek van

Ze word.en n.1.ook per stuk gekeurd.

Ook verzoeken wii d.e inaeiiders het

stuk en niót per Paar

de keurmeesters.
a

inschrijffornulier zo
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;

duittelljk en voLled.ig aegelijk in te willen vullen.
Uiteraarcl iloen wij ook cllt Jaar seer een beroep óF

een zo groot nogelijk aantal mensênrvooral bij het opb6\-

wen en afbreken.
Laten wiJ proberetl er gezallenlijk een gezellige dag

va.n te maken. .

; ,, tfij hopen en vertrouwen er op d'at olk cleze keuring
\-1/

cloor aller nedeuerking een guksee za1 worilen. -

I

De [entronstellingeconmissíe.


