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Van uw voorzitter
Geachte leden en donateurs,
Op een van de voorgaande ledenvergaderingen hebben we afgesproken om
het clubblad een andere vorm te geven en het elke maand te laten
verschijnen. Wel nu hier dan de eerste uitgave. Geen mooier moment, lijkt
mij, om daar in 2009 mee te beginnen.
Allereerst wil ik jullie en je naasten een gelukkig en gezond jaar toewensen
en wat de kweek betreft een super seizoen.
Het afgelopen jaar is weer omgevlogen en is voor de meeste leden een goed
kweekjaar geweest,met aan slot een tentoonstelling die zeer geslaagd was en
die alleen, jammer genoeg door het slechte weer, wat minder bezoekers trok
dan andere jaren.
Het is best een klus om het maandblad elke keer weer vol te schrijven en ik
zou zeggen tot de leden probeer Piet dan ook zo veel mogelijk te helpen met
het aanleveren van stukjes,zodat het voor hem een stuk makkelijker wordt
om dit blad te vervolmaken.
Piet ik wens je veel succes met deze klus en ik hoop dat je heel veel hulp
van onze leden krijgt.

Ik zie jullie op de komende nieuwjaarsreceptie.

Dirk de Mol.
Uw voorzitter
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UITNODIGING NIEUWJAARSRECEPTIE
Hierbij wordt een ieder uitgenodigd om elkaar onder het genot van een
borreltje en een happie elkaar de gelukwensen voor 2009 over te brengen.
Dit gaan we doen op zaterdag 10 januari 2009 in het verenigingsgebouw
‘Kleindierensport-Katwijk’, Pr. Hendrikkade 10a te Katwijk.
We beginnen om 19.30 uur.
Tijdens dit gezellige bijeenkomst worden de prijzen uitgereikt die behaald
zijn tijdens de 60e vogeltentoonstelling van onze club.
Een verlag van deze tentoonstelling vindt U ergens anders in dit clubblad.

De eerstvolgende klaverjasavond staat gepland op 23 januari. Lekker
gezellig kaarten en op z’n tijd verzaken, dat valt toch (bijna) niemand op.
Messen thuis laten. Een goed humeur is wel van belang om dat mee te
nemen.
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www.doehetzelfcentrum.nl

Van de bestuurstafel.
Jullie hebben de mogelijkheid om vogels, vogelmateriaal enz. te koop aan te
bieden c.q. te koop gevraagd te stellen. Maak hier gebruik van. Het clubblad
komt maandelijks uit.
Houdt U rekening met het feit dat als er geen gegadigde komt als voorzitter,
we na de jaarvergadering zonder voorzitter verder moeten gaan. Hoe een
vergadering geleid wordt zonder voorzitter heb ik nog niet meegemaakt.
Hoe gaat dit in zijn werk??????
De volgende tentoonstelling een dag korter duurt, zodat de stille donderdag
avond wegvalt. Dit wordt dan de openingsavond.
Dat tijdens de Nieuwjaarsreceptie de gewonnen prijzen op de 60ste
tentoonstelling worden uitgereikt.
Kijk regelmatig op www.kanarievogel.nl of op pagina 390 van RTV
Katwijk. Ook hier staan de activiteiten van de vereniging op.
Weet U iemand die een leuke lezing kan houden, geef dit dan door aan het
bestuur.

Zaterdag ochtend worden de inschrijfformulieren verwerkt in de p.c.
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Ringen kweekseizoen 2009
Ringen moet.
Het ringen van de vogels wordt steeds belangrijker, niet alleen om aan anderen te
kunnen laten zien dat wij geen, uit de vrije natuur gevangen, vogels in ons bezit
hebben, maar zeker ook omdat in gevangenschap geboren vogels vaak betere
fokvogels zijn.
Het is mogelijk om voor alle ringmaten ringen te
bestellen in een hoeveelheid van minimaal
10 ringen. Ring daarom je vogels, zeker de wat
lastiger te kweken soorten, die in een
gezelschapsvolière worden geboren.
Heb je jongen en geen ringen? Schroom niet om de ringencommissaris te bellen.
Hij kan je meestal á la minute van de gewenste ringmaat voorzien.

Verschillende leden hebben de ringen voor het kweekseizoen al binnen.

Ringenbestelrondes voor kweekseizoen 2009
(ringen met jaartal 09)
Bestellen tot:

Aflevering ringen:
Na 1 oktober 2008

Ronde 1

20 april 2008

Ronde 2

20 september 2008

Na 1 december 2008

Ronde 3

20 januari 2009

Na 1 april 2009

Ronde 4

20 maart 2009
Extra kosten € 1,= per ring

De ringencommissaries Piet van der Plas
tel 071-4071684,
E-mailadres: p.plas@hccnet.nl
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Uiterlijk 15 mei 2009

Voor al uw hengelsportbenodigdheden zoals:
• Hengels
• Molens
• Levend aas
• Vishaken
U kunt een ruime keuze maken uit ons
assortiment.
Vers zee aas (zolang de voorraad strekt)
Openingstijden: ma - di - wo -en vr van 13.30 - 18.30 uur
Do van 9.00 - 12.30 uur en 13.30 - 21.00 uur
Za van 8.30 - 17.00 uur

Haven 7

2225 BH Katwijk

Tel.: 071 - 4013882

60ste tentoonstelling
Vorig jaar was er gestart met een t.t. commissie om het kleinere bestuur bij
te staan. Dit jaar werd daarop voort borduurt, De t.t. commissie zou bestaan
uit het bestuur aangevuld met een aantal leden. De t.t. commissie zag er als
volgt uit: Willem de Mooy (Vz), Corina Peters (Penn.); Piet Hagenaars
(Secr.); Ton Diepenhorst; Maart van der Groep; Maart Helders; Dirk de
Mol; Cees van Rossum; Dick Verkade; Gerrit van der Zwam. Zoals je ziet
een hele groep. Deze groep heeft het t.t. reglement doorgewerkt en daarna
het draaiboek onder de loep genomen.

Keurmeesters Verkade (op de voorgrond) en Hoogenboom aan het werk.

Vrijdag 20 november was het tijd om de vogels voor de 60ste tentoonstelling
in te schrijven. De inschrijving verliep stroef. Moeten er keurmeesters
worden afgeschreven? Zelfs een waterslagerkeurmeester? Zou dit een
dieptepunt worden? Zaterdagochtend werden de formulieren verwerkt in de
computer.
Al vlug bleek dat een aantal leden een verkeerde vrijdag in hun gedachten
hadden. De schade viel mee. Wel werd er een tropenkeurmeesters bedankt.
Door 32 leden werden ingeschreven 406 vogels. Deze waren te verdelen in
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108 waterslagers, 32 harzers en 21 timbrado's. 20 kleurkanaries, 44
postuurkanaries, 21 zebravinken, 35 Japanse Meeuwen, 30 tropische
cultuurvogels, 27 gould amadine, 37 overige Australische prachtvinken, 10
overige tropen, 2 Europese Cultuurvogels, 5 Hollandse grasparkieten, 14
grote parkieten en 2 duiven.

Cees van Rossum en Piet van der Plas brengen vogels voor bij keurmeester Platteel.

I.v.m. de Sinterklaas werd op donderdag 4 december het clubgebouw
onderhanden genomen en omgebouwd tot een t.t. ruimte.
Dit ging snel en besloten werd om op maandag 8 december overdag de
laatste werkzaamheden te verrichten. De vogels werden ’s-avonds
ordentelijk onder leiding van Gerrit van der Zwam ingekooid. De

De keurmeesters eten gezaamlijk van de gemaakte soep van Tinneke Diepenhorst.

gecontracteerde keurmeesters werden dinsdag ochtend door Dirk de Mol
met een bakkie koffie en een krentenbol ontvangen. Het was een sombere

dag, bewolking, motregen enz. De keurmeester begonnen met een
optimistische blik te keuren. Tijdens het eten van de sparribes bleek dat de
keurmeesters te vrede waren over de kwaliteit van de vogels. Toen alle
vogels gekeurd waren en de kampioenen bekend waren gingen de
keurmeesters met een overheerlijke makreel naar huis. De voordragers
gingen de t.t. ruimte verder in orde brengen om het publiek op woensdag te
kunnen ontvangen.

Dirk de Mol en Willem de Mooij leiden wethouder Vingerling rond.

De catalogus werd verder afgemaakt en ’s-avonds werden de eerste
verkoopvogels alweer gebracht. Woensdag morgen was de voerploeg niet zo
groot. Waardoor het wat meer tijd kostte om alle vogels na te lopen. De t.t.
werd geopend door wedhouder Vingerling. Deze gaf te kennen in zijn
openingswoord, dat we nog wel even gebruik kunnen blijven maken van de
locatie waar we nu zitten. De openingsavond werd goed bezocht. Zelfs
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De voerploeg op een rijtje.

een aantal zusterverenigingen en de districtvoorzitter waren aanwezig.
Het bezoek van de andere dagen was wat minder. Mogelijk door het vele
regenwater dat in die dagen viel. Het aanbod in de verkoopklasse viel
enigszins tegen. Er werd best wel goed verkocht maar het mindere aantal
van te koop aangeboden vogels viel het totaal tegen. Zaterdag middag
gingen eerst de verkochte vogels de deur uit en daarna de vogels van de
leden zelf. Veel leden bleven even helpen om de t.t. af te breken. Om 6 uur
zaten we aan een balletje en een biertje. De 60ste t.t. was een feit. De
prijswinnaars worden genoemd in de volgende editie van het clubblad dat
verschijnt na de Nieuwjaarsreceptie/prijsuitreiking.
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Voor al uw dranken
en Relatiegeschenken

gaat u naar:

De slijter die verrast.

Hier een bericht van het klaverjasfront.
Op vrijdag 19 december werd er in 2008 voor het laatst geklaverjast het was
weer erg gezellig en we speelden met vier tafels voor dit keer alleen
vleesprijzen.
De eerste prijs ging dit maal naar ons Rijnsburgs lid Frans Hogewoning met
5372 punten.
Ik heb jammer genoeg geen volledige uitslag
omdat Peter Schaap na het voorlezen van de
prijswinnaars de uitslaglijsten in vuilnisbak had
gedeponeerd en ze door de koffieprut onleesbaar
waren geworden.
Ik beloof jullie dat ik in het vervolg beter zal
opletten en elke maand een volledig verslag zal schrijven over het wel en
wee van de klaverjasclub in onze vereniging. Dus met alle prijswinnaars en
de poedelprijs.
Dit jaar zullen we over een jaar bekijken wie de beste klaverjasser van de
Kanarievogel wordt. Je mag dan over een heel jaar twee wedstrijden missen
of als je altijd bent geweest je twee slechtste resultaten van het totaal
aftrekken. Voor wie over 2009 de beste is zal er een mooie prijs beschikbaar
worden gesteld.
De eerstvolgende klaverjasavond is 23 januari, er worden geen messen bij
ons geslepen en er is dus een geweldige sfeer.
Hoe meer zielen hoe meer vreugd het inschrijfgeld is maar twee euro vijftig,
dus voor het geld hoef je het niet te laten.
Tot ziens op de 23 januari.
Dirk.

9

Voor verkoop
en
reparatie
van
bromfietsen.

Activiteitenoverzicht

Voorjaar 2009
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Donderdag
Donderdag
Zaterdag

10 januari
23 januari
6 februari
20 februari
6 maart
20 maart
2 april
16 april
7 mei
21 mei
30 mei

Nieuwjaarsreceptie
Klaverjasavond.
Ledenvergadering.
Kaartavond.
Jaarvergadering.
Kaartavond.
Ledenvergadering.
Kaartavond.
Ledenvergadering.
Kaartavond.
Barbeque.

RTV-Katwijk Teletekst
Leden die woonachtig zijn in de gemeente Katwijk kunnen het
activiteitenoverzicht ook lezen op RTV-Katwijk Teletekst, pagina 390.
Eventuele wijzigingen in bovenstaand overzicht worden ook op de teletekst
pagina vermeld.
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Lidmaatschap
v.v. "De Kanarievogel" is een vereniging van vogelhouders uit de regio "Katwijk
en omstreken".
Dit betekent dat de leden met name woonachtig zijn in Katwijk, Noordwijk,
Oegstgeest, Rijnsburg, Valkenburg, Voorhout, Wassenaar, enz.
Het lidmaatschap geeft onder meer recht op:
* het bijwonen van de bijeenkomsten;
* deelnemen aan de jaarlijkse tentoonstelling en
* het bestellen van ringen.
Tevens ontvangt u maandelijks het tijdschrift "Onze Vogels", dat uitgegeven wordt
door de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.
De leden worden per seizoen uitgenodigd voor ongeveer 10 bijeenkomsten.
Dit zijn onder meer, ledenvergaderingen, dia/filmlezingen, tafelkeuringen,
zangstudieavonden voor de zangkanariekwekers.
Contributie voor seniorleden bedraagt € 33,00 per jaar, het inschrijfgeld bedraagt €
5,00.
Voor leden jonger dan 17 jaar is dit respectievelijk € 16,50 en € 2,50
_______________________________________________________________
INFORMATIEVERZOEK / AANMELDINGSFORMULIER.
Ik wil meer informatie over / me hierbij aanmelden als lid van (doorhalen).
vogelvereniging "De Kanarievogel".
Naam:…………………………………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………………
Postcode:…………….Woonplaats:………………………………………..
Telefoonnummer:…………….……….E-mail adres:…………………….....

Opsturen naar de secretaris.

