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Ringenbestelling over 2018
De ringen zijn in 2018 rood RAL 3002
Voor een nieuw lid kan eenmalig zonder extra kosten een spoedbestelling worden verricht .
In alle andere gevallen moet bij een spoedbestelling per ring 1 euro extra worden betaald.
In elke ronde moet 2.50 euro administratiekosten worden betaald.
Bestel dus zoveel mogelijk in één ronde.
Gekleurde ringen
€ 0,21
Volledig (binnen en buiten) gekleurde ringen
€ 0,36
Gekleurde ringen voor Europese cultuurvogels en beschermde vogels*
€ 0,31
Volledig (binnen en buiten) gekleurde ringen voor Europese
cultuurvogels en beschermde vogels*)
€ 0,46
Aluminiumkleurige ringen
€ 0,77
Roestvrij stalen ringen
€ 1,78
Spoedbestelling: basisprijs ring plus € 1,- per ring extra.

Denk erom : Bij beschermde vogels uw burgerservicenummer en het aantal
kweekkoppels vermelden aan de ringencommissaris.
Ringenjaar 2018
Bestelronde 1
Bestelronde 2
Bestelronde 3
Bestelronde 4

Besteldatum
t/m 8 mei 2017
t/m 23 september 2017
t/m 24 januari 2018
t/m 24 maart 2018

Uitleverdatum
Na
1 oktober 2017
Na
15 december 2017
Uiterlijk 1 april 2018
Uiterlijk 15 mei 2018

Tel: 0223-634910
Industrieweg 7
info@fameuswonen.nl
Fax: 0223-668059
1785 AG Den Helder
www.fameuswonen.nl
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Contactblad van de Vogelvereniging “KANARIA” te Den Helder
Samenstelling bestuur
Voorzitter
A.R. Mac Rooy
Middelzand 3251
1788 EG Julianadorp
info@kanaria-denhelder.nl

Wnd. 1e Secretaris

Penningmeester

A.R. Mac Rooy
Middelzand 3251
1788 EG Julianadorp
secretaris@kanaria-denhelder.nl

J.C.T. van Cassel
Balistraat 17
1782 CH Den Helder
Tel. 0223-620755
penningmeester@kanaria-denhelder.nl

2e Secretaris

2e Penningmeester

Vacant

Vacant

Materiaalcommissaris

Ringencommissaris

W.van Gulik
Billitonstraat 47
1782 CE Den Helder
Tel.0629129231
willemvg50@gmail.com

W.J. Hoogendijk
P. Korffstraat 40
1785 JG Den Helder
Tel.0223-631833

Redactie
A.R. Mac Rooy
J.C.T. van Cassel

Heeft u vragen over:
Kleurkanaries :

W.J. Hoogendijk

0223-631833

Postuurkanaries :

G. Dikken

0227-591890

Tropische vogels :

J.P. Bügel
H. Romijn

0227-591597
0223-617539

Parkieten en grondvogels:

U kunt zich opgeven bij het bestuur

Advertenties / clubblad :

J.C.T. van Cassel
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Horizontaal:
1 Verbond 4 Ongeregeldheden 10 Weerzien 11 Koolstofmonoxide 12 Filmbeeld
14 Kaalhoofdige jongere 17 Stripfiguur 19 Grond 20 In de mooiste kleren 23 Rondedans
25 Grondtoon 26 Administratietroepen 27 Muil 29 Larve 30 Lichaamsvocht 31 Gevangenis
32 En dergelijke 34 Public relations 35 Kantonrechter 36 Eigen merk van een grootwinkelbedrijf
39 Woestijn in Egypte 41 Geen enkel ding 43 Werktuig om de diepte van water te meten
46 Zoetwatervis 47 Managementteam 48 Geglazuurde pil 49 Schouwspel 50 Wond
Verticaal:
1 Voorbijgaan 2 Beroep 3 Vlekkenwater 4 Gewicht 5 Gezichtssluier 6 Steensoort 7 Geliefde
8 Rondrit 9 Met tegenzin 13 Hectometer 15 Achteraf verzenden 16 De vier weken voor Kerstmis
18 Leunstoel 21 Heilige 22 En andere 24 Gemoedsgesteldheid 27 Hard werken
28 Brandstof voor vliegtuigen 33 Dat is 34 Namiddag (Lat.) 36 Stopplaats 37 Puntental
38 Heester 39 Braadijzer 40 Halfgodin 42 Voorzetsel 44 Lofdicht 45 Vallei

Oplossing puzzel Oktober 2017: Roestmus
Rijk:
Stam:
Klasse:
Orde:

Animalia (Dieren)
Chordata (Chordadieren)
Aves (Vogels)
Passeriformes
(Zangvogels)
Familie: Passeridae (Mussen)
Geslacht: Passer
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November
Jaargang 82
Het bestuur van de vogelvereniging Kanaria nodigt U allen hierbij uit tot het bijwonen
van de ledenvergadering welke gehouden zal worden op dinsdag 14 november as.
aanvang 20.00 uur.
Onze locatie de ’Volkstuinen Texelstroom”, Texelstroomlaan 3, Tel 613539.
Leden worden verzocht vóór 20.00 aanwezig te willen zijn.
Om diefstal op de tuinen te voorkomen wordt de poort om 20.00 uur gesloten.
Agenda ledenvergadering 14 november
1. Opening
2. Notulen ledenvergadering van 10 oktober
3. Mededelingen
4. In en Uitgaande Post
5. OTT 2017
6. Pauze met verloting
7. Regio-Districtvergadering
8. Vogelpraatje
9. Rondvraag
10. Sluiting

Afwezig met bericht: J.Nijsten,
Aanwezig
: 11 leden en belangstellende
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder een warm welkom.
2. Notulen ledenvergadering van 12-09-2017
Gearresteerd geen op of aanmerkingen.
3. Mededelingen
Nieuw lid Mevr.Link zij kweekt Goulds,Witte waterslagers en zebravinken.
Advertentie autobedrijf Groet blijft gehandhaafd tot februari 2018.
4. In en Uitgaande Post
Inschrijfformulier nieuw lid Mevr.Link.
Dhr. H.Romijn en Nierop stoppen hun lidmaatschap per 010118.
Gemeente gids is geupdate
Mail van Dhr.Lebbe waarom geen OTT bij de firma Groet?
Diverse clubbladen, posters en een nieuwsbrief NBvV.
Aangepast verkort vraagprogramma voor liefhebbers deze is te downloaden op NBvV.nl of op
aanvraag bij de penningmeester.
Uitnodiging opening Alkmaar op 3 november buurthuis Overdie
Post gemeente over opgave voor de evenementengids (er is geen opgave nodig, de OTT valt
niet meer onder de evenement maar onder een activiteit)
Puzzel (10 inzenders) wordt na loting gewonnen door :W.Gulik oplossing is: Roestmus
5.OTT 2017
De voorzitter heeft contact gehad met Jacco Hoogendijk (Vergunninghouder bar OTT) hij gaf
aan dat hij ziek thuis is , we wensen hem een spoedig herstel toe !.
Klaas Daalder gaat het goed heeft het druk wanneer nodig komt hij helpen.hij doet een ieder
de groeten.
Keurmeesters dit jaar zijn: G.Stoop,Salamons en Hoorn
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Koos van Cassel

Jan Nijsten

Balistraat 17
1782 CH Den Helder
Hobby kweker van :
Gould Amadine en Tropen
Kw.Nr. : 3JYJ
Tel.
: 0223-620755
Bichinow
E-mail : j.van.cassel@quicknet.nl

Louisehof 2
1781 RS Den Helder
Kweker van :
Japanse meeuwen, Kanarie`s
Mozambique sys, Raza`s
Kw.Nr. : PJ67
Tel.
: 0223-617965
E-mail : tm.bak@quicknet.nl

Aulvin Mac Rooij
Middelzand 3251
1788 EG Julianadorp Den Helder
Hobby kweker van:
Goulds Amadines en Tropen
Kw.Nr. : HV86
E-mail : info@kanaria-denhelder.nl

Blauwfazantje

A,M Dikken
Primulastraat 19
1777 XB Hippolytushoef

Kweker van : Lizard
Gould

Kw.Nr: L695
E-mail: amdikken@quicknet.nl

Henk Romijn
Noordzeestraat 257
1784 BP Den Helder
Hobby kweker van :
Gould Amadine, Diamantvinken
Spitsstaart Amadines en Bichenows Diamantvink
Kw.Nr.: 2CWL
Tel. 0223-617539

J. Bügel
Slingerweg 39
1777 AE Hippolytushoef
Kweker van : Bichenow,
Spitsstaard amadine,
Diamantvink,Dwergrietvink
Dorna astrilde, Masker grijs
Forbes gordelgras,rietvink,
Masker amadine
Roodkop en driekeuren pap.Amadine.
Kw.Nr.: W795
Tel.:0227-591597

Lizard

G. Dikken
Bijlstraat 13
1777 GE Hippolytushoef
Kweker van : Postuur kanaries,
Five Fancy, Japan Hoso,
Raza Espagñola.
Kw.Nr.: FE74
Japan Hoso
Tel.:0227-591890

Hier kan uw
advertentie staan
Voor info bel
Koos van Cassel
0223-620755

Denk om uw ringenbestelling 2018
De NBvV. vraagt u in uw eigen belang en in het belang van andere leden
zich strikt aan deze regels te houden.

Bestelronde 3
W.J. Hoogendijk

t/m 24 januari 2018 Uiterlijk
P. Korffstraat 40

1785 JG Den Helder
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1 april 2018
Tel.0223-631833
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6. Pauze met verloting
7. Regio
Door onvoorziene omstandigheden van de voorzitter is de regiovergadering niet bezocht, er is
een mailtje naar de gastheer verzonden. De districts vergadering van 21 oktober aanstaande
zal zoals gebruikelijk worden bezocht door Kanaria
8. Vraag en aanbod
9. Vogelpraatje
De aanwezige leden geven hun wel en wee over hun kweek.
10 Rondvraag
Na brander de penningmeester vraagt aandacht voor spulletjes voor de tombola !!!!!
11 Sluiting
Om 21.15 sluit de voorzitter de vergadering en wenst een ieder wel thuis.

Onderlinge tentoonstelling 2017
De showroom van garage Groet is dit jaar niet beschikbaar ivm de verhuizing
naar de Kievitstraat 18 voor onze OTT daarom zijn wij uitgeweken naar H&O
Dintelstraat 153

Wij bedanken het betuur van H&O voor hun medewerking.
De onderlinge tentoonstelling 2017 is
weer in aantocht en daar hoort ook de
tombola weer bij.
De voorbereidingen zijn alweer
begonnen en misschien zijn er onder
onze leden ook wel mensen die
ons een prijs willen schenken en
natuurlijk hopen wij dat onze vaste
sponsoren ook weer van partij zijn.
Heeft u prijzen wij komen ze met dank bij u ophalen, natuurlijk mag u ze ook komen brengen :
Bel voor een afspraak : Marian 0223-620755
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MD Modelauto`s en Treinen
Het adres voor nieuwe
en 2de hands treinen
Iedere zaterdag inkoop!

De modelbouw winkel in de kop van Noord Holland!
Dealer van oa;

Fleischmann
MD Modelauto`s en Treinen!
Roco
Marsdiepstraat 397
1784 AH Den Helder
Humbrol
(Winkel van, Van Der Oord Koffie en Thee Oord en pasfoto’s)
Ulhenbrock 06-46343925
www.modeltreinenenmeer.nl
Busch
Openingstijden;
Kibri
Maandag T/M Vrijdag van 9.30 tot 17.30 uur
Faller
Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
Piko
Tekno
Siku
Märklin

Ergens anders goedkoper gezien ? Dan passen wij gelijk de prijzen aan !
(vraag naar de voorwaarden)
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Roestmus

(Oplossing puzzel oktober 2017)

Algemeen
English: Southern Rufous Sparrow, Rufous Sparrow, Great Sparrow, Namibia (Rufous) Sparrow
Deutsch: Rostsperling
Français: Grand Moineau
Taxanomie: Pyrgita motitensis A. Smith, 1836*, Motita, near Old Lakatoo, 135 miles [c. 215 km]
north of Orange River, South Africa.
Uiterlijke kenmerken
De roestmus is een grote soort die 15 tot 16 centimeter meet.
Zijn uiterlijke kenmerken zijn zeer gelijkend met een aantal andere soorten, zoals de Iago mus
(Passer iagoensis), Kordofanmus (Passer cordofanicus), Shelley's roestmus (Passer shelleyi),
Socotra–mus (Passer insularis) en Keniaanse roestmus (Passer rufocinctus).
De algemene verschijning van de roestmus doet denken aan de huismus. De roestmus is alleen
forser en heeft een grovere snavel.
De man
Het begin van de wenkbrauwstreep, beginnende bij de snavel, is wit. De rest van de
wenkbrauwstreep is roodbruin. De teugel voor het oog is zwart, evenals de keelvlek. De kruin is
grijs. De oorstreek is wit en vormt een ronde witte vlek. De nek, mantel en stuit zijn roodbruin, of
om de naam van de vogel eer aan te doen; roestbruin. De vleugels zijn ook bruin, maar wat matter
dan de rug en stuit. De mantel is gestreept met zwarte strepen. De vleugels bestaan uit
donkerbruine veren met een lichter roodbruine zoom. De middelste dekveren zijn wit, wat een witte
teugel over de vleugel vormt. De buik, flank en anaalstreek zijn vuilwit van kleur. De borst is grijs–
wit van kleur, maar duidelijk donkerder dan de buik. De man heeft grijze poten en een donkere
loodgrijze snavel.
De pop
De tekening van de pop lijkt sterk op die van de man, maar de kleuren zijn veel lichter en minder
sprekend. Zo is de teugel voor het oog, alsook de keelvlek, niet zwart maar grijs. De kruin is
eveneens grijs van kleur. De wangvlek bij de oorstreek is vuilwit. De borst, buik, flank en
anaalstreek zijn lichtbruin van kleur, naar vuilwit neigende. De vleugels zijn bruin, maar niet zo
roodbruin als bij de man. De teugel op de vleugel is bij de pop lichtbruin van kleur en niet zo helder
wit als bij de man. De snavel is grijs en de poten zijn hoornkleurig.
De roestmus onderscheid zich van de Keniaanse roestmus door zijn donkere oogkleur, in contrast
met de witte iris van de Keniaanse roestmus. Het contrast tussen deze soort en de Shelly's
roestmus zit hem in de zwarte oogstreep, die achter het oog uit loopt. Deze mist bij de roestmus.
Hetzelfde geldt voor de Socotra–mus, welke daarnaast ook nog een grijze stuit heeft. De Iago mus
is bleker dan de roestmus. De witte wangen van de Iago mus lopen geleidelijk over in de grijswitte
borst en buik. De witte wangen vormen dus geen opvallende ronde vlek zoals bij de roestmus wel
het geval is.
Daarnaast mist de Iago mus ook een langgerekte witte teugel op de vleugel, maar heeft hier
slechts een witte vlek.
Ondersoorten
Binnen het verspreidingsgebied wordt de soort door drie ondersoorten vertegenwoordigd, zoals
hieronder is weergegeven.
Passer motitensis benguellensis Lynes, 1926*
Leefgebied: kustgebeid zuidwest Angola en Namibia.
Passer motitensis motitensis ( A. Smith, 1836*) = nominaat
Leefgebied: Botswana en noord Zuid-Afrika (noordelijke Noordkaap en North West Province).
Passer motitensis subsolanus Clancey, 1964*
Leefgebied: zuidwest Zimbabwe en noord & centraal Zuid-Afrika (Limpopo Province zuid tot noord
& west Free State).
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 Wij hebben voer voor alle soorten vogels
 Klein- en grootverpakkingen
 Altijd tegen een scherpe prijs

Papegaaienvoer van
Wielink, Witte Molen en
Versele-laga

Diverse vogelzaden
Kanariezaad
Parkietenzaad
Tropenzaad
Grote partkiet/agepornide zaad
Papegaaienvoer
Tortelduivenvoer

Bodembedekkers als schelpenzand
en beukensnippers

Ook hebben wij een groot
assortiment wintervoer met o.a.
Vetbollen, strooivoer,
ei/krachtvoer, universeel en
vruchtenpaté

Producten van:

Voor de actuele prijzen kijkt u op onze
site of komt u langs in de winkel.

www.blokkerdiervoeding.nl

Fa. Blokker
Spoorgracht 30
1781 CD Den Helder

Telefoon: 0223 - 684878
blokker.dier@quicknet.nl
www.blokkerdiervoeding.nl

Fax : 0223 - 684879
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Verspreidingsgebied en biotoop
De roestmus komt voor in Angola, Botswana, Namibië, Zimbabwe en Zuid–Afrika.
De roestmus komt voor in droge gebieden welke overwegend begroeid zijn met Acacia's en lage
doorndragende struiken.

Passer Motitensis
Habitat Roestmus, Kaart: Ramon Nelissen

Foto: Derek Keats Marakele NP South Africa

Huisvesting
De roestmus brengt in de natuur veel tijd door op de grond, waar hij zijn eten bij elkaar scharrelt.
In de volière moet deze vogel daar ook de ruimte voor krijgen. Plant daarom niet teveel
bodembedekkers, maar zorg voor een open ruimte van zand of aarde. Indien met toch besluit
graszoden te plaatsen in het blijf, laat dit dan slechts een klein deel van het bodemoppervlak
beslaan, hooguit 40%.
De roestmus stelt beplanting wel op prijs, al is het niet strikt noodzakelijk. Een verblijf dat is
ingericht met veel dode takken en voldoende zand op de bodem, stelt deze soort al tevreden.
Plaats de nestkasten wat hoger in het verblijf.
Het zijn actieve vogels die redelijk veel vliegen. Ze zijn daarom minder geschikt voor broedkooien.
Men kan ze het beste huisvesten in beplante buitenvolières of (ruime) kweekvluchtjes. Zeker
wanneer men ervoor kiest meerdere koppels van deze soort te willen houden, dan vormen ruime
kweekvluchten een goede oplossing, zodat de diverse koppels gescheiden gehouden kunnen
worden. De noodzaak voor het scheiden van koppels wordt verder toegelicht bij de sociale
eigenschappen.
Als de volière goed beplant is, moeten de vogels voldoende beschutting hebben om de
weersomstandigheden te doorstaan. Een nachthok is altijd aan te raden, maar deze hoeft (onder
normale winterse omstandigheden) niet verwarmd te worden. Het zijn redelijk harde vogels. Indien
de vogels geen beschikking hebben over een nachthok, dan is het aan te raden het verblijf te
beschermen tegen guur weer door een zijkant af te schermen voor wind en een deel van het dak
te overkappen.
Mocht men gebruik maken van kweekvluchten, om diverse koppels gescheiden te kunnen
huisvesten, plaats dan schermen tussen de diverse vluchten, zodat de verschillende koppels
elkaar niet kunnen zien.
Sociale eigenschappen
De roestmus is een dominante vogel en wordt in de natuur hoofdzakelijk solitair of paarsgewijs
aangetroffen. De enige plaats waar weleens groepen van deze soort worden waargenomen, zijn
de schaarse waterpoelen in de droge periodes. Dit is echter misleidend aangezien de soort strikt
paarsgewijs leeft. In avicultuur moet hier dan ook rekening mee worden gehouden.
Plaats per verblijf slechts één koppel roestmussen.
In de broedperiode is de soort, met name de man, zeer beschermend rondom zijn nestomgeving.
De soort duldt geen vogels in de buurt van het nest en in zijn territorium.
Het is daarom aan te raden om deze soort niet met andere territoriale vogels samen te houden,
noch met kleinere soorten vogels die minder weerbaar zijn.
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TUINCENTRUM DEN HELDER HOVENIERSDIENSTEN

TRIMSALON DEN HELDER

WOONTRENDS

Openingstijden:
Ma 12.30 tot 17.30u.

Di. t/m vrij. 09.30 tot 17.30u.
Zondag van 12.00 tot 17.00 uur
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Za. 09.30 tot 17.00u.
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Uiteraard heeft een verblijf zonder medebewoners de voorkeur. Plaats de soort in ieder geval niet
samen met andere soorten mussen, dat leidt onherroepelijk tot problemen.
De roestmus is niet schuw of schichtig, maar heeft wel een verborgen levensstijl.
Voeding
In de natuur eet de roestmus voornamelijk zaden, maar ook insecten.
In de volière dient men de roestmus een zaadmengsel van tropisch zaad als basis te geven,
aangevuld met onkruidzaden, wildzangzaad en grove zaden als bijvoorbeeld dari. Als voorbeeld
van een passend zaadmengsel, kan men het zaadmengsel voor Ploceidae hanteren.
Daarnaast vormen gekiemde millet en gierst en bossen verzamelde graszaden in de halm een
mooie aanvulling en zorgen voor een afwisselend voedselaanbod.
De roestmus heeft daarnaast behoefte aan insecten, met name in het broedseizoen. Het is
daarom aan te raden de vogels altijd te laten beschikken over insectenpaté en/of buffalowormen.
Bij een aantal soort mussen kunnen de mannen verhoogde agressiviteit vertonen als er teveel
meelwormen aangeboden worden. Het is daarom beter om meelwormen weg te laten uit het menu
van deze soort.
Naast insecten mag ook groenvoer niet ontbreken. In een goed beplantte volière scharrelen ze zelf
ook wel aardig wat knopjes en blaadjes bij elkaar, maar het is aan te raden om de vogels zo nu en
dan sla, broccoli of vergelijkbare groente voor te schotelen.
Uiteraard staan altijd voldoende kalk en mineralen ter beschikking.
De soort zoekt foerageert voornamelijk op de grond. Men kan de soort hierin tegemoet komen
door af en toe zaden op de bodem van het verblijf uit te strooien. Dit bevordert het natuurlijk
foerageergedrag.
Voortplanting
De roestmus heeft in de natuur een beperkt broedseizoen dat loopt van september tot april,
afhankelijk van de regio en de lokale start van de regentijd.
Men kan de broedstemming van de vogels positief beïnvloeden door verse graszoden te plaatsen
en regelmatig het verblijf met water te besproeien. Indien het verblijf open is en geen dicht dak
heeft, dan zal de regen zijn werk ook doen. In de zomerperiode zal men echter bij moeten
sproeien.
De roestmus is monogaam en vormt een paar voor langere tijd. Als men eenmaal beschikt over
een succesvol koppel, splits deze dan niet op bij een volgend broedseizoen. Plaats ook nooit meer
dan één koppel roestmussen per verblijf. Indien er meerdere koppels roestmussen gescheiden
worden gehouden, zorg er dan voor, met behulp van schermen, dat de verschillende koppels
elkaar niet kunnen zien. Dit verstoort de koppels alleen maar en komt de kweek niet ten goede.
Nesten worden gebouwd door zowel de man als pop. Als nestmateriaal worden grassen gebruikt,
veren, bladeren en takjes. De binnenkant wordt bekleed met een dikke laag aan fijne materialen
als veren en grassen. De grovere materialen worden voor de buitenkant van het nest gebruikt, wat
het nest een rommelige uitstraling geeft. Het nest wordt vaak gebouwd hoog in een
doorndragende boom. Probeer hier in avicultuur ook de gelegenheid toe te geven.
De roestmus legt doorgaans twee tot vier eieren. In uitzonderlijke gevallen kan dit aantal oplopen
tot een legsel van zes eieren. De eieren zijn wit tot groenig van kleur met vale grijsgroene vlekken.
De eieren worden gedurende 14 dagen door beide vogels bebroed.Vanaf het moment van
uitkomen, tot het punt van uitvliegen, voeren beide ouders de jongen met insecten, waaronder ook
rupsen.De jongen vliegen na ongeveer 15 tot 18 dagen uit, maar worden dan nog een korte
periode gevoerd door de ouders.Verwijder de jongen uit het verblijf van de volwassen vogels,
zodra de jongen zelfstandig zijn. Het ouderkoppel zal spoedig een nieuw nest gaan beginnen en
duldt dan mogelijk de eigen jongen niet meer in de omgeving van het nest.
Het geslachtsonderscheid is bij de jongen al snel zichtbaar. De jonge vogels lijken, voor de
jeugdrui, op de pop. Jonge mannen hebben een donkerder grijze keel en een bruinere snavel.
Jonge poppen zijn identiek aan de volwassen pop.
Deze grote mussensoort kan geringd worden met ringmaat 3.2.
Vogelvereniging Kanaria opgericht 10 Oktober 1935
Aangesloten bij de Ned. Bond van Vogelliefhebbers

Vogelvereniging Kanaria opgericht 10 Oktober 1935
Aangesloten bij de Ned. Bond van Vogelliefhebbers

Van het bestuur :
De voorbereidingen voor onze jaarlijkse onderlinge tentoonstelling zijn nog steeds in
volle gang. Op maandag 30 october heeft het bestuur vergaderd, de draaiboeken
zijn door genomen, kortom er moet nog het eea gebeuren om ook KANARIA 2017
tot een succes te maken. Dit is natuurlijk alleen maar mogelijk met Uw hulp en
enthousiaste inzet.
Wij rekenen als bestuur dan ook op Uw hulp en medewerking !

Uw Checklist !!!!
Het ingevulde formulier dient inclusief het verschuldigde inschrijfgeld uiterlijk
14 november 2017 in ons bezit te zijn .
Tentoonstellings locatie: H&O kleindiersportcentrum
Dintelstraat 153
1784GJ Den Helder
Inbrengen vogels
Keuring vogels :
Prijsuitreiking
:
Openingstijden :

:
woensdag 22 november van 17.00 - 19.00 uur
donderdag 23 november 0900 - einde
vrijdag
24 november om 20.00 uur
vrijdag
24 november van 20.00 - 22.00 uur
zaterdag 25 november van 10.00 - 18.00 uur
zondag
26 november van 10.00 - 16.00 uur

Afhalen verkoopvogels uit de TT :
zondag 27 november van 15.30 - 16.00 uur
Afhalen ingezonden TT vogels

: zondag 22 november van 16.00 - 16.30 uur.

TOT ZIENS OP DE CLUBAVOND EN OP DE TT !!
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Vogelvereniging KANARIA

Afd. Den Helder H12

Aanmeldingsformulier
Vogelvereniging Kanaria is opgericht op 10 oktober 1935 aangesloten bij de NBvV afdelingcode H12
Ondergetekende wenst zich op te geven als:
Jeugdlid (tot 17 jaar)

Contributie per jaar

€ 15.00

Lid

Contributie per jaar

€ 30.00

B.Lid (ook lid bij zustervereniging NBvV)

Contributie per jaar

€ 17.50

Donateur

Contributie per jaar

€ 10.00

Contactblad per post

Kosten per jaar

€

Contactblad via e-mail

7.50
gratis

Inschrijfgeld

€ 1.25

Eenmalig

Gironummer van “KANARIA” is : NL30 INGB 0000 655491 tnv Vogelvereniging Den Helder eo Kanaria.

Mevr.

Dhr.

E-mail adres:

Naam :

Voorletters:

Adres :

Huisnummer:

Postcode:

Woonplaats :

Geboorte datum :

Telefoonnummer:

Mijn vogels zijn :
Bent u al lid van een andere vereniging?

Ja

Nee

Zo ja , welke vereniging?
Heeft u belangstelling in nevenactiviteiten?
:

………………..

Bestuursfunctie

Datum

Tentoonstellingsmedewerker

Handtekening
:
……………………..

Redactielid clubblad
Bezorger clubblad

Voor meer informatie over onze vereniging kijk op : www.kanaria-denhelder.nl/wp
Of e-mail naar
: secretaris@kanaria-denhelder.nl
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