Kleurkanarieclub

Rekening nr: BE09 0014 5443 3457

LAND van
AALST

Website: www.landvanaalst.eu
Wetteren, 6 november 2017

Beste Sportvriend,
Hierbij nodigen we u uit tot het bijwonen van de Algemene Vergadering van Kleurkanarieclub ”Land
van Aalst” die doorgaat op:

Zondag 9 december 2018 om 09u30
In zaal “EENDRACHT”, Dorpstraat 48, 9260 Serskamp (Wichelen)

Programma:
Veearts Emiel De Meester geeft een voordracht met als titel: “Verzorging/voorbereiding van de
vogels voor de kweek”. Volgende punten komen aan bod:
1. Algemene gezondheidscontrole aantal weken VOOR start kweekseizoen
a. Vorig kweekseizoen beoordelen en verbeterpunten opstellen
b. mestonderzoek - lichamelijk onderzoek - labo...
c. Bij ziekte-> behandelen
2. Voorbereiding kweekruimte
a. Reiniging en ontsmetting
b. Preventieve maatregelen parasieten (bloedluizen)
c. Aanpassingen klimaat (licht, lucht enz)
3. Voorbereiding VOGELS ZELF
4. Naast algemene voeding extra toevoegingen (VITale AMINEs, sporenelementen, enz)
Een voor de echte liefhebber niet te missen uiteenzetting!

Afhalen bestellingen:



De ringen, die reeds geleverd zijn door AOB, zullen op de vergadering beschikbaar zijn.
Rode kleurstof: er is terug rode kleurstof (zelfde soort als vorig jaar) beschikbaar voor onze leden.
We hebben verpakkingen van 700 gr, 350 gr en 175 gr, aan democratische prijzen!

Lidgeld:
Mogen we dringend vragen dat de leden, die hun lidgeld voor 2019 nog niet betaald hebben, dit zo
spoedig mogelijk zouden doen, zeker indien men ook een abonnement op “De Vogelwereld” wenst.
In de week van 10 december geven wij nogmaals de namen van de leden, die lidgeld betaald hebben,
door aan AOB. Zodoende zijn wij er van verzekerd dat “De Vogelwereld” zonder onderbreking kan
bezorgd worden.
Het lidgeld met AOB-tijdschrift bedraagt 28€, zonder tijdschrift is dat 15€ (leden met domicilie in
België).
Voorzitter: Luc De Roeck
Meirveld 72, 9340 Lede
Tel: 053 80 19 77
E-mail: lc.deroeck@skynet.be

Secretariaat: Luc De Backer
Putstraat 32, 9230 Wetteren
Tel: 09 369 84 71
E-mail: lucdb.lva@gmail.com

Tevens dienen wij er op te wijzen dat wij genoodzaakt zijn om 30€ (met tijdschrift) en 18€ (zonder
tijdschrift) te vragen aan leden, die hun lidgeld pas betalen na 15 december 2018 (de dag van de
vogelbeurs).

Vogelbeurs:
Zoals reeds eerder meegedeeld, organiseert “Land van Aalst” op zaterdag 8 december 2018 van 7
tot 12 uur opnieuw een grote vogelverkoop. Ter informatie voegen wij nogmaals de aankondiging
van deze vogelverkoop toe. Wij rekenen op uw aller aanwezigheid, en hopen dat jullie tevens
vogels te koop aanbieden. Wij vragen ook om op voorhand plaats te reserveren bij Luc De Roeck
(op tel nr 053 80 19 77).
Let op: dit jaar gaat de beurs door op zaterdag, en dit op een andere locatie dan voorheen! (De Sint
Antoniuskring is dezelfde zaal als waar onze tentoonstelling doorgaat.)
Mogen wij verder vragen om deze activiteit kenbaar te maken bij vrienden vogelliefhebbers?

Ter informatie:
De voorzitter, Luc De Roeck, zal vanaf begin 2019 een nieuw E-mail adres gebruiken:
lc.deroeck@skynet.be. Het oude adres blijft echter nog een tijdje in gebruik.

Komende activiteiten
Noteer alvast in uw agenda:






Vogelbeurs: 8 december 2018
Volgende algemene vergaderingen: zondag 3 maart 2019
Algemene vergaderingen 2019: 3 maart, 2 juni, 8 september, 17 november 2019
Tentoonstelling 2019: 9 tot 13 oktober
Vogelbeurs 2019: zaterdag 7 december 2019

Het bestuur van “Land van Aalst”

GROTE VOGELBEURS
Alle vogels – behalve duiven en hoenderachtigen

Op zaterdag 8 december 2018 van 7 tot 12 uur in het
SINT ANTONIUSKRING
Provincieweg (aan de kerk) – 9552 BORSBEKE
 Heeft plaats in een verwarmde en goed verlichte zaal
 Alle vogelliefhebbers/kwekers kunnen hun vogels ruilen of
verkopen
 Alle vogels zijn toegelaten, behalve duiven en hoenderachtigen
 Er is geen verkoop door handelaars
 Er staan tafels ter beschikking; de beschikbare plaats wordt
verhuurd aan 1€ per lopende meter
 De vogels worden aangeboden in lopers van maximum 40 cm
breedte, of in tentoonstellingskooien. Er worden maximaal twee
kooien boven elkaar geplaatst.
 Het aantal vogels per kooi is beperkt tot 4
 Reservering van plaats is gratis, en kan gebeuren tot en met
woensdag 5 december 2018 op tel nr 053 80 19 77
 Iedere liefhebber, die deelgenomen heeft aan de tentoonstelling
2018 van “Land van Aalst”, heeft recht op gratis 1 m (plaats voor 6
tentoonstellingskooien)
 Wie inlandse vogels te koop aanbiedt, moet in orde zijn met de
geldende wetgeving
 De organiserende club “Land van Aalst” kan niet verantwoordelijk
gesteld worden voor om het even welke schade, noch voor
deelnemers die niet in orde zijn met de geldende
reglementeringen.
 De beurs begint om 07u00, en eindigt om 12u00
 De algemene inkom bedraagt 1€

GRANDE BOURSE D’OISEAUX
Toutes espèces d’oiseaux, excepté pigeons et gallinacés

Samedi 8 Décembre 2018 de 7 à 12 heures
SINT ANTONIUSKRING
Provincieweg (aan de kerk) – 9552 BORSBEKE
 Dans une salle bien chauffée
 Tous les amateurs/éleveurs pourront échanger ou vendre leurs
oiseaux
 Toutes espèces d’oiseaux sont admises, excepté pigeons et
gallinacés
 Il n’y aura pas de vente par des commerçants
 Des tables seront disponibles au prix de 1€ par mètre courrant
 Les oiseaux seront offert dans des cageots avec une largeur de
maximum 40 cm. Au maximum deux cages seront placées l’un sur
l’autre.
 Le nombre d’oiseaux dans une seule cage est limité à 4.
 La réservation de place est gratuite, et est possible jusqu’au
Mercredi 5 Décembre 2018 sur le numéro +32 53 80 19 77
 Tous les participants, qui ont participé à l’exposition 2018 de
“Land van Aalst”, ont droit à 1 m gratuite (place pour 6 cages
d’exposition).
 Vendeurs d’oiseaux indigènes doivent être en règle avec la
législation.
 Le club “Land van Aalst” qui organise la bourse ne peut pas être
mis responsable de n’importe quelle sorte de dégâts, ni des
amateurs qui ne sont pas en règle avec la législation.
 La bourse commence à 07hr00, et se termine à 12hr00.
 Le droit d’entrée est de 1€

