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Voorwoord

Jaarkalender 2021

Inen  ng kanaries
Een jaarlijkse tradi  e

Zo kiem ik mijn kiemzaad
Alles begint met een sexy nylonkous

Voorstelling lid
Johny Dewi  e

Ringbestellingformulier

LOKAAL Den Hazelt  
  Pastoor Slossestraat 1 
  8800 Rumbeke  

REKENING B.O.F. De Wi  e Spreeuwen
  BE46 7775 3419 4436
  P/A ROGOLLE Rik
  Graaf de Montblanclaan 9
  8870 Emelgem

SECRETARIS DEVRIESE Didier
  Mandellaan 519
  8800 Roeselare
  devriesedidier@hotmail.com
  051 25 13 84
  
REDACTIE DECLERCK Yves  
  yves_declerck@telenet.be

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
of openbaar worden gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, internet of op welke andere wijze ook zonder 
voorafgaande schri  elijke toestemming van de auteur of 
fotograaf. De auteur blij   ten allen  jde verantwoordelijk 
voor de inhoud van zijn ingezonden stukken.

LIDGELD € 24,00 euro/jaar
  € 18,00 euro/jaar (jeugd tot 18 jaar)
  Maandelijks  jdschri   KBOF
  Driemaandelijks contactblad
  
  € 12,00 euro/jaar (steunend lid)
  Driemaandelijks contactblad

OPLAGE 300 exemplaren

WEBSITE www.kbof-roeselare.be

FACEBOOK De Wi  e Spreeuwen Roeselare

ZWARTKOP
Sylvia atricapilla



Vogelhandel Beernaert
Ledegemstraat 4

8890 DADIZELE

056 50 01 33
vogelhandel@telenet.be

 Vogels van exoten tot papegaaien
 Kippen, eenden en duiven
 Konijnen en cavias
 Kooien voor kleine vogels alsook voor papegaaien
 Zitstokken en zitstokhouders
 Fronten voor kweekkooien
 Kweekkooien, caviakooien
 Nestkasten en nestmateriaal
 Enkelvoudige en gemengde zaden
 Bodembedekking
 Verschillende soorten speelgoed voor vogels
 Fonteinen en voederpo  en
 Eivoer van verschillende merken
 Nutribird en Pre  ybird pellets
 Producten en natuurlijke voedingssupplementen

De winkel is iedere dag open 
van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 18.30 uur

Steeds gesloten op dinsdag

Op feestdagen is de winkel gesloten om 
12 uur uitgezonderd op dinsdag de hele dag

Op zondagnamiddag worden er 
geen vogels aangekocht



Beste sportvrienden,

Eindelijk is het zover. De vaccina  ecampagne draait op volle toeren en velen onder ons zijn reeds 
gedeeltelijk of zelfs volledig gevaccineerd. Als bestuur zien we terug licht aan het einde van de tunnel. 

We dromen ervan om terug ac  viteiten te kunnen organiseren en de lie  ebbers samen te brengen om 
hun hobby met elkaar te delen. Voorlopig lukt dit nog niet vlot door de strenge eisen bij het organiseren 

van groepsac  viteiten, maar het ziet er toch naar uit dat we dit najaar meer mogelijkheden zullen 
hebben. De kansen die we krijgen zullen we zeker niet onbenut laten.

De zomer dient zich aan en dat gee   energie aan de innerlijke mens.
Hoe was de kweek? Sommigen zullen successen geboekt hebben  

terwijl anderen het meer zullen hebben over tegenslagen.
Meestal wisselen deze elkaar af. Gelukkig maar.

Wat zal het tentoonstellingsseizoen brengen?
Zullen we iets opmerken in de rekken?

Een merkelijk betere kwaliteit? 
Nieuwe soorten of muta  es?

Spannend. We zullen zien.

De Wi  e Spreeuwen Roeselare

VOORWOORD

AMERIKAANSE TORENVALK
Falco sparverius



JACQUES HUVAERE

051 40 56 00
0472 96 62 82

jacques.huvaere@skynet.be

Alle kweekkooien en africh  ngskooien
 op maat gemaakt

Alle tentoonstellingskooien 
blinkend of zwart front



JAARKALENDER 2021
Rumbeke, vogelbeurs van 7.30 tot 11.30 uur

Inen  ng kanaries bij de lie  ebber aan huis
Rumbeke, vogelbeurs van 7.00 tot 11.30 uur

Rumbeke, jaarlijkse tentoonstelling van 9.00 tot 18.00 uur
Rumbeke, jaarlijkse tentoonstelling en vogelbeurs

zondag 27 juni
zaterdag 10 juli

zondag 5 september 
zaterdag 23 oktober

zondag 24 oktober

>>
>>
>>
>>
>>

Lieven Opbrouck

Geboren te Kortrijk op 30 december 1972
en overleden op 15 mei 2021

Zoon van Julien Opbrouck

De Wi  e Spreeuwen Roeselare

Ons oprecht medeleven bij dit verlies

Oproep tot doorsturen mailadres

Ons contactblad wordt sinds 2020 volledig 
in kleur opgemaakt. U kunt het via mail ook 
bijkomend of zelfs enkel en alleen digitaal in 
kleur ontvangen, waardoor de foto’s nog beter 
tot hun recht komen.

De plotse coronacrisis hee   ons als bestuur 
gedwongen om moeilijke beslissingen te 
nemen. Hierdoor is gebleken dat wij een 
effi  ciënte manier nodig hebben om iedereen 
snel en duidelijk te kunnen bereiken. Een mail 
is hiervoor nog steeds de beste manier. Dit stelt 
ons in staat om ons mailbestand bij te werken 
en u  jdig op de hoogte te brengen van de 
komende ac  viteiten.

Om uw mailadres door te geven volstaat een 
eenvoudig bericht naar onze secretaris Devriese 
Didier via devriesedidier@hotmail.com

Annula  e vogelbeurs juni

De geplande vogelbeurs van 27 juni was in feite 
de eerste keer dat wij zo midden in het jaar een 
datum prikken. Hiermee was het de bedoeling 
om tegemoet te komen aan de vroegkwekers en 
exotenkwekers onder ons. Het leek ons ook een 
uitgelezen kans om het sociaal contact wat te 
herstellen na de lange periode van s  lte.

Met behulp van de ervaringen bij de vorige 
beurs die ook met coronamaatregelen werd 
georganiseerd, werd de organisa  e nog verder 
verfi jnd en uitgewerkt. Tot op het allerlaatste 
moment was er ook uitgebreid overleg met de 
bevoegde instan  es. Helaas, het mocht niet 
baten. Het werd ons verboden om deze edi  e 
te laten plaatsvinden. 

De eerstvolgende vogelbeurs zal dus hopelijk 
kunnen doorgaan op zondag 5 september.

MUSKAATVINK
Lonchura punctulata



KANTOOR ROESELARE

Diksmuidesteenweg 274
8800 ROESELARE

051 24 50 84

KANTOOR STADEN

Bruggestraat 1 bus 0.1
8840 STADEN
051 70 07 26

biensure@verz.kbc.be

Beverensestraat 72
8850 ARDOOIE
051 74 60 34

fi lip.verkindere@telenet.be



INENTING KANARIES
EEN JAARLIJKSE TRADITIE

Een betrouwbare club moet uw ruggesteun zijn bij 
het beoefenen van uw hobby. Speciaal voor onze 
kanariekwekers houden wij om deze reden vast aan 
de tradi  e om jaarlijks in de zomer een inen  ng te 
organiseren.

Het principe is eenvoudig. Uw vereniging doet 
beroep op enkele vrijwillige bestuursleden om 
ten huize de kanaries te komen enten bij iedereen 
die dat wenst. Door de kosten van het vaccin te 
spreiden over de grote groep vogels kan dit aan een 
zeer guns  g tarief van slechts 0,40 euro per vogel.

U hoe   niets speciaal te doen om van deze dienst te 
genieten. Ook voor slechts enkele vogels komen wij 
graag bij u langs! Aan nieuwe leden en beginnende 
lie  ebbers, aarzel zeker niet om contact op te 
nemen.

Dit jaar gaat de inen  ng door op zaterdag 10 juli 
en aanmelden kan tot en met woensdag 7 juli. 
Om u aan te melden volstaat een eenvoudige mail 
naar devriesedidier@hotmail.com met vermelding 
van uw naam, adres en aantal te enten vogels (bij 
benadering).

Prijss  jging ringen

Recent werden de prijzen van de ringen 
verhoogd door de federa  e:

 ALUMINIUM   0,34 euro
 PVC    0,30 euro
 EUROPEES GEHARD  0,49 euro
 INOX   1,80 euro

Ringbestellingen

Oproep aan alle vroegkwekers! Wie zijn ringen 
wenst te ontvangen in de eerste week van 
oktober, dient zijn bestelling te plaatsen uiterlijk 
voor 1 augustus 2021.

Vanaf 2022 mogen de Europese vogels in hun 
wildkleur niet meer geringd worden met PVC 
ringen. Hiervoor kunt u enkel nog geharde 
aluminium ringen gebruiken.

Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor 
de muta  es. Deze mogen namelijk wel nog 
met gewone PVC ringen geringd worden. De 
moeilijkheid of het probleem is dat de muta  es 
niet al  jd meteen in het nest te herkennen zijn. 
Voor de zekerheid worden er dus best geharde 
aluminium ringen besteld.

IRISLORI
Psi  euteles iris



COIFFURE TANIA
Ommegangstraat 114

8870 IZEGEM
051 31 72 39

0477 93 56 95

Specialiteit opsteekkapsel

GARAGE VANHULLE
Roeselaarsestraat 505

8870 IZEGEM

IZEGEM - IEPER - MENEN
www.citroenvanhulle.be



Dierenartsenprak  jk Medibird is onderdeel van Degudap waar 
dierenartsen Emiel Demeester en Niels Normon klaar staan voor al 
uw sier-, sport- en hobbyvogels. Als hobbykweker en par  culiere 
vogelhouder kunt u bij ons terecht met alle soorten vogels: hoenders, 
duiven, zangvogels, kanaries, krombekken en roofvogels… 

Op dezelfde loca  e bevindt zich ook een labo waarmee we zeer 
nauw mee samenwerken voor verder gespecialiseerd onderzoek 
(bacteriologie, virologie, parasitologie, DNA,…) 

Er staat steeds een gespecialiseerde dierenarts tot uw dienst om al uw 
vogelproblemen op te lossen. Bezoek onze website www.medibird.be 
voor meer info en vogelnieuws! 

DEGUDAP
Prins Albertlaan 112
8870 IZEGEM 
0495 19 70 98

Consulta  e enkel op afspraak!

Van Ara tot 
Zebravink!





ZO KIEM IK MIJN KIEMZAAD
ALLES BEGINT MET EEN SEXY NYLONKOUS

Ik ben een super fan van kiemzaad, echt! Doorheen 
de  jd heb ik al van alles geprobeerd. Verschillende 
manieren en ook verschillende combina  es met 
zaden, met wisselend succes. Nu heb ik eindelijk een 
methode gevonden waar ik goede resultaten mee 
heb en waar ik tevreden over ben. Graag wil ik dit 
met andere lie  ebbers delen.

Sedert enkele jaren houd ik enkel en alleen vast 
aan zuiver kempzaad of ook wel hennep genaamd. 
Dit is een ondersoort van cannabis, maar gelukkig 
niet zo verslavend als dat jointje. Zowel inlandse 
vogels als exoten zijn er gek op in de kweekperiode. 
Bijvoorbeeld vale woes  jnvinken die weinig eivoer 
tot zich nemen, doen zich net wel uitvoerig tegoed 
aan de vers aangeboden kiemzaden.

De methode om de zaden te kiemen heb ik geleerd 
aan mijn vriend, gepensioneerd keurmeester en 
vroeger ook een top tentoonsteller Roger Galle 
uit Markegem. Zoals ludiek aangegeven in de  tel 
starten we met een sexy nylonkous van vrouwlief of 
iemand anders? Vroeg of laat komt er wel een gaatje 
in de kous en aangezien een dame geen nylonkous 
aan één been wil dragen, komt de onbeschadigde 
kous heel goed van pas voor het bereiden van 
kiemzaad.

De kous wordt gedeeltelijk gevuld met het 
kempzaad dat u nodig denkt te hebben om aan 
de vogels te voeren. In een ruime kookpot doe 
ik 75% zuiver water en 25% citroensap. Simpel 
gezegd maak ik hiermee sterk aangezuurd water 
om schimmelvorming te slim af te zijn. Sommige 
lie  ebbers zuren het drinkwater van de vogels aan, 
maar dit doe ik nooit. In de kweek geef ik echter wel 
dagelijks dit aangezuurd kiemzaad.

Vervolgens leg ik de nylonkous met de zaden in het 
aangezuurde water tot het volledig onder water kan 
blijven liggen. Op de ondergedompelde kous leg ik 
een gewicht, bijvoorbeeld een bordje met een volle 
fl es water erop zodat alles mooi blij   liggen voor 
minstens 24 tot 48 uur. Dit gebeurt gewoon op 
kamertemperatuur. Kempzaad hee   trouwens veel 
meer  jd nodig om te zwellen tegenover de meeste 
andere zaden of de klassieke kiemzaadmengeling.

Na deze  jd zijn de zaden mooi gezwollen en bij 
het spoelen zult u zien dat het water bruin is. Het 
is nu zeer belangrijk om de kous met de zaden 
onder de kraan met vers lopend water overvloedig 
te spoelen. Blijf dit doen tot er geen verkleurd 
water meer uit de kous komt. Dit is belangrijk om 
schimmelvorming tegen te gaan. Als laatste stap 
hang ik de kous ergens op aan een haakje of leg ik 
deze in een zeef gedurende een half uurtje zodat 
het meeste water nog kan uitlekken.

Vervolgens neem ik een pla  e schotel of een ondiep 
bord naargelang het volume aan zaden. Hier leg ik 
een zuivere droge handdoek op met vervolgens 
de nylonkous vol zaden. Deze duw ik wat plat en 
daarbovenop leg ik dan een voch  ge handdoek. 
Deze schotel is nu klaar om te kiemen.

Om dit proces in goede banen te leiden zet ik hem 
op een redelijk warme plaats, zelfs iets warmer dan 
kamertemperatuur is ideaal. Te warm is natuurlijk 
ook niet goed. Eén à twee keer per dag draai ik de 
nylonkous om en ik zorg ervoor dat de bovenste 
handdoek voch  g blij  . Opgelet, ik bedoel voch  g 
en niet kletsnat. De onderste handdoek wordt 
trouwens sowieso voch  g door het vocht dat uit de 
nylonkous lekt.

Naargelang de warmte zal het zaad iets vlugger of 
trager gaan kiemen. Op het ogenblik dat u kleine 
wi  e kiemetjes uit het zaad ziet komen is het in feite 
al correct gekiemd en klaar voor gebruik.Langer 
wachten is niet nodig en zorgt alleen voor meer 
onnodig risico op schimmelvorming. Trouwens, de 
voedingswaarde ligt dan ook een stuk lager!



HERENKAPSALON FREDDY
VANTIEGHEM - COPPENS

Hoogstraat 116
8800 RUMBEKE

051 20 74 62

Ik kom ook aan huis uw haar verzorgen!

Depot Lo  o + alle krasloten van de
Na  onale Loterij

Hondentoiletage ‘t Poedelke
Verzorging van alle rassen

Heirweg 69
8800 ROESELARE-BEVEREN

051 74 49 95
muylle.p.fr@skynet.be

Duiven en vogelvoeders
Granen en zaden

Mest- en sproeistoff en

www.muyllegebroeders.be



Nu het kiemzaad klaar is, ledigen we de kous 
volledig in een klein plas  c emmertje of een pot 
met afsluitbaar deksel. Als alles goed verlopen is, 
dan moeten de zaden los rollen en zullen ze niet 
aan elkaar kleven. Het moet er fris uitzien met een 
sub  ele geur van verse radijsjes. Als uw zintuigen u 
iets anders vertellen, dan is het misschien veiliger 
om het nog eens opnieuw te proberen en het 
kiemzaad niet aan uw vogels te voeren.

Om het kiemproces te stoppen zet u het emmertje 
of de pot in de koelkast. Door de plotse a  oeling 
zal het kiemproces stoppen en blijven de kiemen 
aanwezig zoals ze zijn. Hoe kouder de koelkast 
staat, hoe sneller dit proces stopt en hoe langer u 
het kiemzaad kunt bewaren. In het beste geval kan 
dit zelfs tot twee weken houdbaar zijn.

Om deze bereidingswijze te herhalen is het zeer 
belangrijk om de nylonkous goed te reinigen en te 
ontsme  en zodat deze bacterie- en schimmelvrij is. 
Onderschat zeker dit risico niet. In mijn beroepsleven 
ben ik gans mijn leven slager-traiteur geweest en 
naast vakkennis is een goede hygiëne bij voeding 
zeer belangrijk zowel voor ons als mensen maar 
ook bij de vogels. Ik ben er van overtuigd dat veel 
ziektes en aandoeningen via de voeding worden 
veroorzaakt. Met een goede hygiëne kunt u deze 
tegenslagen beter te slim af zijn. De vogels zijn u 
dankbaar en de kweekresultaten zullen er wel bij 
varen! Veel succes gewenst, sportvrienden!

Te koop

Carophyll rood
500 gram = 40 euro
250 gram = 20 euro

1 pot bruidssluier ongebruikt
(houdbaar tot 2022)

8 euro

Rogolle Rik
rikrogolle@hotmail.be

0474 44 76 56

ZO KIEM IK MIJN KIEMZAAD
ALLES BEGINT MET EEN SEXY NYLONKOUS

door Bart Sabbe

Te koop

Bruinkoppapegaai 
Poicephalus cryptoxanthus

uit kweek 2021

De Backer Luc
lucas.pistorius@gmail.com

0485 85 33 76



De meest complete 
dierenspeciaalzaak  in uw streek!

Voeding voor paarden, duiven, 
neerhof, honden, ka  en, 

vogels, vissen, ..

Steeds 5% kor  ng dankzij
de klantenkaart die wij 

voor u bijhouden!

GELASTE ALUMINIUM PANELEN

Kachtemsestraat 82 
8870 IZEGEM
0498 59 06 95

kjell.hoorne@hotmail.com

www.  mmerwerken-kjell.be

DEVRIESE DIMITRI

Torhoutstraat 44
8610 KORTEMARK

0499 30 99 65
devriesedimi@gmail.com

Algemene bouwwerken
Nieuwbouw en renova  e

Vloeren en terrassen
Pleisterwerken



VOORSTELLING LID
JOHNY DEWITTE

Laat ik me even voorstellen.. mijn naam is Johny 
Dewi  e, 73 jaar oud en ik woon sinds 4 jaar in het 
West-Vlaamse Torhout. Reeds meer dan 60 jaar ben 
ik in het bezit van vogels. Het is een passie die ik als 
kind heb meegekregen.

Al in mijn jonge jaren was ik gepassioneerd door 
alles wat met vogels en planten te maken had. Hierin 
werd ik geholpen en gesteund door mijn grootvader 
wijlen Prosper Scheveneels uit De Panne, waar ik 
trouwens geboren werd. In de jaren ‘50 was hij een 
bekend duivenmelker en kanariekweker. 

In die  jden werden kanaries enkel gekweekt voor 
hun zang. Later, zo rond de jaren ‘60 werden de eerste 
rode, mozaïek, gele en wi  e kanaries gekweekt met 
de bedoeling om raszuivere vogels te kweken zonder 
bont. Ook toen kwamen de eerste kleurkanaries 
isabel agaat op de tentoonstellingsrekken.

In die  jd werden de vogels buiten en onverwarmd 
gehouden in een drietal volières. De voeding 
bestond eigenlijk enkel uit een kanariemengeling 
en veel onkruidzaden. Het assor  ment eivoer was 
in die  jd bijlange niet zo uitgebreid als nu. Eén van 
de gekendste merken toen was P. Sluis, maar wij 
maakten lielver ons eivoer zelf.

Het recept? Verse kippeneieren werden 7 minuten 
gekookt en vervolgens gepeld en vermalen met 
beschuit. 

Ook werden hier soms gedroogde onkruidzaden 
door gemengd zoals vogelmuur en perzikkruid. 
Sepia en grit werd ook al  jd in voldoende mate 
verstrekt aan de vogels.

Ik werd 15 jaar en toen viel mijn oog op exo  sche 
vogels. Het aanbod op de markt was enorm dankzij 
de import. De prijzen waren hallucinant laag in 
vergelijking met nu. Door mijn interesse werden 
er volières vrijgemaakt en bijgebouwd voor het 
onderbrengen van mijn nieuwe aanwinsten. Dit ging 
dan vooral om bandvinken, goudbuikjes, allerlei 
nonnen, Aurora astrilden, rijstvogels en Japanse 
meeuwtjes. Veel soorten hebben we geprobeerd 
met soms mindere maar ook vaak goede resultaten. 
Ik ben overtuigd dat er mits toewijding en geduld 
met alle soorten te kweken is.

Rond mijn 18de werd ik benaderd door wijlen Remi 
Ceuleers uit Herentals, de toenmalige na  onaal 
penningmeester van de BOF. Hij vroeg me of ik 
interesse had om in Veurne een vogelclub op te 
richten. Dit sprak me wel aan, maar ik was nog 
maar 18 jaar en had zeker niet voldoende ervaring 
om de leiding te nemen bij een nog op te richten 
vogelclub. 

Gelukkig, er kwam hulp vanuit Poperinge. Wijlen 
André Vandroemme, die toen al een hogere func  e 
had bij de toen bestaande BOF (later KBOF) bood 
zich aan om mij bij te staan en te helpen. Er volgde 
een zogenaamde oprich  ngsvergadering, maar dit 
was absoluut geen succes. ‘Geen nood’, zei André, 
en met een ar  keltje in het Wekelijks Nieuws met 
een nieuwe datum was het ijs gebroken en werd de 
tweede oprich  ngsvergadering afgesloten met een 
nieuwe vogelclub ‘De Vogelvrienden Veurne’ die 
een 30 tal leden telde.

Door meermaals per jaar te vergaderen  en een 
jaarlijkse tradi  e te maken van de vogelshow, 
kenden we een enorme groei. Rond de jaren ‘70-
’72 telden we al 165 leden. 

GOULDAMADINE
Erythrura gouldiae



Polenplein 20
8800 Roeselare

051 24 03 10

Maandag tot vrijdag
van 8u00-12u15 en 13u00-18u00

Zaterdag van 9u30-12u30
Gesloten op zondag



Uw club steunen zonder enige inspanning?

Dat is verrassend eenvoudig. Het enige wat u daarvoor hoe   te doen is melden dat u voortaan het 
contactblad ‘De Vogellie  ebber’ digitaal zult lezen op uw smartphone, tablet of computer! 

Eén van de hoogste kosten is de druk- en postkost van ons contactblad. Door het digitaal te bezorgen 
kunnen wij deze kosten drukken en de middelen aanwenden voor het organiseren van ac  viteiten.

Bij het drukken in zwart-wit gaat er trouwens heel wat fotokwaliteit verloren. Uw contactblad wordt 
opgemaakt in kleur met behulp van haarscherpe foto’s die digitaal meer tot hun recht komen. 

Deze oproep is uiteraard geheel vrijblijvend en komt zonder verplich  ngen.

De jaarlijkse tentoonstelling was een succes met 
telkens meer dan 1000 tentoonstellingsvogels en 
meer dan 1000 betalende bezoekers. Het waren 
mooie  jden.

Door beroepsredenen heb ik in 1972 mijn ontslag 
ingediend, maar ik ben steeds lid geweest van vele 
ornithologische verenigingen (en nu nog). KBOF, 
AOB, Aviornis, NBVV (Nederlandse Bond voor 
Vogellie  ebbers) waar ik dit jaar 53 jaar lid van ben 
, de speciaalclub Gouldamadine Nederland alsook  
de speciaalclub Gouldamadine België die recent 
op 1 januari 2020 na 14 jaar werd ontbonden. Van 
de speciaalclub Gouldamadine België was ik mede 
oprichter en penningmeester sinds het eerste uur 
in januari 2006. 

VOORSTELLING LID
JOHNY DEWITTE

Deze bloeiende club had op zijn hoogtepunt meer 
dan 200 leden, maar is ten onder gegaan wegens 
een gebrek aan het vinden van opvolging voor de 
vacatures in het bestuur. Enorm spij  g, maar het 
was me onmogelijk om op korte termijn de nodige 
bekwame mensen te vinden om de taken van 
voorzi  er en secretaris over te nemen.

Daarom heb ik terug contact opgenomen met 
Didier Devriese, secretaris bij ‘De Wi  e Spreeuwen 
Roeselare’ met de vraag of hij akkoord zou gaan om 
belangeloos ar  kels te publiceren in het contactblad 
‘De Vogellie  ebber’. Met deze ar  kels kan ik mij 
uitleven en ik hoop er zowel de jongere als oudere 
genera  es ten dienste mee te zijn.

door Johny Dewi  e

Wist u dat..

u gra  s en bijzonder eenvoudig adverten  es kunt laten publiceren om vogels te verkopen of kopen?
Deze verschijnen zowel in ons contactblad ‘De Vogellie  ebber’ alsook op de website 

www.kbof-roeselare.be

Hiervoor kunt u contact opnemen met ons bestuurslid Mario Decneudt via mail 
mario.decneudt@outlook.com



Kortrijkstraat 380
8560 WEVELGEM

Brugsestraat 196/4
8020 OOSTKAMP

Oostkaai 23A - 1
8900 IEPER

Oekensestraat 173
8800 ROESELARE

Bieststraat 130
8790 WAREGEM



VERZEKERINGEN

Kerkplein 39
8800 RUMBEKE
051 25 12 00

BANK & VERZEKERING

Oekensestraat 9
8800 RUMBEKE

051 27 28 30

LIEVEN VEREECKE
kantoor.vereecke@verz.kbc.be




