
AFGIFTEKANTOOR Roeselare 1
PERIODICITEIT  driemaandelijks
PERIODE  okt - nov - dec

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER       Devriese Didier
          Mandellaan 519
          8800 Roeselare

ORNITHOLOGISCHE VERENIGING DE WITTE SPREEUWEN ROESELARE

België – Belgique
P.B. – P.P.
8800 Roeselare 1
BC 12847
P004894

103



Agentschap Izegem 
Grote Markt 21 
8870 IZEGEM
Tel 051 33 64 60 
Fax 051 33 64 69 
www.belfi usroeselare-izegem.be

Geert en Mar  ne

MAERTENS - VYNCKIER
AVEVE TUINCENTRUM 

Rijksweg 15 
8870 IZEGEM
Tel 051 30 07 96

Specialiteit enkelvoudige en gemengde vogelzaden 

Uit sympathie



KONINKLIJKE ORNITHOLOGISCHE VERENIGING

  DE WITTE SPREEUWEN 
ROESELARE

In dit nummer..

Voorwoord

Jaarkalender 2020

Lidgeld en ringen

Verslag vogelbeurs 6 september
Een unieke ervaring

Vogels overwinteren
Op naar een volgend seizoen

Richtlijnen vogelbeurs

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
  Sta  onsstraat 6 bus 4
  8870 Izegem

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

GLOSTER CORONA



WAREGEM

Bieststraat 130, 8790 Waregem
T. +32 (0)56 25 32 72

Ma-vr:  jdelijk gesloten
Za: gesloten

www.fl anderscolor.be

ROESELARE

Oekensestraat 173, 8800 Oekene
T. +32 (0)51 25 15 46
F. +32 (0)51 25 15 47

Ma-vr: 8u - 12u en 13u - 17u
Za: gesloten

IEPER

Oostkaai 23A nr 1, 8900 Ieper
T. +32 (0)57 44 74 44
F. +32 (0)57 21 72 44

Ma-vr: 8u - 12u en 13u - 17u
Za: gesloten

WEVELGEM

Kortrijkstraat 380, 8560 Wevelgem
T. +32 (0)56 43 95 81
F. +32 (0)56 42 18 49

Ma-vr: 8u - 12u en 13u - 17u
Za: 8u30 - 12u

OOSTKAMP

Brugsestraat 196/4, 8020 Oostkamp
T. +32 (0)50 40 28 40
F. +32 (0)50 40 28 41

Ma-vr: 8u - 12u en 13u - 17u
Za: gesloten



Beste sportvrienden,

Wat een  jden, wat een toestanden. 
De herfst kondigt zich aan met meer neerslag en het zogenaamde
vallen van het blad. De temperatuur daalt beetje bij beetje en de 

lucht voelt kil aan. Een jas en een muts zijn weldra de kledingstukken
die wenselijk zijn om een comfortabele wandeling te maken.

Sinds de zomer van 2020 is een nieuw accessoire niet langer weg
te denken uit ons straatbeeld. Een mondmasker moet ons niet tegen
de kilte en de kou beschermen, maar wel tegen een besme   ng met

het coronavirus. Op dit moment van schrijven schiet het aantal
besme   ngen pijlsnel de hoogte in. De zogenaamde tweede golf

is aangekomen en helaas, het gaat niet over een nieuw model van
de Volkswagen groep. Deze uitzonderlijke situa  e beperkt ons

normale doen en laten. We zullen het nog even moeten volhouden
tot een vaccin gevonden wordt die

ons kan wapenen in de strijd
tegen het coronavirus.

Velen vreesden reeds
voor het aankomende

tentoonstellingsseizoen.
En jawel, zoals verwacht

is dit een dikke streep
door de rekening. Het gros

van de ac  viteiten werd
recent spij  g genoeg afgelast.

Niet getreurd vrienden. Intussen werd voor de eerste 
keer ooit een coronaproof vogelbeurs georganiseerd.

Door enkele eenvoudige richtlijnen in acht te nemen, zult u 
dit najaar toch een paar vogelbeurzen kunnen bezoeken.

We zullen snel leren omgaan met deze omstandigheden en
beetje bij beetje zullen nieuwe ini  a  even het levenslicht zien.

Vergeet niet dat het beoefenen van uw geliefde hobby de ideale
manier is om de zinnen even te verze  en. Een welgekomen afl eiding

van de angs  ge en nega  eve berichtgeving waar we de afgelopen
maanden vrijwel con  nu mee werden geconfronteerd.

Dit nummer is het vierde en laatste contactblad van dit jaar.
Vergeet niet uw lidgeld voor 2021 te voldoen zodat u ook volgend

jaar het KBOF magazine en het contactblad kunt blijven ontvangen.

De Wi  e Spreeuwen Roeselare

VOORWOORD

GROENWANGAMAZONE
Amazona viridigenalis



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 12u
uitgezonderd op dinsdag de hele dag

Op zondagnamiddag worden er 
geen vogels aangekocht



Hobbyvoeders Muylle
Heirweg 69   

8800 ROESELARE - BEVEREN
051 74 49 95

muylle.p.fr@skynet.be

Duiven en vogelvoeders
Granen en zaden

Mest- en sproeistoff en

Kristof en Nele
Vermeersch – Depoortere

Bergstraat 4
8800 RUMBEKE

051 69 00 32



HOORNE KJELL
Kachtemsestraat 82 

8870 IZEGEM

0498 59 06 95
kjell.hoorne@hotmail.com

www.  mmerwerken-kjell.be

Dit familiebedrijf werd opgericht door zelfwerkend patron Kjell Hoorne die samen met zijn vader Patrick over vele 
jaren ervaring in de sector beschikt. Wij zijn voornamelijk gespecialiseerd in allerhande gyprocwerken en voeren 
kleine en grote projecten uit voor par  culieren en professionelen. Daarnaast kunt u bij ons ook terecht voor de 
levering en plaatsing van ramen en deuren in PVC, parket, laminaat en plafonds. Bij ons kunt u rekenen op een ruime 
keuze uit hoogstaande materialen en verschillende s  jlen, te kiezen in de showroom of via staalboeken. Bekijk zeker 

eens onze website en ontdek wat wij voor kunnen betekenen!



JAARKALENDER 2020
Rumbeke, jaarlijkse tentoonstelling van 9.00 tot 18.00 uur

Rumbeke, jaarlijkse tentoonstelling
Rumbeke, vogelbeurs (onder voorbehoud)

zaterdag 24 oktober
zondag 25 oktober
zondag 25 oktober

>>
>>
>>

Vogelbeurs 25 oktober 2020

Momenteel hebben wij de toela  ng om terug 
een vogelbeurs te organiseren op de datum van 
onze tentoonstelling op zondag 25 oktober.

Indien de maatregelen kort vooraf niet strenger 
worden en onze vergunning behouden blij  , 
zal dit doorgaan rekening houdende met de 
opgelegde COVID-19 maatregelen. Verder in dit 
nummer staat er meer info over hoe u zich kunt 
inschrijven als verkoper en met wat u rekening 
dient te houden  jdens uw bezoek.

Om in te spelen op deze onzekerheid adviseren 
wij u om vooraf uw mailbox en de sociale media 
in het oog te houden. Wij zijn genoodzaakt om de 
eindbeslissing op die manier te communiceren 
in func  e van de berichtgeving via de bevoegde 
instan  es.

In het belang van de verderze   ng van onze 
ac  viteiten roepen wij al onze leden op om de 
opgelegde maatregelen zo goed mogelijk te 
gehoorzamen. Draag zorg voor elkaar.

Afgelas  ng tentoonstelling 2020

De opgelegde COVID-19 maatregelen maken 
het helaas niet mogelijk om de jaarlijkse 
tentoonstelling eind oktober te laten doorgaan.
Dit betekent ook dat het aansluitende etentje 
op zaterdagavond afgelast wordt. Enkel de 
vogelbeurs op zondagvoormiddag zal doorgaan.

Willy Samyn

Geboren te Moorslede op 29 juni 1945
en overleden op 21 augustus 2020

Oprichter van BVBA Willy Samyn

Trouw lid van
De Wi  e Spreeuwen Roeselare

Ons oprecht medeleven bij dit verlies

Frans Deprez

Geboren te Lauwe op 14 oktober 1945
en overleden op 20 september 2020

Trouw lid van
De Wi  e Spreeuwen Roeselare

Ons oprecht medeleven bij dit verlies

DRIEKLEURPAPEGAAIAMADINE
Erythrura trichroa



KOPIE DELEYE

Polenplein 20, 8800 Roeselare
Tel 051 24 03 10
Fax 051 20 71 84

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

Zaterdag van 9u30-12u30

Gesloten op zondag

Frituur
Dave & Ineke

Hoogleedsesteenweg 210
 8800 ROESELARE



LIDGELD EN RINGEN

Met behulp van onderstaande gegevens kunt u 
snel en eenvoudig het lidgeld voldoen voor 2021.
Breng dit bij voorkeur in orde uiterlijk voor 1 
december 2020, anders riskeert u geen maandblad 
te ontvangen in januari 2021.

Volwaardig lid met maandelijks KBOF  jdschri  
+ driemaandelijks contactblad
€ 24,00 per jaargang voor volwassenen
€ 18,00 per jaargang voor jeugd tot 18 jaar

Steunend lid met driemaandelijks contactblad
€ 12,00 per jaargang ongeacht lee  ijd

Het bedrag kunt u overmaken op
volgend rekeningnummer met 
vermelding van uw naam:

 B.O.F. De Wi  e Spreeuwen
 BE46 7775 3419 4436
 P/A ROGOLLE Rik
 Sta  onsstraat 6 bus 4
 8870 Izegem

Om uw ringen voor kweekjaar 2021 te bestellen 
kunt u in dit nummer het ringbestellingformulier 
terugvinden. Dit formulier is ook digitaal te 
downloaden via de website www.kbof-roeselare.be

Het ringbestellingformulier dient ingevuld en 
ondertekend bezorgd te worden aan onze secretaris 
Didier Devriese die dit voor u verder zal opvolgen. 
U kan dit versturen per mail of ook per post:

SECRETARIS DEVRIESE Didier
  Mandellaan 519
  8800 Roeselare
  devriesedidier@hotmail.com
  051 25 13 84

Opgelet: een ringbestelling wordt enkel aanvaard 
als tegelijker  jd zowel de ringen als het lidgeld voor 
2021 voldaan werden. Ringbestellingen zonder 
handtekening en/of zonder lidgeld worden niet 
opgevolgd.

APPELVINK
Coccothraustes coccothraustes





Familiebedrijf Danis: toonaangevend in 
de Belgische varkenshouderij

Wij groeperen al drie genera  es lang alle aspecten van de varkenskweek in 
één bedrijf. Van veredeling en gene  ca over veevoeders en kweek tot het 

lekkere stuk varkensvlees op uw bord. Wij zijn steeds op zoek naar 
innova  eve concepten voor de moderne varkenskweek met oog voor 

duurzaamheid en de hoogste kwaliteit.

Heirweg 120 te 8800 ROESELARE - BEVEREN

Vloerwerken
Pinseel Kevin

Steenbeekstraat 103
8650 HOUTHULST

0473 23 54 65





VERSLAG VOGELBEURS
EEN UNIEKE ERVARING

Op zondag 6 september stond onze jaarlijkse 
vogelbeurs op de agenda. Door de opgelegde 
maatregelen ter bestrijding van de corona 
epidemie  leek een annula  e van deze ac  viteit 
zeer waarschijnlijk. Niemand ging de afgelas  ng 
in vraag stellen. Wie dur   het namelijk aan om in 
dergelijke onzekere omstandigheden een beurs te 
organiseren?

Als bestuur is het echter onze opdracht om tot het 
uiterste te gaan zodat onze leden in deze moeilijke 
 jden toch wat leuke vooruitzichten hebben bij het 

beoefenen van hun geliefde hobby. Er werd tot kort 
vooraf herhaaldelijk overlegd en gediscussieerd 
binnen het bestuur alsook met de bevoegde 
instan  es zoals het stadsbestuur en de poli  e.

Geheel begrijpelijk werd ons afgeraden om de 
ac  viteit te organiseren omdat het verloop onzeker 
was. Het risico nemen ging tot teleurstellingen, 
onnodige verplaatsingen en kosten kunnen leiden. 
Er werd echter hard gewerkt aan een vrijblijvend 
voorstel om de vogelbeurs coronaproof te laten 
doorgaan. Op vrijdagavond 28 augustus werd dit 
voorstel tot onze vreugde goedgekeurd door het 
stadsbestuur. De toela  ng werd verkregen om 90 
mensen tegelijk binnen te laten onder voorbehoud 
van strenge richtlijnen. Onze contactbladen waren 
al gedrukt en aan elk exemplaar werd een extra 
blad toegevoegd met vermelding van dit goede 
nieuws. Via de sociale media werd dit nieuws ook 
snel opgepikt en massaal gedeeld, waarvoor onze 
dank.

Door de beperking van 90 aanwezigen werd het 
een uitdaging om een gezond evenwicht te zoeken 
tussen verkopers en bezoekers. Met behulp van 
een gedetailleerd zaalplan konden wij een op  maal 
aantal verkopers en kooien plaatsen. Bij dit plan 
werd rekening gehouden met brede loopgangen en 
eenrich  ngsverkeer om afstand te bewaren.

Eén dag later waren alle plaatsen al gereserveerd 
en daarbij hebben we buiten onze wil om zeker 
50 lie  ebbers moeten teleurstellen. Dit hee   ons 
tot een crea  eve aanpak gedwongen. Voor onze 
eigen leden werd een oplossing uitgewerkt. Ze 
konden hun verkoopvogels binnenbrengen en laten 

verkopen door ons bestuur zonder dat ze daarvoor 
een bedrag moesten afdragen. Dit was een zet om 
zo weinig mogelijk verkopers in de zaal te hebben 
maar toch veel verkoopvogels zodat er voldoende 
aanbod was voor de bezoekers. Op papier was 
alles tot in de puntjes geregeld en de noodzakelijke 
voorbereidingen werden getroff en in aanloop naar 
6 september. 

Maar toen.. op donderdag 3 september bereikte 
ons een dwingend bericht van de poli  e. Er werd 
een beperking opgelegd van slechts 35 aanwezige 
bezoekers in plaats van 90. Toegegeven, er was 
paniek. Hoe kon dit nu nog opgelost worden? 
Afgelasten was helaas geen op  e meer. Iedereen 
was zenuwach  g en onzeker door het onbekende, 
maar we waren toch vastberaden om er het beste 
van te maken. De spontane hulp van onze leden en 
zelfs bestuursleden van andere clubs hebben ons 
daarbij extra gemo  veerd.

Zondag 6 september begon alvast veelbelovend.  
De weersvoorspelling was guns  g. Er werd een 
prach  ge droge en zonnige dag aangekondigd. Dit 
was een aanzienlijke meevaller omdat er sowieso 
de ganse voormiddag een wachtrij ging zijn buiten 
de zaal. Rond 6 uur vroeg in de morgen kwamen 
de eerste verkopers binnen met hun kooien om zich 
voor te bereiden tegen de opening om 7 uur. 



Coiffure Tania

Ommegangstraat 114
8870 IZEGEM

051 31 72 39
0477 93 56 95

Specialiteit opsteekkapsel



Aan de ingang buiten ontstond een keurige wachtrij 
van bezoekers die netjes op afstand van elkaar 
stonden met hun mondmasker op. Vlak voor de 
ingang van de zaal konden zij zich één voor één 
registreren en hun handen ontsme  en. Iedereen 
was begripvol en hield zich perfect aan de regels. 
Onze aangestelde stewards hadden geen werk.

Om 7 uur mochten de eerste 35 personen binnen. 
Onze bestuursleden aan de in- en uitgang van de 
zaal stonden met elkaar in contact met behulp van 
walkie talkies. Zodra er iemand de zaal verliet, kon 
er een nieuwe bezoeker binnengelaten worden.

Aan de uitgang werd een tentje opgesteld met een 
bijhorend terras waar men iets kon drinken. Hier 
was er ook de mogelijkheid om het lidgeld voor 
2021 te voldoen en een ringbestelling te plaatsen.

De wach   jd viel goed mee en iedereen was zeer 
begripvol voor de omstandigheden. Het was geen 
aangename manier om een beurs te organiseren en 
te bezoeken, maar het is beter dan niets?

VERSLAG VOGELBEURS
EEN UNIEKE ERVARING

De reac  es uit meerdere hoeken bleven niet uit. 
Bezoekers en verkopers waren tevreden en vooral 
dankbaar. Er was  jdens de ac  viteit ook controle 
door de poli  e en daarbij werd geen enkele inbreuk 
vastgesteld. Het bestuur kreeg felicita  es voor de 
vlo  e organisa  e.

We danken iedereen voor zijn deelname. Dit 
experiment gaf ons moed om niet bang te zijn voor 
de organisa  e van de komende ac  viteiten.

Beste sportvrienden, het ziet er naar uit dat we in 
de nabije toekomst nog rekening zullen moeten 
houden met deze maatregelen. In het belang 
van onze hobby vragen wij u om deze zo goed 
mogelijk na te leven. Als we hier in falen ligt ons 
verenigingsleven volledig s  l en dat zou zonde zijn.



Medibird is een onderdeel van de dierenartsprak  jk Degudap. Deze  industriële prak  jk is 
sinds 50 jaar ac  ef betrokken bij nagenoeg elke schakel in de pluimveesector.  

Dierenarts Emiel Demeester en dierenarts Niels Normon staan klaar voor al uw sier-, sport- 
en hobbyvogels. Om steeds de beste diagnose, behandeling en meer aan te bieden scholen 
de dierenartsen hun kennis permanent bij.

Je kunt bij ons terecht met alle soorten vogels; hoenders, duiven, zangvogels, krombekken, 
watervogels, roofvogels, enz.  Kortom; alles met pluimen!

Dankzij de samenwerking met ons eigen laboratorium (Poulpharm) kan je rekenen op een 
snelle en correcte diagnose van de ziektebeelden.

DEGUDAP
Sasstraat 8 
Prins Albertlaan 112
8870 IZEGEM 

Enkel op afspraak!
0495 19 70 98

Uw vogel in 
goede handen.

Van Ara tot 
Zebravink!



Lepelstraat 9
8830 HOOGLEDE

051 20 61 05
Specialiteit gegrilde ribbetjes 
en varkenshaasje op houtskool

Van 20 juli tot 20 augustus
Elke dag open vanaf 17 uur.
Op zon- en feestdagen open vanaf 11 uur.

Van 21 augustus tot 19 juli
Elke vrijdag en zaterdag open vanaf 17 uur.
Op zon- en feestdagen open vanaf 11 uur.

 Sanitair
 Centrale verwarming
 Groene energie
 Luchtbehandeling

Coussens Mathieu
Grote Molstenstraat 14

8710 WIELSBEKE
0477 74 42 80

info@coussens.be
www.coussens.be



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
Ideaal voor het maken van volières, ka  en- en hondenverblijven.

Standaardpanelen steeds beschikbaar bij ons, maar ook maatwerk is mogelijk.
Vraag gerust om prijzen en inlich  ngen! Wij helpen u graag verder.



Momenteel zijn we eind oktober en dat betekent 
dat de meeste vogels door de rui heen zijn. We 
kunnen s  laan de selec  e voor het volgende 
kweekseizoen maken. Een spannende periode, 
want nu wordt de balans opgemaakt en zien we de 
feitelijke resultaten van het voorbije kweekseizoen.

Kri  sch kijken naar de eigenschappen van de vogels 
is belangrijk. Dit brengt bij sommige lie  ebbers 
ook wat keuzestress met zich mee. Welke vogels 
houden we verder voor de kweek en welke bieden 
we aan bij de handel of op de vogelbeurs? Welke 
vogels houden we toch nog even bij als reserve 
voor het geval er iets misloopt bij de kweek? 

Het is ook niet onbelangrijk om te gaan kijken wat 
er nog ontbreekt in uw stam. Het is namelijk de 
bedoeling om elk jaar een stap vooruit te ze  en. 
Soms is de stap naar nieuw bloed noodzakelijk. 
Indien u er niet in slaagt om de gewenste vogels te 
kopen, probeer dan eens om met iemand te ruilen?

Ikzelf verkies om nieuwe vogels bij te halen tot 
maximum half november. Dan heb ik nog voldoende 
 jd om de nieuwe vogels goed te observeren en aan 

te passen op het systeem dat ik volg. Nieuwe vogels 
inbrengen is al  jd een uitdaging en daarom ben ik 
van het principe hoe vroeger, hoe beter.

Alvorens en nieuw kweekseizoen aan te va  en 
moeten we onze vogels nog overwinteren. Na 
de selec  e zet ik de vogels in hun gereinigde en 
ontsme  e ruimte. Sommige lie  ebbers vergeten 
dit wel eens of vinden het minder belangrijk. Ik 
start liefst le  erlijk en fi guurlijk met een propere lei. 
Eerst probeer ik de vervuiling droog te verwijderen. 
Vervolgens reinig ik met nat en ontsmet ik met het 
product Oxy-Kal van Emiel Demeester.

VOGELS OVERWINTEREN
OP NAAR EEN VOLGEND SEIZOEN

Ongeveer een week na het selecteren schakel ik 
over op 1 keer eivoer per week, op zaterdag.Dit 
bouw ik dan langzaam terug op. Vanaf februari geef 
ik 2 keer eivoer per week, vanaf maart 3 keer, ..

De zaadmengeling houd ik ongewijzigd zoals 
 jdens de rui. Rond half november voeg ik 2 

soeplepels levertraan van Beaphar toe aan 1,2 kg 
zaadmengeling. Dit doe ik telkens de avond voor het 
verstrekken, zodat dit door het zaad opgenomen 
kan worden. 

Als drinken geef ik eerlijk gezegd nooit zuiver water 
maar elke dag iets anders. Dit doe ik om eventuele 
bacteriën geen kans te geven tot gewenning aan 
een hulpproduct. 

Maandag Aviol
Dinsdag Mariadistelextract (Blubke)
Woensdag Poupoulle (apotheker te Roeselare)
Donderdag Lookextract (Blubke)
Vrijdag  Oregano extract (Blubke)
Zaterdag Omni-Vit (Versele-Laga)
Zondag Sedochol

Al deze producten zijn vrij te verkrijgen en hebben 
niets met medica  e te maken. Het is net ter 
preven  e van het gebruik van medica  e. Het komt 
de algemene gezondheid en condi  e ten goede.

Groenvoer zoals sla en witloof geef ik niet. Ik maak 
wel een droge kruidenmengeling die ik meng 
in gelijke delen. Dit bevat de kruiden basilicum, 
oregano,  jm, rozemarijn en peterselie. Dit bied ik 
zo in een potje aan en het wordt goed opgenomen.



Garage Vanhulle
Roeselaarsestraat 505

8870 IZEGEM

IZEGEM - IEPER - MENEN

www.citroenvanhulle.be

Herenkapsalon  Freddy Vanthieghem – Coppens
Hondentoiletage ’t Poedelke (verzorging van alle rassen)

Hoogstraat 116
8800 RUMBEKE
051 20 74 62

Depot Lo  o + alle krasloten van de Na  onale Loterij
Ik kom ook aan huis uw haar verzorgen!

Jacques Huvaere
051 40 56 00

0472 96 62 82
jacques.huvaere@skynet.be

Alle kweekkooien en africh  ngskooien 
op maat gemaakt. 

Alle tentoonstellingskooien met 
blinkend of zwart front.



VOGELS OVERWINTEREN
OP NAAR EEN VOLGEND SEIZOEN

Interessant om te melden is dat ik distelvinken 
kweek, maar volgens mij is het ook toepasbaar 
bij andere inlandse vogels. Vroeger werkte het 
trouwens ook bij mijn kanaries. 

Oja, hang eens een verse berkentak in uw volière. 
De vogels zullen zich kostelijk amuseren en zullen 
hem volledig schillen. Het houdt hen bezig en het is 
een leuk zicht. Veel succes en plezier gewenst!

Tom Timmerman

Deze werkwijze om mijn vogels te overwinteren en 
voor te bereiden pas ik nu al meerdere jaren toe. Ik 
heb geen klachten over condi  e of uitval zowel voor 
als  jdens de kweekperiode. Als u tevreden bent 
met uw eigen werkwijze, pas dit dan vooral niet aan! 
Indien u van oordeel bent dat het misschien wel 
beter kan.. wel dan zou ik zeggen probeer het eens? 
De beste manier om te weten of u het in de winter 
goed hee   gedaan zijn de guns  ge kweekresultaten 
het seizoen nadien.

Richtlijnen voor alle bezoekers aan de vogelbeurs

Vogelbeurzen mogen voorlopig enkel nog plaatsvinden voor zover deze volledig coronaproof 
georganiseerd kunnen worden. Deze richtlijnen zijn te volgen door zowel kopers als verkopers.

 » Het dragen van een mondmasker is verplicht voor iedereen.
 » Elke bezoeker dient zich bij aankomst te registreren en zijn handen te ontsme  en met handgel.
 » Elke bezoeker dient zo veel als mogelijk afstand te houden en te bewaren tegenover anderen.
 » Men dient de vooropgestelde éénrich  ngsroute te volgen.
 » Als het maximum aantal bezoekers bereikt werd, kan er gevraagd worden even buiten te wachten.
 » Beperk uw bezoek in de mate van het mogelijke zodat andere lie  ebbers ook hun kans krijgen.

Dranken worden enkel aan tafel bediend en niet in de zaal. Enkel en alleen wanneer men neerzit op 
een stoel mag men het mondmasker  jdelijk afnemen (idem regelgeving zoals in de horeca).

Richtlijnen voor verkopers op de vogelbeurs

Op voorhand registreren bij onze secretaris Didier Devriese via mail devriesedidier@hotmail.com of 
telefonisch 051 25 13 84 na 18 uur. Om de ruimte op  maal te kunnen benu  en mogen de verkoopvogels 
enkel aangeboden worden in tentoonstellingskooien. Er zijn 2 mogelijkheden om vogels te verkopen:

1.   PARTICULIERE VERKOOP (maximaal 30 plaatsen)

 » Verkopers moeten op 25/10 uiterlijk tegen 7 uur in de zaal aanwezig zijn 

2.   VERKOOP DOOR DE ORGANISATIE

 » Iedereen kan zich hiervoor aanmelden en dient te registreren voor donderdag 22/10
 » De vogels kunnen binnengebracht worden op zaterdagavond 24/10 tussen 18 en 20 uur
 » A  alen vogels op zondag 25/10 vanaf 11.30 uur

Leden betalen eenmalig 3 euro voor algemene kosten zodra een eerste vogel verkocht is.
Niet-leden staan 10% af op de verkoopprijs van de verkochte vogels.
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