Vogeltentoonstelling op 15 ,16 en 17 november

Vogels houden en kweken is en blijft een boeiende hobby.
Op bovengenoemde data wordt door Vogelvereniging “de Biesboschzanger ”
uit Werkendam voor de 55e keer haar jaarlijkse vogeltentoonstelling gehouden.
De locatie: Buurthuis de Burcht, te bereiken via ‘t Hofje nr. 11 in Werkendam.
Wat is er te zien?
U bent inmiddels gewend dat er jaarlijks een mooie vogeltentoonstelling wordt neergezet in
Buurthuis “De Burcht”. Het belooft een mooie en gezellige tentoonstelling te worden en wij
hopen opnieuw een groot aantal vogels te kunnen showen in diverse soorten en kleuren.
Hierbij valt te denken aan kleur- en postuur kanaries, magalaan sijs/kanarie , diverse
kromsnavels o.a agaporniden, catharina parkieten, ,grasparkieten. verschillende soorten
tropische vogels zoals zebravinken, spitsstaartamadines, gouldamadines en driekleurenglans
spreeuw . Kortom, een kleurrijk geheel en de moeite waard om dit te komen bekijken.
Keuring dag
Op dinsdag 13 november (niet toegankelijk voor publiek) zullen de vogels door een drietal
keurmeesters van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers worden gekeurd. Deze
keurmeesters, die hiervoor een gedegen opleiding hebben gevolgd van enkele jaren.
Beoordelen de vogels op kleur, conditie, vorm en bevedering. Voor elk van deze onderdelen
worden punten toegekend, deze vormen samen het eind totaal Vervolgens worden de
winnende vogels en de daarbij behorende prijzen bepaald. Op de tentoonstelling is een
catalogus verkrijgbaar waarin deze resultaten staan vermeld. Deze is te koop direct bij de
ingang van de zaal.
Rad van Avontuur
Op de vogeltentoonstelling is inmiddels ook het “Rad van avontuur” een vast onderdeel
geworden. Op donderdagavond vanaf 20:00 uur, tot 22.00 uur vrijdagavond vanaf 19:30 tot
22.00 uur en zaterdagavond van 19:30 tot 21:00 uur. Opnieuw zijn er vele mooie prijzen te
winnen zoals: rollade, diverse soorten vleespakketten, kistjes met gemengd fruit, boterletters,
tassen vol met boodschappen, honing, taarten, meesbollen, bloemstuk.
Kruiwagens
Twee kruiwagens één gevuld met verse groenten en fruit plus ook nog houdbare producten
Voor een klein bedrag kunt u een lot kopen en de eigenaar worden van de inhoud .
Bent u beter in het raden, ook daar aan is gedacht. Ook hier een kruiwagen maar dan vol met
boodschappen. Wie het juiste bedrag raad van de inhoud kruiwagen is de winnaar of anders
die dichtst bij het juiste bedrag is.

Locatie en openingstijden
De tentoonstelling zal worden gehouden in Buurthuis “De Burcht” ingang
via ‘t Hofje in Werkendam.
De openingstijden zijn donderdag 15 november na de opening door Wethouder de Gelder van
19.30 tot 22:00 uur, vrijdag 16 november van 14.00 uur tot 22.00 uur en zaterdag 17 november
van 10:00 uur tot 21.00 uur. De zaal is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Wij hopen dat velen
van u onze 55-jarige tentoonstelling willen komen bezoeken. Ook de jeugd is van harte welkom.
De toegang is gratis, dus dat kan geen belemmering zijn. Bent u nog nooit geweest? Stap dan
nu eens binnen op één van de genoemde dagen, u zult er geen spijt van krijgen.
Meer informatie
Heeft u en/of uw kinderen interesse om vogels te gaan houden en wilt u meer informatie
hierover, dan is dit een mooie gelegenheid om U tijdens de vogeltentoonstelling te laten
informeren. Er zijn leden aanwezig van de vereniging die bereid zijn uw vragen te
beantwoorden en adviezen te geven. Tevens is er een stand aanwezig waar u informatie kan
krijgen over de vereniging en haar activiteiten en waar u zich kunt aanmelden als nieuw lid van
de vereniging. U ontvangt dan ook het schitterende maandblad “Onze Vogels” van de
Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers met boordevol informatie, foto’s etc.
Bent u niet in de gelegenheid de vogelshow te bezoeken maar heeft u wel vragen,
neem dan contact op met :
Secretaris Jannie Westerlaken , Sleeuwijksedijk 41 . 4251XB, 0183-302219
Voorzitter Lodewijk van Oord, Floreffestraat 9, 4251 GM Werkendam, 0183-502189
Penningmeester Jan de Haas .Eemkerck20 , 4251 WC Werkendam 06-34466279
Toegevoegd element
Dit jaar is gekozen om de vogelshow in een breder verband te presenteren. Marieke de Boef
met haar hobby het opzetten van dieren. Staps gewijs wordt vertelt hoe dit word gedaan en
wat voor materialen daarvoor nodig zijn een uitraard veel gedult Het eind resultaat van de
opgezette vogels o.a donsige eendjes en aantal uilen soorten en een vos is te bewonderen .
Marlène Schippers-Combee werkzaam op zorgboerderij “De bolderhoeve” samen met de
bewoners doet zij daar haar hobby als Imker . Zij wil u graag meer vertellen over haar
vriendjes de Bijen ,samen maken zij een eerlijk en vooral gezond lekker product . We weten
bijen kunnen gemeen steken , de Imker laat zien op welke wijze je eigen daar tegen kunt
beschermen.

Graag tot ziens op onze show!
Namens vogelvereniging “de Biesboschzanger “
Lodewijk van Oord

