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Informatie voor leden van de vogelvereniging “Musselkanaal en Omstreken”

Voorwoord.
Inmiddels zijn we een paar maanden verder en lijkt er
weer meer positiveit te komen rondom de Corona
perikelen.
We kunnen weer vooruit kijken en zelfs hopen dat we
het 70 jarig jubileum van de vereniging kunnen gaan
vieren.
Ook zullen we na de bouwvak weer kunnen samen
komen voor een ledenvergadering, dit hangt uiteraard
af van hoe de situatie op dat moment zal zijn.
Verder heeft ook de nieuwsbrief een nieuwe uitstraling
gekregen, we zullen de nieuwsbrief blijven ontwikkelen
en hopelijk kunnen we elk kwartaal een goed gevulde
nieuwsbrief naar de leden sturen.
Hopelijk blijven de vooruitzichten positief en kunnen
we snel gezamenlijk weer spreken over onze mooie
hobby.

Henri Hilverts
Secretaris vogelvereniging Musselkanaal eo.

Districtsbestuur.
Op 01-04-2021 heeft het districtsbestuur alle verenigingen binnen de provincie op de hoogte gebracht
dat het voltallige bestuur hun taken neerlegt.
Dit houd in dat op dit moment onzeker is hoe de toekomst van District Groningen er uit gaat zien, er
word door het bestuur van de NBVV gekeken hoe dit voor de toekomst vormgegeven word.

Hierbij is het verzoek gedaan aan alle besturen van de verenigingen om advies uit te brengen aan het
bondbestuur.
Het advies wat wij als bestuur hebben opgesteld, namens vogelvereniging Musselkanaal eo, is als bijlage bijgevoegd.

Vergadering.
Het is inmiddels al 8 maanden geleden dat er een ledenvergadering geweest is,.
Om toch weer een beetje vooruit te kunnen kijken willen wij op Woensdag 18-08-2021 onder voorbehoud van de dan geldende Corona-maatregelen een ledenvergadering organiseren.
Als u voor deze vergadering nog agenda punten heeft kunt u die sturen naar:
h.hilverts@outlook.com.

Vraag/Aanbod.
Voor de volgende nieuwsbrief zal er de
mogelijkheid komen om een vraag/
aanbod te plaatsen.

Heeft u iets aan te bieden of zoekt u
iets op het gebied van vogels, geef dit
door aan de secretaris. Dan zal dit in de
eerstvolgende nieuwsbrief vermeld worden.

De volière van: Henri Hilverts
Een nieuw rubriek in de nieuwsbrief is “de volière van” , waarin leden aan het woord komen over

de mooie vogelhobby die wij uitoefenen.
Om het spits af te bijten zal ik beginnen met mijn volière.

Ik ben sinds januari 2019 lid bij de vereniging, het heeft toen nog enige tijd geduurd voordat ik
mijn eerste parkieten in de voliere had.
Het plan was om eerst een degelijke voliere te plaatsen en te ontdekken welke parkieten het beste
bij mij passen.
In het najaar van 2019 is er begonnen met het bouwen van een voliere, echter voldeed deze niet
aan de verwachtingen en heb ik deze helemaal opnieuw opgebouwd in een gedeelte van de
schuur/garage.
Hier zijn 3 vluchten voor geplaatst van 1meter breed x 2meter hoog x 2meter diep.
De nachthokken zijn opgedeeld in boven en onder hokken, waar ik in principe 6 koppels kan
houden.
Op dit moment heb ik 2 koppels Rosellas’s, een koppel Valkparkieten en een koppel wildkleur
Valkparkieten.

Ook kweek ik met 5 koppels Catharina parkieten in kweek kooien.
Sinds februari 2020 maak ik als secretaris deel uit van het bestuur, dit was voor mij eerst totaal niet
voor de hand liggend.

Maar hoe meer ik mij er in verdiep en leer, hoe leuker het word.
Ik hoop dat we in de toekomst weer vaker samen kunnen komen voor een vergadering, lezing of
natuurlijk een tentoonstelling waar we weer over onze ervaringen en kweek resultaten kunnen praten.

Informatie van de ringcomissaris.
Als bijlage is er een complete uitleg toegevoegd met betrekking
tot de ringen.
Op het gebied van de kosten en bezorging/afhalen word dit
duidelijk uitgelegd.

