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50 jarige leden:  T. Kamphuis en F. W. P. Sanders

MEDEWERKERS:
Ringencommissie: 
Materiaal beheer:

 
 

F. Sanders 
Vacant 

 
 

Wilgenlaan 18  0546-573957

Ereleden:   J. Maathuis en F. W. P.  Sanders    

  

    

   

CONTACTPERSONEN:

 

Bij de bond ingeschreven onder verenigingsnummer W25 

Europese cultuurvogels  R. Woudenberg    0548-518309

    Bankrelaties "Vogelvreugd" 

Redactie en typewerk wordt verricht door J. Beverdam
REDACTIE VOGELVREUGD:

    H. Oude Breuil     0546-571975
Parkieten:   H. Oude Breuil     0546-571975

Kanaries :   G. Gierveld   0546-574028

 

DIVERSE MEDEDELINGEN:

Tropen   :   F. Sanders  0546-573957

    t.n.v. Vogelvereniging Vogelvreugd      

    H. Nijsink   0546-575963

Contributies:    Vooruit te voldoen voor een heel jaar.
Seniorleden      € 40,- per jaar.  
Jeugdleden t/m 16 jaar  € 20,- per jaar. 
Verenigingsleden    € 30,- per jaar. 
    contributie wordt bij voorkeur per automatische incasso geïncasseerd.

    Rekeningnummer: NL56RABO035.48.53.759

Verenigingsinformatie clubblad verschijnt 3 x per jaar | Jaargang 48
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Deze uitgave wordt een aantal keren

per jaar uitgegeven. Om u optimaal te informeren

over de activiteiten van Vogelvereniging 

Vogelvreugd te Wierden. 

Bekijk ook eens onze totaal vernieuwde website

WWW.VOGELVREUGDWIERDEN.NL

INFO:

Deze uitgave is mede mogelijk

deze uitgave.

DIT IS EEN UITGAVE VAN VOGELVERENIGING VOGELVREUGD WIERDEN 

Met bijna 100 leden.

Uitgave, opmaak en design
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Voorzitter
J. Maathuis
Wierden
E: voorzitter@vogelvreugdwierden.nl
T 0546 - 574 320

Penningmeester
B. Koekkoek
Wierden
E: penningmeester@vogelvreugdwierden.nl
T 0546 - 575 419

Secretaris
J. Beverdam
Wierden
E: secretaris@vogelvreugdwierden.nl
T 06 - 518 673 80

Bestuurslid
G. Gierveld
Wierden
E: bestuurslid2@vogelvreugdwierden.nl
T 0546 - 574 028

Bestuurslid
T. Kamerink
Wierden
E: bestuurslid4@vogelvreugdwierden.nl
T 0546 - 381 500

Full Service reclame bureau
 logo en huisstijlontwerp•
 website en hosting•
 drukwerk•
 reclame materiaal•
belettering• 

 marketing en SEO•
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MIDGETGOLF RESTAURANTBOWLING

Dorpsstraat 96, 7468 CN Enter
info@tukkers.com
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Van de voorzitter

VOGELVREUGD

Beste leden,

Het coronavirus gaat nog steeds door en helaas 
kunnen wij niks organiseren binnen de vereniging.
Inmiddels heeft onze penningmeester het jaarverslag 
gereed en ter goedkeuring klaar liggen voor de 
kascommissie.

Helaas is ons jaar niet goed begonnen, met het bericht 
dat Truus Jansen echtgenote van Johan Jansen is 
overleden, woonachtig in Hoge Hexel.
Kort daarna kwam het bericht dat ook Eef Gierveld 
echtgenote van Gerrit Gierveld is overleden.
Beide dames waren altijd bij onze activiteiten 
aanwezig.

Eef heeft de laatste jaren de loterij tijdens de TT mede 
verzorgd. Vroeg in het jaar ging ze op pad voor prijsjes 
en sponsoring voor de tafelverloting.
Hiervoor hartelijke dank.

Hopelijk komt er de volgende maand meer ruimte om 
iets te organiseren.
Het wordt tijd dat we weer bij elkaar komen om over 
onze mooie vogelsport te kunnen praten.

Bij deze wens ik jullie en huisgenoten een �jne Pasen 
en blijf gezond.

Vriendelijke groet,

Johan Maathuis,
Voorzitter.

We hebben geen ledenmutaties te melden.
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Dorpsstraat 72  |  7468 CM  Enter
info@brandputje.nl

Dorpsstraat 81  |  7468 CG  Enter
info@mirjambloemen.nl

Middenplein 17  |  7468 NA Enter
E: info@nhfc.nl
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Voordelige merkschoenen

BLOEMEN ENTER

Dorpsstraat 64  |  7468 CM  Enter
info@janschoenen.nl



Burgemeester van den Bergplein 1a
7642 GR  Wierden
T 0546 57 19 86

Automobielbedrijf
Eef Wessels

DIT IS EEN UITGAVE VAN VOGELVERENIGING VOGELVREUGD WIERDEN 

Nijverdalsestraat 76
7642 AG Wierden
Tel: 0546 578407
E-mail: info@cafehek.nl

Genieten van een kop koffie, glaasje wji n 

of een biertje met bitterballen? 

Dat kan!! Tevens kunt U bji  ons ook: 

darten, bijl arten of voetbal kji ken

.

KOM GAUW EEN KEER LANGS!

En proef echte Twentse gezelligheid



Bus weer blinkend 
schoon?
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Holterstraatweg 26  |  Rijssen
info@kunstgrasrijssen.nl
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Uw leverancier voor kunstgras, pvc en laminaat.

Bloemen bij Bas uit Wierden is sinds april al weer 1 jaar  
Weideman Bloem & Groen bij Bas.

Bas blijft samen met Willine het creatieve gezicht van Weideman 
Bloem & Groen bij Bas

Wij helpen u graag met het samenstellen van prachtige trouw-, rouw 
of zakelijke arrangementen, 
Dit met het mooie assortiment bloemen die u gewend bent van ons!

Met vriendelijke groet, Bas Kuipers Weideman Bloem & Groen bij Bas
Nijverdalsestraat 27A/B - 7642 AA Wierden  -  T 0546-625504

Werkdagen : dinsdag, woensdag, 
donderdag, vrijdag & zaterdag.
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WWW.BISTROTBONE.NL

INFO@BISTROTBONE.NL Dorpsstraat 154
7468 CS  Enter
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Woning-, en projectstoffering
voordelig in kwaliteit

Kruissteenweg 2
7642 VV  WIERDEN

T 0546 572 041

INFO@MAXIMAVLOERENWIERDEN.NL
WWW.MAXIMAVLOERENWIERDEN.NL

MOZES

Mozes kledingreparatie
Tolgaarde 10, 7642 EZ Wierden

kledingreparatie

Daar waar service nog 
heel gewoon is! Welkom...

 T 0546 432 867



DE ROOD MOSZAÏEK POP TYPE2

VOGELVREUGD
           

Voor de tentoonstelling zijn geschikt de mannen type 2 en de poppen type 1, mannen voor kweken type 1 en poppen voor kweken type 2 zijn niet 
geschikt voor de tentoonstelling. De type 2 man moet voldoen aan de eisen zoals op de getekende afbeelding staat weergegeven. 
( logo overgenomen van de speciaalclub)

Onderstaande foto`s zijn van eigen gekweekte vogels.
Waar moet een vogel aan voldoen volgens de standaardeisen:
- Mozaiektekening moet goed zichtbaar en afgetekend zijn. ( contrast zo groot mogelijk)
- Lipochroom moet goed diep rood zijn.
- Witte ondergrond moet zuiver wit zijn.
- Bevedering moet strak en schoon.
- Staart moet wit zijn en er mogen geen rode pennen in zitten.
- Vorm en grootte.
- Houding.
- Conditie
- Lastigste bij dit soort vogels is als er een staart of vleugelpen uit is gegaan komt deze rood terug en dat stoort.

Op deze foto is goed te zien dat de vogel een prachtig diep rood masker bezit en goed is 
onderscheiden van de borstetekening.
Borsttekening is aan de kleine kant.

Vleugeltekening wel mooi van grootte en mooi rood net als de stuittekening.



VOGELVREUGD

Keurbriee waar de rood mozaïek kanarie type 2 op beoordeelt word. Dit keurbriee is overigens niet van de vogel op de foto.

WIE KAN ER RINGEN BESTELLEN?
De bondsringen worden uitsluitend geleverd door de NBvV. Deze ringen zijn voorzien van de kenmerken: NB plus jaartal ( voor 2022 geldt dus: NB 22), het 
kweeknummer en een volgnummer. De afdelingsleden kunnen uitsluitend via de ringencommissaris van hun afdeling bestellen ; rechtstreekse contracten 
van afdelingsleden met het bondsbureau over ringenaangelegenheden worden niet behandeld. Verspreide leden kunnen de ringen schriftelijk bij het 
bondsbureau aanvragen.

WANNEER TE BESTELLEN?
Er zijn vier bestelrondes. Zorg ervoor dat de ringencommissaris uiterlijk een week voor het a�open van de bestelronde uw opgave in zijn bezit heeft.
De ringenprijs is in alle bestelrondes gelijk. Ringen die opgevraagd worden voor de verzenddatum van de betreffende bestelronde, worden als 
spoedbestelling berekend.

DE BESTELRONDES:
1e bestelronde:   Inleverdatum ringencommissie  uiterlijk 10 mei 2021
   Inleverdatum bondsbureau  uiterlijk 15 mei 2021     
       Uitleverdatum na 1 oktober 2021
2e bestelronde  Inleverdatum ringencommissie uiterlijk 25 september 2021 Inleverdatum bondsbureau uiterlijk 1 oktober 2021
                                   Uitleverdatum na 15 december 2021 
3e bestelronde  Inleverdatum ringencommissie uiterlijk 25 januari 2022
   Inleverdatum bondsbureau  uiterlijk 31 januari 2022
       Uitleverdatum na 1 april 2022
4e bestelronde  Inleverdatum ringencommissie uiterlijk 20 maart 2022
   Inleverdatum bondsbureau  uiterlijk 30 maart 2022
       Uitleverdatum: zodra de ringen gereed zijn, uiterlijk 15 mei 2022
Bestelling na 1 april altijd  spoedbestelling

DE ROOD MOSZAÏEK POP TYPE2

RINGENBESTELLING 2022



Nijverdalsestraat 54
7642 AE  Wierden
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VOGELVREUGD
GEKLEURDE RINGEN
Voor kweekseizoen 2022 worden oranje gekleurde ringen uitgeleverd. De ringen worden aan de buitenkant van een geanodiseerde kleurlaag voorzien.
Evenals andere jaren bestaat de mogelijkheid om geheel geanodiseerde ringen te bestellen. Deze ringen zijn zowel aan de buiten- als aan binnenkant 
voorzien van een kleurlaagje. Deze ringen worden aanbevolen voor de lichtgekleurde vogels.

SPOEDBESTELLING.
De kosten van de ring bij spoedbestelling bedragen de ringprijs + 1 euro per ring extra. Spoedbestellingen worden in principe binnen een week nadat 
opdracht is ontvangen, gefabriceerd en verzonden.

NIEUWE LEDEN.
Voor nieuwe leden die voor het eerst lid worden van de NBvV en dus ook voor het eerst een eigen kweeknummer krijgen toegekend, geld eenmalig een 
voorrang om voor ringen in aanmerking te komen. Dit moet wel binnen 3 mnd na toetreding. Twijfelt U over de juiste maat van de benodigde ringen? Via 
de website van de bond kunt U gebruik maken van VOGELINDEX. U vindt hier de gegevens van alle vogels. 
De bestelformulieren voor de gewone ringen en voor de Europese cultuurvogels kunt U downloaden via de site van NBVV,of via de site 
www.vogelvreugdwierden.nl   Deze bestelformulieren heb je wel nodig voor het bestellen voor de ringen Voor verdere inlichting kijkt men naar de site van 
NBVV. Ook kan men bij moeilijkheden bellen met de ringencommissaris, 0546-573957.

Betaling ringenbestelling 
Bij het ringenbestellen is het bedoeling dat het verschuldigd bedrag gelijk en rechtstreeks aan de ringencommissaris betaald word. Dus niet via de rekening 
van de vereniging. Dit is veel te omslachtig en voor mij moeilijk te controleren of alles klopt en betaald is. Ik heb voor de ringen een aparte rekening, waar 
ik de �nanciële kant van de bestelling af kan werken. Let wel, zonder betaling worden er geen ringen besteld. Voor diegene, die de betaling per bank wil 
doen kan de rekeningnummer bij mij opvragen. Wel moet de ringenbestelformulier altijd ingevuld worden en bij mij ingeleverd worden.

Let op, gewijzigde prijzen van de ringen !!!

Gekleurde ringen    0,25
Volledige gekleurde ringen   0,40
Kunststof ringen     0,40
Gekleurde ringen voor beschermde vogels  0,35
Volledige gekl. ringen beschermde vogels  0,50
Aluminium ringen (groot)    1,00
Roestvrij stalen ringen    2,00
Spoedbestelling basisprijs ring plus  1,00
Niet leden: basisprijs ring plus   1,00
Administratie kosten leden   3,00
Administratie kosten niet leden en 
spoedbestelling     4,50

        De ringencommissaris
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Rondje rondom Wierden

VOGELVREUGD

Begin dit jaar ben ik regelmatig op de mountainbike en lopend met 
ons hondje op pad gegaan om een rondje rondom Wierden te �etsen 
en te lopen. Tijdens deze �etsroute kom je langs verschillende delen 
van Wierden maar wat voor mij vooral opvalt is het gedeelte achter 
de wijk Zuidbroek, een prachtig stukje natuur waar je van alles ziet 
zwemmen en vliegen. Dit jaar al meerdere keren de ijsvogel zien vliegen 
of zien zitten in de rietkragen. Meestal loop of �ets ik langs het talud 
tussen de wijk Zuidbroek en de A35 door richting de Klumpershoekweg 
en steek dan de A35 over naar de Beverdamsweg en onderweg zie je 
hazen, enkele keer een fazant maar ook patrijzen is geen uitzondering. 
Één maal bij het gemaal zie je links in de plas bij de Kippershoekweg 
verschillende eende soorten ( smient, kuifeend) zwemmen maar ook 
zwanen, meerkoetjes, fuut, waterkip en ganzen.

Vervolg mijn weg en ga onder de A35 door en kom dan uit bij een 
geweldig mooi stukje aangelegd natuur zie foto waar ook weer 
meerdere watervogels zwemmen.

meerdere watervogels zwemmen.
Meestal loop ik door richting het Twente Rijnkanaal en tijdens de wandeling zie je de leemslagenplas met vogels 
maar tegenwoordig ook veel karpervissers die gebruik maken van de vis mogelijkheden.
Onderweg zie je buiten de normale kraaien, vlaamse gaaien en eksters ook vaak kleine vogels vliegen in kleine of 
grote groepen waaronder de vink, groenling, putter en af en toe een groep kepen die hier zijn als het koud is.
Af en toe spot ik een specht maar die draaien altijd met de boom mee als je ze in beeld hebt.

          Zo zie je maar voor een heerlijke 
wandeling van een uur a anderhalf uur en 
een mooie natuur hoef je echt niet ver weg 
en je kunt veel zien.

Johan Beverdam.
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T 0546 - 575 154

info@tijhofpartyservice.nl  | M 06 - 47 93 53 73

Hapjes, buffetten, koud en warm, BBQ, etc.
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Dorpsstraat 91A
7468 CG  Enter

vishandel-dga@outlook.com
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De Balispreeuw

VOGELVREUGD

Mijn fok met de Balispreeuw (Leucopsar rothschildi)

Op 21 mei keek ik even snel in het broedblok van de Balispreeuwen en vond tot mijn grote verbazing 3 eieren. 
Aangezien ik ruim een week ervoor had gekeken wist ik de exacte datum dat ze gelegd waren niet. Ik voerde 's 
ochtends en de pop ging dan wel van de eieren af. Omdat de vogels redelijk nerveus waren had ik het broedblok 
dan ook in het nachthok geplaatst zodat zij een stuk rustiger konden broeden. Waar ik ook bang voor was is dat ik al 
een afspraak had staan met een schilder om mijn woning aan de buitenkant te laten schilderen. Aangezien m'n 
woning in de achtertuin hoog is moest hier een steiger voor aan te pas komen. Uiteraard ging dit niet allemaal 
geruisloos, maar het viel me mee hoe de vogels hierop reageerde.
Op 28 mei deed ik wederom een nestcontrole en had een schouwlampje meegenomen. Het was wat lastig 
schouwen, maar ik kon duidelijk zien dat 2 van de eieren bevrucht waren. Op dezelfde dag had ik ook levende 
insecten ontvangen die ik via internet besteld had. Dit was 2 liter buffalo wormen en 1kg meelwormen. Deze 
gingen eerst op een ruim dieet van zemelen, wortel en een sepiaschild. En daarna werden deze gevoerd met Avian 
meelworm voedingssubstraat. In de vriezer had ik nog een �inke bak met krekels liggen.

De week ervoor had ik ook al een insectenlamp (MO-EL insectenlamp Cri-Cri insectivoro) besteld. Voor dat ik naar 
bed ging zette ik deze in aan in de tuin. Uiteraard wel even het weerbericht in de gaten houden of zorgen dat de 
insectenlamp droog staat. Deze lamp heeft aan de voorkant een ronde TL-buis. Daarachter zit een fan die een 
zuigende werking heeft. De motjes en andere vliegende insecten komen op het licht af en worden naar binnen 
gezogen. Ze belanden onder in een afgesloten opvangbak die er makkelijk uitgehaald kan worden. Deze bak deed 
ik een kwartiertje in de vriezer en de insecten konden dan gevoerd worden.
's Ochtends op 3 juni kijk ik met het voeren snel in het broedblok, maar alle 3 de eieren liggen er nog. 's Middags bij 
thuiskomst ga ik rustig de schuur in en de pop gaat dan zoals altijd meteen naar buiten. Ik hoor gepiep uit het 
broedblok komen en kijk snel in het blok… 1 jong uitgekomen! Ik had de buffalowormen de afgelopen dagen al 
goed “gepowerload” met Avian meelworm voeding en heb meteen een bak vol gegeven. De volgende dagen kijk ik 
elke dag wel even vlug in het broedblok om te kijken of de andere zijn uitgekomen. Het blijft bij 1 jong en deze 
groeit voorspoedig. Zeven dagen later op 10 juni heb ik het jong geringd met een 6.0mm ring. Dit is nog goed te 
doen. De volgende dagen probeer ik wat �jn gesneden runder en kippenhart te voeren, maar de ouders kijken hier 
niet naar om. Ook heb ik wat sprinkhanen gekocht en diepvries eendagsmuisjes. De sprinkhanen geef ik levend en 
de muisjes snij ik doormidden. Alles wordt bepoederd met Gistocal.
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VOGELVREUGD

Op 12 juni zie ik de eerste vleugelpennen doorkomen. Enkele dagen later zit het jong al wat beter in de veren, maar 
zie ook wat bloed en een kale plek op de rug van het jong. Ik verdacht de ouders hiervan. Gelukkig had ik nog een 
spray No Pick in huis en heb het jong 2 keer per dag licht ingesprayd. Dit werkte goed en ben er na 4 dagen weer 
mee gestopt. Op 28 juni zie ik het jong voor het invlieggat van het broedblok en het zal dan ook niet lang duren 
voordat het jong zal uitvliegen. Dit bleek dan ook snel te gebeuren, want de volgende dag trof ik een leeg 
broedblok aan. Het jong zat al buiten in de voliere. Ik had in het nachthok een camera opgehangen en keek op m'n 
laptop de beelden terug.

Ik zag dat de ouders weer veel het broedblok in gingen en heb dan ook de hoop dat zij nog aan een tweede ronde 
gaan beginnen. Op 3 juli zie ik 's middags het eerste ei van de tweede ronde. De volgende dag (04-07-2014) ligt er 
een tweede ei. Uiteindelijk worden er zelfs 4 eieren gelegd. Ik heb het jong uitgevangen, want deze ging ook nog 
het broedblok in en ik was bang dat dit de eieren ging kosten.
Op vrijdag 18 juli had ik wel verwacht dat de jongen zouden uitkomen, maar omdat ik er pas later achter kwam dat 
er een vierde ei bijkwam bleek dit niet zo te zijn. Ik zie weld at de eieren zijn aangepikt en heb al goede hoop. 
Zaterdagmorgen 19 juli ga ik meteen in het blok kijken, maar voor dat ik gekeken heb hoor ik al gepiep… 3 jongen! 
De volgende dag werde de verrassing nog groter toen bleek dat ook het 4 ei was uitgekomen. 100% score! 
Ondanks dat er 1 jong een dag later uitkwam groeien alle jongen goed. Op zaterdag 26 juli ring ik alle 4 de jongen. 
Bij het kleinste jong gaat het goed, maar bij 2 ging het toch al met enige moeite. Uiteindelijk vliegen alle jongen uit. 
Het blijken 2 mannen en 2 poppen te zijn. Ik laat de jongen zo lang mogelijk bij de ouders zitten, maar merk dat 
met name de man wat gaat jagen.Het laatste weekend van augustus ga ik naar Walsrode en bij terugkomst op 
zondag 31 augustus vind ik wederom een ei in het nestblok. In total worden en er 3 eieren gelegd en op 16 
september komt er 1 jong uit. Qua groei gaat deze een stuk minder dan de vorige jongen. Ik heb lang gedacht dat 
het jong het niet zou redden, maar op 16 oktober vliegt het jong toch uit. Bij de vorige nesten trok ik in het nest al 
wat veertjes voor DNA-onderzoek, maar bij dit jong heb ik dat later gedaan om deze te ontzien van alles stress.

Bovenstaand kweekverslag mogen gebruiken van de speciaal club van insecten en vruchten etende vogels. 

De Balispreeuw (vervolg)



Sluizendijk 6
7642 NA  Wierden

T
0
6
-
3
0
7
3
1
4
5
3

kamerinklandbouwmachines.nl
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EN NOG VEEL MEER...

www.sterklangsdelijn.nl
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VOGELVREUGD
DE BROEDKALENDER

Tabel werkt als volgt: eieren worden bv terug gegeven 27 Maart dwz dat op volgende lijn onder 
27 Maart staat 9 April de dag dat de jongen zullen uitkomen.



DIT IS EEN UITGAVE VAN VOGELVERENIGING VOGELVREUGD WIERDEN 



DIT IS EEN UITGAVE VAN VOGELVERENIGING VOGELVREUGD WIERDEN 

VOGELVREUGD
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VOGELVREUGD
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Hogeluchtsweg 18
7641 AE  Wierden
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Maandag, woensdag en donderdag:
18.30 tot 20.30 uur
Vrijdag: 14.00 tot 18.00 uur
Zaterdag: 9.00 tot 16.00
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Discus Rosman
Haarstraat 110, 7462 AT  Rijssen
rosman@discus.nl

Discus Goor
Spoorstraat 12, 7471 BW  Goor

T 0547 - 724 040
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Stationsstraat12a - 7641 BW Wierden
Pouls@toerkoop.nl

Als organisatie willen wij u de best mogelijke 
service en kwaliteit bieden. WIj streven naar 
een jaarlijkse bijscholing via ons interne 
opleidingsplan. Ook de kennis van de 
vakantiebestemmingen wordt via eigen 
studiereizen op hoog niveau gehouden.
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Koudijs
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Uw leverancier van:

Hammerstraat 48-15
Koudijs General Trading B.V

8161 PH Epe
Tel: + 31 (0) 578-695533
info@koudijskleindiersport.nl

Koudijs Mix bevat vitamines, sporenelementen en aminozuren ideaal voor de kweek,
Koudijs Anti Coccidiose bij maag en darm problemen,

Koudijs Ornipar bij snot en luchtweg problemen,
Koudijs Vitamines,

Koudijs Rooktablet,
Koudijs Eucalyptus Reiniger zeer krachtig 500ml goed voor 10 á 12 liter oplossing,
Koudijs Kleurkanarie Rood,
Koudijs Luis Worm druppels,

Koudijs Zeewier,

Koudijs Wormstop zeer effectief ook bij parkieten en papegaaien,
Koudijs Nestkruiden,

K & K Forto Perfect, K & K Forto Briljant,K & K Anti Vampire, K & K Anti Pick,
K & K Forto TT verf, Klaus producten,DAC producten,
Ongedierte bestrijding.

Meranox,

Koudijs Garlic Allicin,

Bloedluis bestrijden doe je met de Koudijs InsectoSec!

Nu bij ons verkrijgbaar de enige echte
Kruidenelixer Jan Smit Beter in Balans
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VOGELVREUGD
• • Met ruim 80 leden 

• • Ruim 400 vogels op de tentoonstelling 
• • Gratis inbrengen van vogels op de tentoonstelling 

• • Één keer per jaar een tafelkeuring 
• Twee keer per jaar een lezing•

• • Één keer per jaar een feestavond 
• • In de zomer een gezellige middag en avond 

• • IN DE VORM VAN EEN BBQ! en activiteit 
• • 3 keer per jaar geven we een clubblad uit 

• DIT EN NOG VEEL MEER VOOR MAAR € 40,- per jaar •  

VROLIJK PASEN!
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VOGELVREUGD



Technische groothandel

Hang- en sluitwerk

Machines en gereedschappen

Bevestigingsmiddelen

Toegangscontrolesystemen

Duco ventielatietechniek

Zonnepanelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen | werkkleding

Almelo
Apeldoorn
Doetinchem
Hengelo
Rijssen
Zwolle

Wierden

Barneveld

Soesterberg

van-buuren.com



VOGELHANDEL
VAN DE VELDE

Verdiplein 8
7333 DT Apeldoorn

Vogelhandel van de Velde is 
opgericht door Maikel van de Velde.

Bij Vogelhandel van de Velde kun
je zowel terecht voor prachtige 
vogels maar ook voor volières. 

Vogelhandel van de Velde is te vinden op marktplaats 
check hier ons actuele aanbod

of bel M 06 - 23 65 76 42

WWW.TENAXHOUTBEWERKING.NL

We leveren onder andere:
Tuinhuisjes  Blokhutten Tuinhout Schuttingen  Regentonnen| | |  | 
Douglas veranda’s en overkappingen


