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Postadres : Vogelvereniging S&O Fresiastraat 9  1782 NS  Den Helder 
Rabobank : NL29RABO0140 8354 82 t.n.v. Penn. Vogelver. Schagen en Omgeving 
Clubgebouw : Zuiderweg 2A, 1741 NA Schagen 
Email  : zie mailadressen van bestuursleden  Website : www.vseno.nl  
Inschrijving : K.v.K. nr.  V634510    Afd.code : NBvV S25 
 

Dagelijks bestuur: 
Voorzitter   Secretaris    Penningmeester +  
         ledenadm. 
TH. Smit   H. van Spelden   A.J. Groot 
Fabrieksstraat 48  Fresiastraat 9    Siekersstraat 19 
1749 AX Warmenhuizen 1782 NS Den Helder   1741 SN Schagen 
Tel.: 0226-391682  tel.: 0223-625460   tel.: 0224-298352 
E: theoria010@gmail.com E:henkvanspelden@hotmail.com  E: arie.groot1@quicknet.nl  
 
Algemeen bestuur: 
2de Voorzitter   2de Secretaris    2de Penningmeester 
L.de Jongh   E. Hogerheijde   N.H. Mulder 
Grotesloot 178  Boterzwin 3221   St. Jozefpark 38 
1752 JP Sint Maartensbrug 1788 WE Julianadorp   1747 HM Tuitjenhorn 
Tel.: 0224-799857  tel.: 06-55521005   tel.: 0226-392217 
E: dejongh.lou@gmail.com E: carperazzi@hotmail.com  E: - 
 
Ringen commissaris  TT secretaris    Materialen 
Maaik Kruijer   J. Modder    J.C. Dietvors 
Kuileweid 2   Burg. Hulststraat 27   Brücknerstraat 1 
1747 SC Tuitjenhorn  1751 CK Schagerbrug   1741 HJ Schagen 
Tel.: 06-53859330  tel.: 0224-571871   tel.: 0224-292620 
E: mjn.kruijer@quicknet.nl  E: j.modder@quicknet.nl  E: jc.dietvors@quicknet.nl
  
 
    Contactpersonen    
    Kleurkanaries   : Th. Smit 0226-391682 
    Vorm en postuurkanaries : J. Modder 0224-571871 
    Vruchten en insecteneters : P.G.J. Groot 0224-212765 
    Tropische vogels  : L. Klüppel 072-5813477 
  
 
Verenigingsavond  : elke 3de dinsdagavond van de maand aanvang 20.00 uur 
Advertentieprijs per jaar :1 pagina € 82 : ½ pagina € 42 ; ¼ pagina € 32  
Kopij Snaveltjeskrant naar : l.kluppel@gmail.com  of Zakedijkje 18  1862 HB  Bergen nh 
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Om weer een beetje op gang te komen 

Notulen algemene ledenvergadering 18 februari 2020 

Opening : 

Voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom in het bijzonder Peter de 

Vries als nieuw lid . 

Aanwezig : 13 Leden 

Afwezig : met kennisgeving : Hans Moerland en Hans Dudink 

Mededelingen : 

De voorzitter keek terug naar het afgelopen jaar waar hij de resultaten aan haalde 

van de districtstentoonstelling waar spanbroek meer punten vergaard heeft dan wij 

met ze allen . Het punten verschil was wel erg veel nl. 7punten . Waarschijnlijk komt 

dat door dat wij weinig vogels hadden ingezonden .Voor de aankomende 

districtstentoonstelling is het onze taak om die bokaal weer naar S&O te brengen . 

Ook werden de kampioenen aangehaald die het afgelopen jaar meerdere prijzen 

hebben gehaald op verschillende tentoonstellingen . 

Ingekomen post : Er was geen ingekomen post 

Notulen vorige vergadering :Er waren geen op of aanmerkingen 

Draaiboek districtstentoonstelling 2020 : In de bestuursvergadering is het draaiboek 

behandeld en met elkaar doorgenomen. Daar zijn een aantal punten die onder de 

leden besproken moeten worden o.a wie gaat de tentoonstelling openen. Gedacht 

werd o.a. aan iemand van het districtsbestuur. Gedacht werd aan Jelle Beemsterboer 

Wethouder te Schagen . Ooit is hij jeugdlid van S&O geweest . Alleen zal er 

schriftelijk toestemming gevraagd moeten worden aan het college . Henk zal een 

brief schrijven gericht aan burgemeester en wethouders . 

Blokhut : De prijzenkast is uit de blokhut gehaald en ondergebracht bij Jan in de 

opslag . De bedoeling is dat deze op de districtsshow komt te staan met een leuke 

anekdote er bij . 

 Kascontrole : Jan gaf aan dat op een paar aanvullingen na alles in orde was . 

Verslag penningmeester : Er waren enkele opmerkingen o.a. de tentoonstelling .  

Leo vindt , dat de tentoonstelling er apart uitgezeefd moet worden om het meer te 

specialiseren, zodat het voor iedereen wat duidelijker is. 

Volgens Freek heeft de tentoonstelling negatief gedraaid nl. min 16 euro . Volgens 

de voorzitter gebeurt het wel meer dat de uitkomst negatief is . 
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Jac vroeg waarom er niks over de financiën van de Blokhut aangegeven staat. Dat 

komt omdat de financiën nog niet helemaal rond zijn . De akte van koop door de 

gemeente is pas geweest daarna worden pas de financiën afgehandeld.  

Jac gaf aan dat we de gemeente in de gaten moeten houden omdat als wij denken 

dat zij er voor ons zijn komen we van een koude kermis thuis . 

Aan de penningmeester werd decharge verleend 

Verslag secretaris: Er waren geen op of aanmerkingen 

Verslag materiaalcommissaris : Kees vroeg aan Jan waar de bingo spullen waren 

want die stonden niet in het verslag . Arie wist waar het gebleven was en zou de 

spullen weer terug halen . 

  

 

Superbokaal: 

De superbokaal die elk jaar op de jaarvergadering uitgereikt wordt is dit jaar 

gewonnen door Klaas Ploeger met 5 vogels van 95-94- 93-93-93 totaal 468 punten 

een heel mooie prestatie.. 

Bestuursverkiezing : 

Aangezien er geen kandidaten waren voor de functie voorzitter en 2de 

penningmeester die aftredend en herkiesbaar waren , konden beide bestuursleden 

op hun plek blijven zitten . Ook Jan als materiaalcommissaris die vacant was gaat 

nog een jaartje door . 

Bestuur en verenigingsvoorstellen : 
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Het voorstel van Erik om de eerste en tweede en derde prijs te veranderen in Goud , 

zilver en brons zal op een later tijdstip over gestemd worden en ook over het gratis 

inzenden van de showvogels zal op een later tijdstip gestemd worden . De groep die 

elk jaar door middel van rouleren aan de beurt is voor het algemeen kampioenschap 

blijft gehandhaafd zoals afgesproken . Dit moet niet aan de keurmeesters vermeld 

worden . Alleen bij een gelijk aantal punten gaat de groep die aan de beurt is voor . 

  

Rondvraag : 

Freek kwam met het idee om er eens over na te denken of het wat is om zijn 

buurman die een trein fanaat is om die uit te nodigen met zijn treinen op de 

districtstentoonstelling het is mooi dat hij mee denkt wij zullen dat meenemen in het 

bestuur . 

Peter de Vries legde uit wat voor vogels hij kweekt en hoopt in de toekomst een rol te 

kunnen spelen met de andere kwekers . Theo wenste hem een goed broedseizoen . 

Leo zal een brief schrijven naar de bond t.a.v. vogels die in lopers vol gepropt zitten 

op de vogelbeursen om die aan te pakken . De bond stelt overal regeltjes voor maar 

houd in deze geen toezicht op het misbruik hiervan terwijl zij zelf de regel hebben 

gemaakt dat in deze lopers maar een aantal vogels gehuisvest mogen worden . 
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Leo vroeg of we weer eens een spreker willen uitnodigen en dat hoeft dan niet alleen 

over kanaries , tropen of parkieten te gaan maar bijvoorbeeld vogels in het algemeen 

dus in de natuur .  

Erik zou het wel 

interessant vinden om in 

groepjes over je vogels te 

discussiëren dus tropen 

kwekers over de tropen 

enz. Lijkt mij een goed 

plan kunnen we alleen 

maar van leren . 

Sluiting : 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en wenst een ieder 

welthuis . 

ZO NU IS IEDEREEN WEER REDELIJK BIJ EN GAAN WE VERDER MET DE 

ACTUALITEIT 

  

Notulen van de Verenigingsavond van dinsdag 22 september.  

Aanwezig: Hans Dudink, Jack Visser, Klaas Ploeger, Kees Kindt, Jan Modder, Peter 

de Vries, Jaap Voorthuizen, Leo Kluppel, Erik Hogerheijde, Henk van Spelden, Lou 

de Jong, Theo Smit, Nic Mulder, Jan Dietvorst en Arie Groot. Afwezig: Hans 

Moerland (ziek) en Freek Lem. Notulist: Erik Hogerheijde 

20.15uur: Lou de Jong, 2e voorzitter, opent de vergadering daar Theo wat later komt 

en heet iedereen van harte welkom. 

Henk van Spelden vertelt dat Hans Moerland opnieuw een TIA heeft gehad. Hier 

wordt geschokt op gereageerd. Wij wensen hem namens de leden van S&O van 

harte beterschap! 

Henk: Mededelingen en ingekomen post: * We hebben een stemformulier binnen 

gekregen van de bond waar 3 personen opstaan. * We hebben een nieuw lid uit 

Burgerbrug. Zijn naam is mij even ontschoten. Hij kweekt Zebravinken. Wij heetten 

hem van harte welkom binnen S&O. * De TT van Pakawitro uit Anna Paulowna gaat 

helaas ook niet door vanwege de Corona. * Kanaria in Den Helder is nog aan het 

kijken of ze een TT houden in Tuincentrum Den Helder maar dat is nog onzeker. * Ik 

heb alle keurmeesters inmiddels afgebeld en verteld dat onze DTT niet door gaat. * 

De Notulen van de laatste verenigingsavond van februari 2020 is goed bevonden en 

getekend. Het enige puntje wat ons teleurstelde is, dat Leo de bond heeft 

aangeschreven daar er wel erg veel verkoopvogels in een loper zaten tijdens de 

Nederlandse Kampioenschappen, maar daar heeft hij, na een half jaar, nog steeds 
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niks van gehoord!!!! Volgens Leo is dit de makkelijkste manier hoe de bond met haar 

leden communiceert. Theo is ondertussen aangekomen en neemt de vergadering 

over van Lou en bedankt hem. Er is een minuut stilte gehouden i.v.m. het overlijden 

van Rie Groot, de vrouw van Arie. Zij heeft altijd haar steentje bijgedragen aan de 

vogelvereniging. Theo wenst hem en de familie nogmaals heel veel sterkte met dit 

grote verlies. 

 

Theo: Er zijn twee bestuursvergaderingen geweest tijdens de Coronatijd. Aangezien 

wij in deze tijd aan heel veel regeltjes moeten houden, zijn er de afgelopen tijd vele 

TT’s afgelast. Wij hebben er veel over gepraat tijdens de bestuursvergaderingen en 

hebben daarom besloten om de DTT af te lasten! Daarnaast willen wij wel onder 

onze eigen leden een “kleine” Onderlinge TT houden om het jaar toch leuk af te 

sluiten. Per lid mag de kweker MAXIMAAL 10 vogels inzenden. Donderavond 7 

december inbrengen, vrijdagochtend 8 december keuren, ’s avonds een 

ledenbijeenkomst ALLEEN voor degene die vogels hebben ingezonden(!!!) en 

zaterdagochtend 9 december de vogels weer halen. Dan worden de vogels toch 

gekeurd! We gaan geen publiciteit eraan geven en vragen jullie om dit binnen 

kamers te houden?! Daarnaast stellen wij als bestuur voor, om jullie vogels kosteloos 

te laten keuren. Je krijgt via Jan Modder met de tijd een inschrijfformulier. Leden 

stemmen positief in! 

 

Rondvraag: Hans Dudink: Hoe is het met de Blokhut afgelopen? Theo: Deze is 

verkocht en wij hebben €27.500,- ontvangen. Lou vult aan, we krijgen nog een 

afrekening van gas, water, licht. Als de rekening betaald is komt het laatste bedrag 

nog naar ons toe. Hans Dudink: De DTT, hoe zit dat volgend jaar? Theo: daar is nog 

niks van bekend maar wij zien er van af. We moeten kijken of we onze OL TT hier in 

de Spartahal onderbrengen of in de oude Blokhut wat nu Loet 10 heet. Hans Dudink: 

Dit jaar is het wel heel raar gegaan met de ringen! Wat vonden jullie ervan? IK heb 

niks ontvangen! Klaas geeft aan dat hij het telefonisch geregeld heeft met Maaik! 

Henk: je moet één lijn trekken! Er is een ringenformulier en als je die heb ingevuld 

stuur je hem of via de mail of via een envelopje! Als iedereen gaat bellen wordt het 

één grote puinhoop! Jan Dietvorst: je ziet nooit een berichtje dat het rond is! Hans 

Dudink: de ringencommissaris kan makkelijk in september een avond hier zijn! Theo: 

geeft Hans gelijk. De leden willen in het vervolg graag een bevestiging dat alles 

geregeld is! Peter de Vries: ik mis het vogelpraatje! Ik had gehoopt om meer te leren 

hier en daarom ben ik hier ook. Jack Visser springt hier ook op in en vraagt om meer 

aandacht hiervoor. Theo geeft aan dat wij hieraan meer aandacht gaan besteden! 

 

Leo Kluppel: er hoeft dus geen aankondiging in het snaveltje aangaande onze OL. 

TT? Theo: nee, maar wel graag over de geannuleerde DTT. 
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Erik: 2 weken terug had Heiloo een interessante lezing over bloedluis, mijn vraag is 

of Leo de gegevens heeft deze man? Leo: die mail ik jou toe! 

 

21.55 uur: Sluit Theo, onze voorzitter, de vergadering en heet iedereen wel thuis! 

 

Even een aandachtspunt buiten de notulen om… Ik wil jullie vriendelijk vragen om in 

het vervolg stiller te zijn tijdens de vergadering! Het is op sommige momenten 

onmogelijk om de vergadering terug te luisteren via voicerecorder, zodat ik een 

knappe notulen ervan kan maken! Graag uw medewerking hieraan zodat er geen 

behandelende punten achter blijven. Alvast vriendelijk bedankt! 

 

 

LEVENSRITME volgens de leer van RIEDIGER. 

Het blijkt dat de meesten deze theorie niet kennen of verkeerd begrijpen. 
Toch zijn er kwekers, die volgens deze leer kweken. Het is echter algemeen bekend dat in 
de kringen van kanariekwekers voor en tegenstanders zijn. Vooral veel tegenstand wordt 
ondervonden door een onvoldoende inzicht in de biologie in het algemeen met als gevolg dat 
de wetten van Mendel en de bioritmische theorie van Riediger door elkaar worden gehaald. 
Om te beginnen het verschil tussen "Mendel" en "Riediger". 
Mendel behandelt uitsluitend de vererving van het individu en zijn nakomelingen. 
De Mendeltheorie heeft dus betrekking op factoren, die kleur, zang, karakter etc. bepalen. 
Riediger behandelt uitsluitend het levensritme van het individu. Individu moet ook zeer ruim 
genomen worden, dus niet enkel en alleen vogels, maar ook de overige dieren en zelfs de 
mens. 
Het levensritme wordt nauw bepaald door de "hypofyse" die hormonen afscheidt, de 
hypofyse is een  kleine klier, die achter de kleine hersenen ligt. Bij de mens is de "hypofyse" 
al zeer klein, zodat men begrijpen kan dat ze bij onze vogels wel uitzonderlijk klein is; niet 
meer dan een kleine speldenknop. 
Toch worden zeer belangrijke levensverrichtingen van het individu van daaruit geregeld. 
Ze bepaalt o.a. broedrijpheid, broedsheid, voercapaciteit, eierenproductie, bij de zoogdieren 
de zorgproductie, etc. Ook het levensritme wordt hier bepaald door de afscheiding van 
hormonen. 
Wat zijn nu levensritmen? Om dit te kunnen begrijpen dient vooropgesteld dat elk dier en 
mens twee van deze levensritmen bezit (ook wel bioritmen genoemd) n.l. een mannelijke en 
een vrouwelijke. 
Van groot belang is het te weten dat activiteit, gesteldheid en conditie samengaat met deze 
levensritmen. Het belangrijkste is wel dat ook de vruchtbaarheid onder invloed van deze 
bioritmen staat en het gevolg is dat alle kwekers van dieren van de aanwezigheid van deze 
levensritmen gebruik kunnen maken. 
Immers wanneer de levensritmen bekend zijn, is het mogelijk om tot een goede bevruchting 
te komen. Bovendien kan er dan zelfs naar meer mannen of meer poppen gekweekt worden. 
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Maar al te vaak wordt verkondigd, dat de slechte bevruchting van de eieren te wijten is aan 
het koude weer, verkeerde voeding, c.q. huisvesting, etc. Dit is echter niet geheel juist. 
Wanneer de vogels op correcte wijze gehuisvest en gevoerd worden zodat ze het in de 
winter aan niets ontbreekt, zullen ze met een goede conditie prima prestaties leveren tijdens 
de kweekperiode. 
Bij goed gevoerde en gezonde vogels, die slechte broedsels geven met veel onbevruchte 
eieren hebben hun levensritmen een negatieve invloed doen gelden. Hoe lopen deze 
ritmen? 
Zoals hierboven aangehaald heeft elke vogel een mannelijke en een vrouwelijke ritme, die 
elk een eigen loop hebben. Het mannelijke ritme duurt 23 dagen en het vrouwelijke ritme 28 
dagen. 
De vraag die nu voor de hand ligt is:" wanneer beginnen deze ritmen met hun stroming?". 
De wetenschap geeft hierop een duidelijk antwoord, n.l. direct na de geboorte. 
Bij de vogels dus zodra het jong uit het ei komt. 
Een eerste vereiste om de theorie van Riediger toe te passen is dus het nauwkeurig 
vastleggen van de geboortedatum. Direct na de geboorte van de jonge vogel nemen de 
stromingen een aanvang. 
Deze stromingen nemen in hevigheid toe en af, waarbij eens in de 23 of 28 dagen zowel een 
hoogte – als een dieptepunt wordt bereikt. 
Hieronder een schema van de mannelijke en vrouwelijke ritmen, die dus voor man en pop 
gelijk zijn. Bij het mannelijke ritme is het hoogtepunt op de vijfde dag bereikt en het 
dieptepunt op de zestiende dag. Bij het vrouwelijke ritme is dit respectievelijk op de zevende 
en eenentwintigste dag. 
 

 
------------------------------- TOEPASSING: 
Voorbeeld 1: Een kweekpaar is in de broedkooi gezet en op het moment van de paring voor 
het eerste broedsel is de man 511 dagen oud en de pop 397 dagen. Nu gaan we eerst het 
mannelijke ritme van de man uitrekenen, Hiertoe delen we 511 door 23 (het aantal dagen 
van het mannelijke ritme). 
Dat gaat 22 keer, rest 5; wat wil zeggen dat de vogel in de vijfde dag zit van het nieuwe 
23ste ritme. Kijken we nu op het schema hierboven dan zien we dat het mannelijke ritme van 

https://kanarioloog.skyrock.com/photo.html?id_article=3333912666&id_article_media=65150462
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de man de top juist heeft bereikt. Nu het vrouwelijke ritme van de man (elke vogels heeft 
twee ritmen zoals u weet). Voor de berekening van het vrouwelijke ritme delen we het aantal 
511 door 28 (het aantal dagen van het vrouwelijke ritme). Dat gaat 18 keer, rest 7. Het 
vrouwelijke ritme van de man heeft dus eveneens de top bereikt. Beide ritmen zijn bij de man 
in hun climax, de man verkeert dus in de beste conditie. De pop is op het moment van de 
paring 397 dagen oud. Dat zijn 17 mannelijke ritmen, rest 6 (dus nog in hoogtepunt) en de 14 
vrouwelijke ritmen, rest 5 (gaat dus naar de top toe). 
Ook de pop verkeert in beide ritmen in de beste conditie. 
Gevolg: een krachtige bevruchting, in directe nateelt zowel mannen als poppen. 
Voorbeeld 2: Op het moment van de paring is de man 316 dagen oud en de pop 454 dagen. 
Man: mannelijke ritme 13, rest 17. vrouwelijke ritme 11, rest 8. 
Pop: mannelijke ritme 19, rest 17. vrouwelijke ritme 16, rest 6. 
Conclusie: Bij beide dieren ligt het mannelijke ritme in het dieptepunt en het vrouwelijke ritme 
in de top. Het gevolg van de paring zal in de directe nateelt uitsluitend poppen zijn. 
De "rest" dagen geven dus de stand van het ritme aan. Beide voorbeelden geven aan hoe u 
de ritmen kunt berekenen. Onthoudt daarbij de volgende regels: 
Noteer vanaf heden in uw kweekadministratie bij het ringen vooral de geboortedatum van elk 
jong. 
Is het mannelijke ritme sterker dan het vrouwelijke ritme dan verkrijgt men onder de jonge 
nateelt meer mannen dan poppen. Is het vrouwelijke ritme sterker dan verkrijgt men meer 
jonge poppen. 
Zijn beiden even sterk dan krijgt men een gelijk aantal jonge mannen en poppen. 

Zijn echter alle vier deze ritmen in het dieptepunt dan krijgt men helaas 
onbevruchte eieren. 
Zijn de ritmen in het hoogtepunt dan verkrijgt men absoluut een krachtige bevruchting er 
steeds vanuit gaande dat de kweekvogels die worden ingezet gezond zijn. 
Tel de dagen vanaf de geboortedatum, dus vanaf het uitkomen van het ei. 
Wanneer de datum van de voorgenomen paring nadelig blijkt te zijn i.v.m. de bioritmen stel 
het dan uit of vervroeg het een paar dagen als dat beter doet uitkomen. 
Voor de bevruchting moeten we er rekening mee houden dat niet bij iedere vogelsoort de 
man de pop direct bevliegt wanneer hij bij deze wordt toegelaten, zoals bij de meeste 
kanaries. 
Bij parkieten moeten we bijv. rekenen op 14 dagen tussen het moment waarop de stellen bij 
elkaar worden geplaatst en het moment waarop de paring zal plaats vinden. 
Mogelijk zullen sommige kwekers hierbij hun bedenkingen hebben door aan te geven dat 
Mendel zegt dat de man twee X chromosomen heeft en de pop een X en een Y chromosoom 
en dat het eerder toeval zal zijn wanneer X en Y of X en X bij elkaar komen. Niets is echter 
minder waar, de Mendeltheorie bepaalt niet het geslacht der nakomelingen, dit doet de 
hypofyse (regulering van een groot aantal hormonen) in samenwerking met het levensritme. 
 
Geraadpleegde literatuur : " Een nieuwe wetenschap staat ons ten dienste" Auteur : S.J. 
Houtenbos. 
Tekst aangereikt door collega's Bart Ooyen (NL) en Jan van Overvelt (B) 
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Hier hebben we 

nog plaats voor 

een advertentie 

 

Wie regelt er een 
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Ringenbestellen voor 2020/2021 

Bestelronde ringen voor 2021   uitlevering  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Belegen” worst 

In de pauze van de verenigingsavond vindt altijd een verloting plaats. Henk van 

Spelden doet daar ook aan mee en hij wint ook wel eens wat. Enige tijd geleden won 

hij een leverworst en een grilworst, netjes ingepakt, vacuüm in plastic. Na afloop van 

de avond ging het worstpakket mee naar huis. Wel mee naar huis, maar niet naar 

binnen. Henk was n.l. vergeten dat hij worst had gewonnen en die bleef daardoor in 

de auto liggen. Drie weken later kwam Henk een verdacht pakketje tegen en vroeg 

zich af of hij de explosieve opruimingsdienst moest bellen of dat hij het pakketje zelf  

zou pakken. Na enig denken besloot hij om zelf schoon schip te maken omdat hij 

zich de prijs herinnerde en de vorm van het pakketje hem bekend voor kwam. 

  

    

  

1 april   tot  5 mei 2020   1 oktober 2020 

16 mei tot  20 september 2020  15 december 2020 

1 oktober tot  20 januari 2021  1 april 2021 

1 februari tot  20 maart 2021  15 mei 2021 

Bestellingen voor ringjaar 2021 na 1 april 2021 zijn altijd spoedbestellingen €1   
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Hé, jij daar…. Je bent een echt uilskuiken als je  

Als je niet weet dat de districts-

tentoonstelling niet doorgaat 

    OUDPAPIER  2020/2021 

Aanvang 13.00 uur op zaterdag: 

 

 

 

 

Als u tijd heeft om ons te helpen, 

dan kunt u zich opgeven tijdens 

de ledenavond of u kunt bellen :  

0224-298352.Tegenover uw inzet staat een redelijke 

vergoeding 
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 We zitten per januari 2020 in de Spartahal met al 

onze activiteiten: 

Bestuursvergaderingen 

Ledenavonden 

Tentoonstellingen 

Etc. 

 Zuiderweg 2A, 1741 NA Schagen 
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District-tentoonstelling in verband 

met Corona gevaar uitgesteld tot 

volgend jaar 2021 
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