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LET OP LEDENVERGADERING  IS OP 12 MAART                    
De contributie is per 01-01-2019   € 30.00                                                

Overmaken contributie kan alleen nog via de RABOBANK  

VOGELVERENIGING VELDHOVEN 
Opgericht    : 18 december 1951 

Aangesloten bij  : Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers 

Afdeling   : V 07 "Veldhoven 1" 

Inschrijving KvK  : 40237686 

 

Contributie  2019  : Volwassen leden               € 30,00 

Jeugdleden ( t/m 16 jaar )           € 15,00 

B leden ( krijgen geen maandblad     €  15,00  

van de  NBvV en kunnen geen ringen bestellen) 

Betaling : Contant in de vergadering of via de bank 

        Rabobank  NL 42 RABO 0153 6536 04         

                  

Bestuur    : Voorzitter; 1
e
 + 2

e
 secretaris; penningmeester                                              

    en 3 commissarissen  

Erevoorzitter            :      Hans Kerkhof     Erelid : Tiny van den Dungen  

 

Ledenvergadering    : Iedere 1
e
 dinsdag van de maand m.u.v. juli en augustus.                                      

    Voor informatie Perry van Knegsel   Tel: 040-2548232 

  

Vogelbeurs     : Iedere 4
e
 zondag van de maand. 

    Voor informatie:  Albert Sprengers  Tel: 040-2538138 

    

Communicatie    : Maandelijks het Bondsblad  NBvV 

10 x per jaar het clubblad. 

Website : www.vogelverenigingveldhoven.nl 

E-mail:    knegsel@onsbrabantnet.nl 

 

Ringen bestelling     :      Henk Tops  Tel: 040 - 2540151 

 

Ledenadministratie   :     Perry van Knegsel  Tel: 040-2548232 

                                         

Clubhuis      : Wijkcentrum Tweespan 

    Mira 2,  5505 AT Veldhoven 

    Tel. 040-2539091 
 

REDACTIE                   Ben van den Braken   

CLUBBLAD                  Van Ettenstraat 5, 5503 SP Veldhoven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

VOGELBEURS              Tel: 040-2531897 – 06-44756732                                                                          

                                         E-mailadres :bvdbraken@hetnet.nl   

http://www.vogelverenigingveldhoven.nl/
mailto:knegsel@onsbrabantnet.nl


BESTUUR VOGELVERENIGING VELDHOVEN 
                             

VOORZITTER      Hans Kerkhof 
                             Gareel 20, 5502 SB Veldhoven    
                             Tel: 0653849653                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                             E-mailadres : h.kerkhof@hagu.nl  
                                                                                         
SECRETARIS      Perry van Knegsel 
LEDENADM.        Auriga 18 , 5505 RT Veldhoven 
            Tel. 040-2548232 
                             E-mailadres:knegsel@onsbrabantnet.nl 
 
PENNING-           Frits van Hoof 
MEESTER   De Maalsteen 5, 5554 KC Valkenswaard  
                             Tel: 040-2042451 
                             E-mailadres:fritsdesign@onsbrabantnet.nl  
 
RINGENCOM.     Henk Tops ( ringen bestelling) 
                             Lamberg 24, 5508 BX  Veldhoven                             
                             Tel: 040 - 2540151 
                             E-mailadres:roadsigns@onsmail.nl 
  
COMMISSARIS  Ronnie Wullems 
TT ZAKEN   Prof. Titus Brandsmastraat 9, 5684 TB  Best                            
Beheer Facebook Tel: 06-28353467 
                              E-mailadres:ronnie1964@gmail.com 
 
VOGELBEURS-  Albert Sprengers 
& MATERIALEN   Oude Kerkhof 11, 5503 TG Veldhoven 
COMMISSARIS    Tel. 040-2538138 
                              E-mailadres:a.sprengers@onsbrabantnet.nl                                                      
 
COMMISSARIS    Paul Bazelmans 
                              Stropersberg 1, 5508 DG Veldhoven 
                              Tel. 040-2544563 
                              E-mailadres: pbazelmans@hotmail.com   
 
ADRESWIJZIGING, ANDER TELEFOONNUMMER OF MAILADRES GEEF HET DOOR 

AAN DE ADMINISTRATIE. WIJ KUNNEN U DAN OP DE HOOGTE HOUDEN VAN DE 

VERENIGINGSZAKEN 

 

Beëindiging lidmaatschap: 

Afdelingsleden kunnen, indien gewenst, hun lidmaatschap beëindigen middels opzegging bij 

de vereniging waar zij lid zijn. Dit kan alleen per kwartaal.  

 
 LET OP PER 01-01-2020 KAN U GEEN GEBRUIK MEER MAKEN VAN ACCEPTGIRO KAARTEN                                                                          



LEDENVERGADERING OP DINSDAG 12 MAART 2019                                    
 
Plaats : Wijkcentrum “Tweespan” Mira 2 Veldhoven 
Datum : DINSDAG 12 maart  2019 
Tijd  : 20.00 uur. 

AGENDA  : 
-Opening en bestuur mededelingen. 
-Notulen januari 2019 
-Diversen 
-Vogelbeurs 
-Rondvraag 

 
-Na de pauze hebben we een hele mooie lezing. Deze gaat over Loro park 
Tenerife met kweekstation Vera en word verzorgt door Cliff Mostien. Dat 
gaat weer een bijzonder mooie en leerzame avond worden. U komt toch 
ook om de avond te laten slagen. We hebben plaats genoeg. Tot de 12 de 
maart   
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------             

                             FELICITATIERUBRIEK 

                             
 
De volgende leden van Vogelvereniging Veldhoven zijn jarig in maart.      
De vereniging wenst jullie van harte proficiat en een fijne dag.  
 
Martijn Antonis, Ben vd Braken, Tini vd Dungen, Sigurd Haak, Jan Mollen, 

Mike v Kollenburg, Frank Kreijveld, Gert Louwers, Piet v. Oorschot, Ties 

Sanders, P. Sanders en Leo de Vroom  

 

Komt uw naam ten onrechte hier niet in voor geef dit dan even door aan 
de redactie. 

VOGELBEURZEN  VAN 2019 IN WIJKCENTRUM TWEESPAN 
                                OPEN VANAF  9.00 UUR TOT 11.30 UUR     
24 februari,24 maart,28 april,26 mei,23 juni, 25 augustus,                        
22 september, 27 oktober, 24 november en 22 dec. 2019   

                                      



Verslag van Rob Mollen over zijn kweek met de kuifleeuwerik ,deel 1 
Kwam ik ze vroeger op regelmatige basis in het wild tegen, tegenwoordig zie ik de 

kuifleeuwerik nooit meer.  

Na al weer enkele jaren te hebben gekweekt met de veldleeuweriken, kom ik in het najaar van 

2016 een advertentie tegen waarin een koppel overjarige kuifleeuweriken werd aangeboden. 

Nu ben ik niet niemand die stad en land afrijdt voor een koppel vogels te bemachtigen, maar 

het geluk is geheel aan mijnzijde en de afspraak om het koppel af te halen, 30km van mijn 

woonplaats, is zo gemaakt. De destijds huidige eigenaar showde me het koppel. Een gezond 

uitziend koppel. Er werd nog bij vermeld dat de vogels wel hadden gebroed maar tijdens de 

broed zijn ze verstoord. Hetgeen geen jonge vogels had opgeleverd. De deal werd snel 

gesloten, waarna ik weer tevreden huiswaarts keerde. 

Vanuit de ervaring met zowel de veldleeuweriken als boomleeuweriken, die in de 

winterperiode altijd als koppel door mij worden gehouden en nooit enige vorm agressie 

bespeurd te hebben, besloot ik het koppel kuifleeuweriken de hele winter bij elkaar te houden. 

Het koppel werd ondergebracht in een kweekvlucht van 70 x 150 en 200 cm. Ze deelde de 

vlucht samen met een koppel witte kwikstaarten. Dit ging overigens prima.  De 

kuifleeuweriken waren in het begin wat onrustig en vlogen bij binnenkomst telkens tegen het 

plafond aan. Ik besloten om de vogels te leeuwwieken, dit hield ze op de grond. Na enkele 

weken was de onrust over. In de rustperiode werd het koppel gehouden op een hoofdvoedsel 

van Orlux universeel en een wildzangzaadmengsel. Tot mijn verbazing nemen de vogels het 

wildzangmengel goed op. Iets wat mijn veldleeuweriken  bijna niet doen en nagenoeg 

uitsluitend de universeel opnemen. Daarnaast werd er af en toe een paar meelwormen 

verstrekt. Het koppel is de winter goed doorgekomen en ook van temperaturen onder nul 

hebben ze geen last. Het aantal lichturen hou ik wel altijd op minimaal 10 uren, zodat de 

vogels voldoende tijd hebben om voedsel op te nemen.   

In maart werd het uren dag(led)licht opgeschroefd en liet de man regelmatig een zeer 

bescheiden zang horen. In geen opzicht te vergelijken met mijn overige leeuweriken. Ik heb 

de man niet achter de pop zien jagen. Half april heb ik het koppel kwikstaarten in een andere 

kweekvlucht geplaatst en de kuifleeuweriken laten zitten.  

Omdat ik geen ervaring had met het soort nestmateriaal waaraan ze de voorkeur geven, 

besloot ik ze van alles wat aan te bieden. Het duurde zeker nog tot begin mei dat ik nestbouw 

waarnam. De locatie van het nest was halverwege de kweekvlucht beschut onder een afdakje 

van gaas gevuld met gedroogde grassen. Het nest werd door de pop van uitsluitend gedroogd 

gras vervaardigd. Er werd een zorgvuldig gebouwd nestje gemaakt met zowel een ingang aan 

de voor als achterzijde. In de dagen er na werden er in totaal 3 eieren gelegd. In deze periode 

heb ik het koppel met rust gelaten. In mijn achterhoofd zat nog de opmerking dat ze bij de 

vorige eigenaar tijdens het broeden waren verstoord. Ik heb de pop in de gehele broedperiode 

niet één keer op het nest zien broeden. De man, die inmiddels weer kon vliegen, zat hoog in 

de vlucht op de uitkijk. Zodra ik ten tonelen verscheen, werd er een alarmroep gegeven en de 

pop verdween via de achterzijde van het nest. Het niet zien broeden van de pop leverde bij mij 

nog wel wat spanning op, zou het wel goed gaan? Na een broed van 13 dagen lagen er jonge 

in het nest. Ook nu verlate de pop het nest direct voor binnenkomst.  Het lukt me niet goed om 

het aantal waar te nemen. Zowel de pop als de man zag ik regelmatig met voer rond lopen. 

Het voeren zelf gebeurden weer stiekem vanaf de achterzijde van het nest. Als voer werd nu 

aangeboden buffalowormen,  pinky’s, kleine maat huiskrekels en witte meelwormen. De 

voorkeur van het koppel lag duidelijk op de buffalowormen en de krekels. De pinky’s pakte 

ze alleen als al het andere op was. Het universeelvoer en de wildzaadmengeling werden vanaf 

die tijd niet meer aangekeken. Er werd goed gevoerd en je zag de jonge vogels groeien. Na 5 

dagen heb ik de drie jonge vogels  kunnen ringen met een ringmaat 3.4mm. Dit paste nog 

prima, al had ik geen dag later moeten zijn. De drie jonge kuifleeuweriken bleven in het nest. 



Dit was ik in de kweek met de veldleeuweriken niet gewend. Op dag 9 vond ik 1 vogel in de 

hoek van de kweekvlucht. Ik dacht nu zullen de andere ook wel volgen. Maar niets was 

minder waard, de drie vogels zaten de volgende ochtend weer allemaal in het nest. Het duurde 

nog drie dagen voordat al de jonge kuifleeuweriken het nest verlieten. Na het verlaten van het 

nest hielden de vogels zich nog een 4 dagen op de grond, al voor dat ze konden vliegen. De 

pop was inmiddels weer begonnen met de bouw van een tweede nest. Het oude nest wordt 

genegeerd. Er wordt dit maal gekozen een nest in de achterste hoek van de kweekvlucht te 

bouwen. Binnen 2 dagen ligt er een compleet nieuw nest, dat wederom is gebouwd van 

gedroogd gras. De binnenzijde wordt gevoerd met wat witte touwtjes. Hoewel er een mooi 

nest is gebouwd, vind ik de volgende dag een gebroken eitje op de bodem. De jonge 

kuifleeuweriken hebben het nieuwe nest gevonden en zitten in het nest. Waarschijnlijk is de 

dan ook de reden van het verloren gelegde ei. De jonge vogel ogen snel zelfstanding. De 

jonge vogels zijn 20 dag als ik besluit de apart te zetten. De drie werden in de vlucht direct 

langs het ouder koppel geplaatst. Na een dag zijn ze gewend en het voer wordt goed 

opgenomen. Ze hebben naast Orlux univerveel, pinky’s, buffaowormen, krekels tevens 

meelwormen tot hun beschikking.  

Helaas is het na dit nest niet meer gekomen tot een succesvolle tweede ronden en bleef het bij 

de drie jonge. Het geslacht is met enige ervaring gemakkelijk te bepalen, mannen zijn een 

stukje forser en daarbij hebben mannen een langere vleugellengte dan de poppen. De drie 

bleken alle mannen te zijn.  

Vervolg: 2018 
In het najaar van 2017 is het niet gelukt mannen te ruilen voor poppen. De kwekers van de 

kuifleeuwerik die ik heb gesproken hadden alle meer mannen gekweekt. Ik besluit twee 

mannen te houden en 1 man van de hand te doen. Losse mannen zijn prima voor de zang te 

houden. In het voorjaar van 2018 laten ze zich dan ook regelmatig horen. Vooral bij 

zonsopkomst en zonsondergang. En wie weet levert de kweek van 2018 me alleen maar 

poppen op.  

Ik besluit mijn koppel kuifleeuweriken dit jaar in een buiten vlucht te gaan houden. De hele 

winter heeft het koppel binnen doorgebracht en ook deze winter zijn ze prima doorgekomen.  

Het is in 2018 vroeg zomer de temperaturen in april lopen al op tot aan de 30 graden Celsius. 

Begin april plaats ik het koppel in een buitenvolière. Het kweken in een kleine vlucht is in 

2017 wel gelukt maar levert toch veel stress op bij het koppel. Deze stress zorgde in de 

tweede ronden ervoor dat het koppel na het leggen van een ei deze direct uit het nest gooide. 

Een gedrag dat ik met de kweek van de veldleeuwerik eveneens zie, als deze onvoldoende 

ruimte tot hun beschikking hebben.  

De buiten volière is een ruimte vlucht van 9 x 6 x 3,5 m (L/B/H). Deels beplant, waterpartijtje 

en een hoek met grassen. De volière wordt gedeeld met een koppel witte kwikstaarten en een 

koppel baardmannetjes.  Dit gaat prima, kuifleeuweriken zijn verdraagzame vogels. Het 

samen houden met anderen leeuweriksoorten leidt overigens wel tot vechtpartijen en is niet 

mogelijk.  

Het overplaatsen van het koppel verloopt goed en na een week zie ik de pop met nestmateriaal 

rond lopen. Het is even zoeken maar de pop heeft tussen een drietal graspollen haar 

nestlocatie bepaald. Er wordt een kuiltje uitgegraven om vervolgens een klein nest in te 

maken, dit hoofdzakelijk van gedroogde grassen en kokosvezel. De binnen kant wordt 

gevoerd met witte veren. In de week er na worden er geen eieren gelegd.  

 

Einde deel 1 , vervolg volgende maand 

 

Auteur; R.A. Mollen 

 



WERELDKAMPIOENEN EN JUBILARISSEN WERDEN IN HET ZONNETJE  GEZET 

          

            

                              
Frank Kreijveld is wereldkampioen geworden met  Japanse meeuwen mokkabruin,                        

Tim Legius is wereldkampioen geworden met Japanse meeuwen creme ino. 

Hans Kerkhof en Perry van Knegsel werden door de districtvoorzitter Peter Verkuijlen  in 

het zonnetje gezet, Hans is 40 jaar bij de NBvV en onze vereniging en Perry is 25 jaar lid bij 

de NBvV en onze vereniging, Leo de Vroom is ook 25 jaar lid bij de NBvV en onze 

vereniging, helaas kon hij door ziekte niet aanwezig zijn. De versierselen worden bij hem 

thuis opgespeld.  

Frank Kreijveld, Tinus en Tim Legius werden wereldkampioen in Zwolle 

Frank, Tinus en Hans                   40 jaar jubileum                     25 jaar 

jubileum 

 



 

 

 



         

              

                                                                                             



  

  

 



RINGEN BESTELLING 2019 ( kleur van de ring is zwart) 
Voor degene die ringen willen bestellen voor het broedjaar 2019 

volgen hierbij de data’ s wanneer u uw bestelling (formulier) in moet leveren. 

Tevens ziet u hier ook wanneer de ringen geleverd gaan worden. Bestel op tijd 

om teleurstellingen te voorkomen. Bestelformulieren kunt u ophalen en 

inleveren, op de vogelbeurs of tijdens de ledenvergadering.                                  

Op de bestelformulieren voor cultuurvogels mogen de wetenschappelijke namen 

worden vermeld. 

DENK AAN UW SOFINUMMER ! dit heeft u nodig voor  uw bestelling van 
RINGEN VOOR HYBRIDEN en BASTAARDEN ( VAN CULTUURVOGELS) , 

deze vogels dienen geringd te worden met een passende ring voor cultuurvogels. 
NIEUW: kunststof ringen maat 2.7, 3.0, 3.2, 3.5, 3.8, en 4.0 mm deze kosten 0,36 p. stuk 

Aluminium(kleurige)ringen maat 16, 18, 20, 22 en 24 mm, deze kosten 0,77 per stuk 

De eerste ringenbestelling, inleverdatum 05-05-2018, uitleverdatum na 01-10-2018 

De tweede ringenbestelling, inleverdatum 20-09-2018,uitleverdatum uiterlijk 15-12-2018 

De derde ringenbestelling, inleverdatum 20-01-2019, uitlevering uiterlijk 01-04-2019 

De vierde en laatste ringenbestelling, inleverdatum 20-03-2019, uitlevering zodra de 

ringen klaar zijn, maar uiterlijk 15-05-2019 

 
NA 1 APRIL  2019 KUNNEN ER ALLEEN NOG VIA EEN SPOEDBESTELLING 
RINGEN WORDEN BESTELD. SPOEDBESTELLINGEN € 1, PER RING EXTRA 
Het zij nogmaals vermeld, betaling dient te geschiedde bij inlevering van het formulier. 

 

Prijs gewone ringen 21 eurocent per stuk.               Minimale afname 10 stuks per ringmaat. 

Geanodiseerde ringen 36 eurocent per stuk.            Minimale afname 10 stuks per ringmaat. 

Prijs Europese cultuurvogels 31 eurocent per stuk. Minimale afname 10 stuks per ringmaat. 

Geanodiseerde ringen Europese cultuurvogels 46 eurocent per stuk.                                                                                     

                                                                                  Minimale afname 10 stuks per ringmaat.                                                                                  

Aluminiumkleurige ringen 77 eurocent per stuk.     Minimale afname 10 stuks per ringmaat. 

Roestvrij stalen ringen 178 eurocent per stuk.          Minimale afname 5 stuks per ringmaat. 

Voor elke ringenbestelling wordt € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht 

 

Henk Tops, Lamberg  24, 5508 BX Veldhoven. 

Mail: roadsigns@onsmail.nl   Tel: 040-2540151    

                                                           

mailto:roadsigns@onsmail.nl


                              T. Sanders -Vogelzaden 

        Voor al uw vogelzaden en vogel benodigdheden 

        Witte Molen Kwekersmengelingen 

        Zebravinken-Agapornide-Tropisch en Witte Molen Ei voeders   

                                                  

        Beyers: Putter / Sijzen -Kiemzaad-Kanarie-Parkieten  

        Div. enkelvoudige zaden- Trosgierst- div. nestmaterialen                                                                         

                                                              
 Ties Sanders                           

 Muzenlaan 28 

 5631GD                         ZATERDAG;S OPEN VAN 12.30 – 16.00 UUR 

 Eindhoven                    

 Tel: 0623060071 

 Email: t.sanders-vogelzaden@hotmail.com 

    

 

                               

                                   
 

                         

mailto:t.sanders-vogelzaden@hotmail.com


 
Hastelweg 14 

5616 HL Eindhoven 

Tel;040-2517925 

Mob;06-54988783 

Email; gerrit@animal-world.nl 

Website; www.animal-world.nl 

 
                     
 
 
DE VOGELSPECIAALZAAK VAN EINDHOVEN EN OMSTREKEN  
NIEUW STEMPELKAART ; BIJ IEDER BESTEDING VAN 10,00 ONTVANGT U 1 STEMPEL                            
BIJ VOLLE KAART =30 STEMPELS ONTVANGT U EEN WAARDEBON T.W.V 10,00 
NIEUW GRIZO ZADEN PER ZAK 20KG; KANARIE 19,95 , VALKPARKIET/GROFPARKIET 17,95/ 
GRASPARKIET 15,95/ VOLIERE 17,95/ TROPISCH 17,95. ZEER MOOIE MENGELINGEN . 
GRIZO GEMENGD GRAAN MET LEGKORREL 20KG 9,95 
LEVERANCIER VAN O.A. 

- ORLUX, VERSELE-LAGA,OROPHARMA PRODUKTEN, NUTRIBIRD,SLAATS,  BEYERS PRODUKTEN  

- D.H.P VITAMINEN, ZUREN , VLIERBESSAP-DARBA, AZIJN MENGELS.  

- DELINATURE VOGELZADEN VOOR ZEER SCHERPE PRIJZEN. 

- VAESEN ZADEN MENGELS EN BIJPRODUKTEN – VOOR DE ZELFDE PRIJZEN ALS BIJ VAESEN. 

- WIELINK ZADEN MENGELS ZEER SCHERPE PRIJZEN. 

- SCHELPENZAND 25 KG WIT KRISTAL 6,75 BRUIN 25KG 4,95,BEUKENSNIP 9,95 

- THIJSSEN MAAGKIEZELS, OSTREA GRIT MENGELS 

- MINERALEN VAN O.A BOGENA ,ORLUX , CD. 

- REINIGINGS EN ONTSMETTINGSMIDDELEN VOOR VOGELVERBLIJVEN . O.A GREEN 7 BIRD 

BREEDER, VERMISEPT,HALAMIT-D, FINECTO+,U2 , ENZ  

- TEURLINGS ZADEN ALTIJD 10% VASTE KORTING 

- CLAUS INSECTEN EN UNIVERSEEL MENGELINGEN 

- BEVO NESTMATERIAALEN O.A SHARPIE 1KG 3,95 

- WITTE-MOLEN PRODUKTEN O.A EIVOEDERS ZEER SCHERPE PRIJZEN. 

- UNIVERSEEL VAN O.A BOGENA,CLAUS,ORLUX,SLAATS, TOVO  

- OPFOK PRODUKTEN .. BREEDMAX , VAESEN OPFOK, SPIRULINA,BESCHUITMEEL.ENZ 

- SLUIS EIVOEDERS 

- ENKEL VOEDIGE ZADEN VANAF 100GRAM 

- KWEEKKOOIEN EN VOORFRONTEN 

- LUXE BUITEN KOOIEN EN VOILERE,S 

- LEVENDVOER MEELWORMEN 9,00 P/KG ..BUFFALOWORMEN , KREKELS, 

SPRINKHANEN,WASMOTTEN,MORIORWORM. 

- DIEPVRIESPRODUKTEN,  B.V BUFFALOWORM 1LITER 7,95 .PINKY’S 1LITER 6,95 ENZ.        

-  

- TEVENS KUNT U BIJ ONS TERECHT VOOR UW VOGELS IN ONZE ENORME VOGELHAL MET 

RUIM 200 KOOIEN , …OOK KOPEN WIJ UW VOGELS OP DIE U OVER HEEFT …VRAAG NAAR 

ONZE OPKOOPPRIJZEN.                                                                                                                     

OOK VOOR ALLE ANDERE DIERENBENODIGTHEDEN EN VOEDERS KUNT U BIJ ONS TERECHT.                                            

 

mailto:gerrit@animal-world.nl
http://www.animal-world.nl/


 

 

    Wij zien u graag weer op onze vogelbeurzen en ledenvergaderingen in 2019    



 

LEDENVERGADERINGEN IN 2019                                      

12 maart, 2 april, 7 mei, 4 juni, 3 september,  1 oktober,5 november en 3 

december In ’t TWEESPAN                                                                                                                                                       

WE ZIJN VERHUISD NAAR ,t TWEESPAN MIRA 2 5505 AT, VELDHOVEN 



Alle letters in deze woordzoeker zijn maar eenmaal gebruikt. Veel woorden 

staan wel in een of meer hoeken. De overgebleven letters geven u de oplossing. 

Deze kunt u inleveren bij onze voorzitter Hans Kerkhof op de vergadering.                                             

Er zijn weer leuke prijsjes te winnen.  Groet  Ad de Weijs 

 
 
ARA            PARIA               POGEN               MEDISCH         SLAGBEURT                                                                                

EER             SNOEI               PRAYA               MENGGRAS     STAATSKAS                                                                                 

LYM            SORES              NIPPEN               OPTREDE         SLACHTRYP                                                                            

LOR             AFGAAN          SUISSE               RONDWEG       SNOTTEBEL                                                                                 

MAN           ALGAUW          CANADA           STILIST             SCHRYNEND                                                                             

PUP             ATLETE             COGNAC           TOMBOLA        SABELBONT                                                                                    

LEVI           BANKET            GEGONS            GIETBUI            SURINAMER                                                                                   

MAST         BOEZEM            GUNNEN           HAAITJE                                                                                            

SKAI           BRANDY            KANTJE            OPSLAAN                                                                                          

SPAN          DAAROM           LIPPIG               OPZICHT                                                                                    

UIER           DOENDE            ROOMYS           ORIGAMI                                                                                  

WAAG        DWEPER            ZITZAK              PELGRIM                                                                                    

ABUIS         ERWTJE            BOMAUTO         PESTBUI                                                                                 

COMBI        INMAAK           DIETIST              STRALEN                                                                                

ENGTE        KONING            HEBBER             ZOUTPAN                                                                          

KETEN        LEMMER           INCASSO            MUNTWEZEN                                                                                   

KOPER        MOSSEL            INSNEDE            SMEEKBEDE  



    

 

 

     U KOOPT TOCH OOK BIJ ONZE ADVERTEERDERS ! 

 
 

 

                
                  

Tinus &Tim Legius bedanken VV Veldhoven voor de receptie/attentie/bloemen wegens  

het behalen van hun wereldkampioenschap in Zwolle (2 x goud,1 x zilver en 1 x brons). 

Hun ingezonden vogels waren Japanse meeuwen crème ino. Tevens willen ze Ben 

bedanken voor het invullen van het inschrijfformulier voor deze kampioenschappen wat 

nog niet zo eenvoudig was. 



GEOPEND OP DONDERDAG <> VRIJDAG EN ZATERDAG 

Geopend : Donderdag en Vrijdag  van 16.00 – 19.00 uur 

Zaterdags  : 10.00 tot 13.00 uur                                                              

 

LET OP ZATERDAGS OM 1 UUR GESLOTEN 

 

TOKE v. LIMPT 

 

Vogelzaden – Hondenvoeders – Dierenbenodigdheden 

G.van Limpt 

 
Mispelbeek 1  5501 AD  Veldhoven 

Tel/Fax : (040)253 50 38 – Mobiel : 06 28 44 56 61 

E-mail : gradje11@msn.com 

Geopend : Donderdag en Vrijdag  van 16.00 – 19.00 uur 

Zaterdags  : 10.00 tot 13.00 uur 

 

                         VAESEN VOGELZADEN 

                                                                            

                               VOGELZADEN  
                               Slaats – Cedé - Orlux                                                                                                                                                                            
                                                                                                                      

Diversen  zaad mengelingen en losse zaden voor Europese cultuurvogels. 

Tevens verse meelwormen verkrijgbaar. 

Voor al deze artikelen kunt u terecht bij : G.van.Limpt 
 

Sparen bij elke besteding van 5 euro gratis stempel.       

Volle kaart is 10 euro waard.                                                                         
 



   Het clublokaal van onze Vogelvereniging is vanaf 1 november 2018 
 

                WIJKCENTRUM   ,t TWEESPAN  

                  

                                        MIRA 2, 5505 AT Veldhoven                                                                                                 

                Beheerster: Charlotte van Beek  Tel: 040-2539091                                                                                                                                                                                                                                    

                                  www.tweespan-veldhoven.nl 

 

                      
 

                                                                                                                                      

http://www.tweespan-veldhoven.nl/



