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Het wordt eentonig, maar weer kunnen we niet vergaderen op de
geplande datum.
Zoals het nu lijkt wordt op die dag de avondklok wel opgeheven,
maar het aantal besmettingen zal geen vrijheid geven om dan bij
elkaar te komen.
Laten we hopen dat dit in september wel zal lukken wanneer de
meest kwetsbare mensen hun vaccinatie hebben gehad.
Agenda 2021
Donderdag 9 september
Woensdag 13 oktober
Donderdag 11 november
Vrijdag 12 november
Zaterdag 13 november

Gewone Vergadering
Gewone Vergadering
Inbreng vogels voor de TT
Keuring van de vogels
TT open, sluiting om ?

Tim de Velde Harsenhorst is verhuisd van Rutten naar Dronten.
In verband met de nieuwe AVG regels zullen we voortaan niet meer
de adressen vermelden bij wijzigingen.
Voor zover nodig kunt u het adres opvragen bij de secretaris of de
voorzitter.
Via de email heeft u het meeste nieuws van de Bond en het District
Friesland van de NBvV al ontvangen.
Voor de volledigheid een aantal links:
NBvV
District Friesland
LVV

http://www.nbvv.nl
http://www.districtfriesland-nbvv.nl/
http://www.lemstervolierevrienden.nl

De nieuwsbrief van het district vermeldt dat de vergaderingen van
het district en de bond niet doorgaan.
De Friese Kampioenschappen 2021 staan gepland in
Surhuisterveen.
En nu maar hopen dat we weer eens een TT kunnen houden.

Vloerbedekking :
-

PVC stroken
Laminaat
Linoleum
Vinyl
Tapijt etc.

Gordijnen
Raamdecoratie
Bedden en bedtextiel

TOP KWALITEIT
voor een betaalbare prijs
Langestreek 15-16
8531 HV Lemmer
Tel. 0514-564980

info@delangestreek.nl
www.delangestreek.nl

Ontsmetten van volière en de kweekkooien
Het broeden is voorbij en de jongen eten zelfstandig, nu is het wachten
op mooi weer voordat de vogels in de volière kunnen en dat is meestal
na IJsheiligen. Maar in eerste instantie de volière klaar maken voordat
ze naar buiten kunnen, meestal doe ik op de betonnen bodem van de
volière na reinigen en een na paar dagen later ontsmetten, nieuwe laag
metselzand op de bodem als bodembedekker. Nou gebruik ik
Eucalyptus reiniger om de volière – kweekkooien – binnen verblijven te
reinigen. Geeft een aangename geur en verwijdert uitwerpselen en
andere hardnekkige vervuiling. Daarna komt het ontsmetten aan de
beurt en doe ik dan met Virkon S. Het doel van desinfecteren is het
verlagen van de infectie in de omgeving naarmate de infectie afneemt
neemt de kans op verspreiding c.q. vermeerdering van een infectie af.
Virkon S heeft een breed spectrum, geen enkel ander
ontsmettingsmiddel heeft dezelfde krachtige uitwerking die zijn doel
volledig haalt. Virkon S heeft onafhankelijk bewezen zeer effectief te
zijn tegen meer dan 100 virusstammen in 22 virus families, 400
bacteriesoorten en meer dan 100 soorten schimmels. Deze lijst van
bewezen werkzaamheid bevat onder andere: het Canine parvovirus
Bordetella bronchiseptica en mogelijk van dierlijke oorsprong MSRA.
Virkon S heeft een brede werking en heeft bewezen zeer effectief te zijn
tegen een breed spectrum van virale, bacteriële en schimmel
veroorzakende organismen die bij vogels van invloed zijn. Het reinigen
en ontsmetten van de volière en kweekkooien – vogelverblijven is een
must en het mag nooit overgeslagen worden want je krijg op den duur
de rekening hiervoor gepresenteerd. Het kan zijn door ziekten en of
virussen – bacteriën c.q. schimmels. Het kost wat tijd en geld, maar dat
hoort ook bij onze hobby. Voordat de zomer begint ( hogere
temperaturen – waar virussen en bacteriën goed gedijen ) de volière –
kweekkooien – nestkastjes allemaal goed schoon te maken en te
ontsmetten. Ontsmetten is eigenlijk het doden van zoveel mogelijk
micro - organisme ( bacteriën – virussen - schimmels – gisten –
protozoën ). Bestrijden daartegen kan met alle ontsmettingsmiddelen,
die voor de ene beter werkt als de andere. Micro – organismen zijn de
veroorzakers van ziektes in onze vogelverblijven. Daarom gaan we door
te ontsmetten preventief werken en proberen zoveel als mogelijk micro
–organismen te doden. Een besmetting door virussen – bacteriën en

dergelijke kunnen dan ook op verschillende manieren aangepakt
worden, als het maar gebeurt. Vooral door de lucht – water – het voer –
nieuwe aangekochte vogels kan het gebeuren. Zet de aangekochte
vogels altijd een week apart en observeer ze een week lang, voordat je
ze bij je eigen vogels doet! Ook spelen vochtigheid en temperatuur (
daarom voor de zomer ) een zeer belangrijke rol voor de groei van
micro – organismen – bacteriën – schimmels e.d. een grote een
belangrijke rol . Liefst verwijderen we de vogels uit het kweekverblijf
als we beginnen met ontsmetten, dan gaan ze bij mij in de buitenvolière
die als eerste al is schoon gemaakt. Door preventief te gaan ontsmetten
worden heel wat ziekmakende kiemen gedood. We proberen alles te
raken, ook in de kieren en gaten. Sommige ontsmettingsmiddelen zijn
niet zo onschuldig, dus lees ALTIJD de bijgevoegde instructies goed en
hou ook de verdunning goed aan als die van toepassing zijn. Ook als je
handen moet beschermen is dat raadzaam. Na inwerking en de droogtijd
is het zaak om over te gaan tot ventileren ( verse lucht in de
vogelverblijven ) . En dan kunnen de vogels er weer in vanuit de volière
in het vogelverblijf en is de klus geklaard! De vogel blij en de fokker,
alles gaat hand in hand zonder problemen, wie wil dat NIET ! Succes.
Theo Gebbink
Voor verse waar en vlotte bediening
Groente- en Fruithal

D. J. van Looy

Kortestreek 4, Lemmer
Tel. 0514 - 565100

Financiële diensten
Helder Flevostraat 2-a
8531 KS Lemmer
Tel. 0514 – 56 62 62
WWW.HELDERFD.NL

geel- en rood mozaïek kanaries

C. Van Ginkel
Wieringerstraat 9
8531 LC Lemmer
tel. 06 42194717

● Albert Koopmanstraat 3 ● 8531 HC Lemmer ● 0514-561577 ●
● Pastoor Koopmansplein 2 ● 8302 CC Emmeloord ● 0527-617330 ●
BEHANDELING BIJ VOORKEUR OP AFSPRAAK NA TELEFONISCH OVERLEG
INLOOPSPREEKUUR LEMMER maandag, woensdag en

vrijdag van 13.30 –

14.00 uur
SPOEDGEVALLEN 24

uur per dag bereikbaar

Inloopspreekuur Emmeloord maandag t/m vrijdag van 16.00-17.00 uur
Afhalen medicijnen en afspraken van 15.00-16.00 uur

info@dapzwfriesland.nl
www.dierenartsenpraktijklemsterland.nl

Bestuur Lemster Volière Vrienden :
Voorzitter:
J. Voerman
Blazer 49, 8531 CE LEMMER
johvoerman@home.nl
tel. 0514 – 561726
Penningmeester:
J. Sikkema
Tjotter 17, 8531 DE LEMMER
johan.sikkema@kpnmail.nl
tel. 06 22427267
Secretaris:
D. Kelderhuis
Wulp 5, 8532 BM LEMMER
d-kelderhuis@ziggo.nl
tel. 0514 – 569338
Ringencommissaris:
C. van Ginkel
Wieringerstraat 9, 8531 LC LEMMER
vanginkel.k@telfort.nl
tel. 06 42194717
Materialencommissaris:
D. Kelderhuis
Wulp 5, 8532 BM LEMMER
d-kelderhuis@ziggo.nl
tel. 0514 – 569338
Contributie Lemster Volière Vrienden € 40,00 per jaar, te betalen
aan het begin van het kalenderjaar. Rekeningnummer Rabobank
NL58RABO0337054126 t.n.v. Lemster Volière Vrienden, p.a.
Tjotter 17, Lemmer
Heeft u al betaald ? Een automatische betaling, te regelen via de
bank, is gemakkelijk voor u en de penningmeester.

