Lemster Volière Vrienden
Wulp 5
8532 BM Lemmer
tel. 0514 – 569338
Even bijpraten in de |Corona tijd.
Niet alleen bij ons liggen de contacten stil maar ook bij het District en de Bond van de
Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. De geplande Algemene Vergadering en de
Districtsvergaderingen kunnen niet op de normale manier doorgang vinden.
29 mei a.s. wordt de digitale AV gehouden. De afdelingen hebben hun stemformulier ook
digitaal kunnen inleveren.
Volgens deze link kunt u al de gegevens over de AV vinden: https://www.nbvv.nl/downloads/
AV documenten 2021.
Terugloop in leden 223, veel minder in vergelijking met 2019, toen namelijk 1794.
Ook telt de Bond bijna 800 verspreide leden, dit is jammer, want het gaat ten koste van de
afdelingen. 21 afdelingen zijn opgeheven, terwijl er 5 afdelingen zijn gefuseerd.
De Facebookgroep van de NBvV heeft nu al meer dan 5.000 leden! Het is de moeite waard
om daar eens een kijkje te nemen.
Als nieuw lid van de Lemster Volière Vrienden hebben we per mei 2021 mogen inschrijven
Jan van der Werf, van harte welkom bij de LVV. We hopen dat je snel je weg mag vinden
binnen de vereniging. Naam en adresgegevens eventueel te verkrijgen via de secretaris.
Jan kweekt kanaries, onder meer de Portugese Arlequim of Harlekijn, volgens mij een nieuwe
klasse binnen onze vereniging.

In verband met mijn gezondheid heb ik bijna al mijn vogels weg moeten doen. Het
schoonmaken van de tien broedkooien en de uitvluchtkooien werd me te veel. Ook lukt het
me niet meer om de jongen te ringen. Gelukkig is er binnen den vereniging hulp genoeg. Dat
hoeft volgens Diedrik en Johan geen reden te zijn om te stoppen met kweken. Dank hiervoor!
Ik heb nog 1 paar gouldamadines met 9 jongen in twee broedsels. Buiten nog mijn koppel
Bourkesparkieten, die dit jaar 12 jongen hebben gebracht in twee nesten. Een recordaantal
voor dit koppel. Sinds 2015 heeft dit koppel meer dan 50 jongen grootgebracht, ook nog van
behoorlijke kwaliteit. Het eerste jaar haalden veel jongen al 91 punten.
Bewaarde ik de jongen normaal samen met de ouders in de vlucht tot en na de
tentoonstellingstijd, dit jaar heb ik de oudste 6 jongen nu al moeten verkopen. 14 volwassen
vogels in de vlucht van 200x100x200 cm zijn er veel te veel.
Johan Voerman

