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Voor u ligt de eerste editie van het digitale 

Activiteitenbulletin voor Noord-Nederland. In 

navolging van de uitgave van een een Drents 

Activiteitenbulletin in 2018, is dit een geza-

menlijk initaitief van de districtsbesturen van 

Groningen, Friesland en Drenthe. Met dit 

Activiteitenbulletin willen we u informeren 

over de geplande activiteiten in de  Noordelijke 

districten. 

Stichting Districtshow Drenthe houdt in week 50 van 2019 voor de 3e keer de Refona 

Districtsshow Drenthe. Door alle inzet van onze vrijwilligers en de inzenders uit Drenthe is 

dit de grootste vogelshow van Noord-Nederland. Ook dit jaar zal de show gehouden worden 

in de grote zaal van Sportlandgoed Zwartemeer. 

Het redactieteam wordt gevormd door de 

voorzitters van de districten Groningen, Fries-

land en Drenthe. Zij zijn verantwoordelijk voor 

de aanlevering en de juistheid van de informatie 

uit hun district. Mocht u vragen hebben over dit 

Activiteitenbulletin dan kunt u zich wenden tot 

uw districtsvoorzitter. De verspreiding van dit 

digitale Activiteitenbulletin zal via de secre-

tarissen van de verenigingen verlopen. Aan hen 

het verzoek om dit met de leden te delen. 

In dit Activiteitenbulletin is informatie opgeno-

men over de districtstentoonstellingen. Daar-

naast heeft ieder district de mogelijkheid om 

een show uit te lichten en een initiatief van 

samenwerking onder de aandacht te brengen. 

Uiteraard is er ook aandacht voor de vogel-

markten. Tot slot zijn de data van de activiteiten 

samengevoegd in de Activiteitenkalender. Alle 

aangevraagde tentoonstellingen staan hierin 

vermeld. 

Afgelopen jaar waren er bijna 1300 vogels in 

de wedstrijdklasse en 100 vogels in de 

verkoopklasse. Deze werden ingestuurd door 

142 inzenders. Een knap aantal aangezien 

twee weken later de COM georganiseerd 

werd. Opvallend was dat het aantal jeugd 

inzenders was gegroeid naar 12. Niet onbe-

langrijk in deze tijd van vergrijzing in onze 

hobby. 
Speciaal voor deze jeugd is er op zondag 15 

december weer de Jeugddag van het District 

Drenthe. Net als in 2018 zijn ook dit jaar de 

jeugdleden van Groningen en Friesland weer 

welkom. Op deze dag worden diverse activi-

teiten georganiseerd met veel informatie over 

het houden en showen van vogels. Daarnaast 
worden de kinderen uit de omgeving uitgeno- 

digd om een speciale gastles te volgen op de 

Refona Districtsshow Drenthe om ook niet-

leden in aanraking te laten komen met deze 

hobby.  

Alle leden van de NBvV (Nederlandse Bond 

van Vogelliefhebbers) district Drenthe mogen 

aan de Refona Districtsshow Drenthe deel-

nemen. Zowel het reglement als het inschrijf-

formulier zijn op de website van de Stichting 

www.districtsshow-drenthe.nl beschikbaar, 

maar kunnen ook per e-mail of telefoon wor-

den opgevraagd. Alle leden uit het district 

drenthe krijgen een persoonlijke uitnodiging 

via de verenigingen. Dit alles wordt mogelijk 

gemaakt door onze sponsoren. Zonder hen 

was deze organisatie niet mogelijk. Mocht het 

inzenden op de show niet mogelijk zijn, een 

bezoek brengen aan de show is gratis en de 

toegang is rolstoelvriendelijk.  

Activiteiten 
Informatie voor leden van verenigingen uit Groningen, Friesland en Drenthe 

Evenement: Refona Districtsshow Drenthe 
Locatie:  Sportlandgoed Zwartemeer 
  (Verlengde van Echtenskanaal Noordzijde 2, 7894 EA Zwartemeer) 
Inbrengdatum: 10 december 2019 
Openingstijden: 12 december 2019 van 19:30 tot 22:00 uur 
  13 december 2019 van 10:00 tot 22:00 uur 
  14 december 2019 van 10:00 tot 18:00 uur 
  15 december 2019 van 10:00 tot 15:00 uur 
Inlichtingen: Mark Fokkert, secretariaat@districtsshow-drenthe.nl 

www.districtsshow-drenthe.nl 
 

Geschreven door M.A.J. Fokkert  



 
  
 

Samenwerking, de weg naar de toekomst! 
De reden om je aan te melden bij een vogelvereniging is om samen met andere liefhebbers ervaringen te delen, van elkaar te leren, elkaars vogels 

te bewonderen, zelf een betere kweker te worden en om gewoon gezellig met elkaar over vogels te praten. Bij vogelvereniging Tropenpracht uit 

Beilen doen we dat inmiddels 55 jaar met veel plezier. Wij zien echter ook dat door vergrijzing, het wegvallen van leden en slechts een beperkte 

aanwas van jeugdleden de club door de jaren heen kleiner blijft worden. De enige mogelijkheid die wij zien voor overleving is samenwerking, en 

laat samenwerking nou juist in het DNA van Tropenpracht zitten! 

Sinds jaren organiseert Tropenpracht een 

Bijzondere Tentoonstelling in Beilen. Er 

wordt veel tijd en moeite besteed door een 

hecht samenwerkende groep vrijwilligers om 

niet alleen te verzekeren dat de vogels goed 

gekeurd en verzorgd worden, maar ook wordt 

er veel zorg besteed aan de aankleding van de 

zaal. Doel is om het geheel aantrekkelijk te 

maken voor zowel vogel als bezoeker door 

het gebruik van groen in de vorm van struik-

jes en planten, door herfstkleuren weer te 

geven door het gebruik van gedroogd blad 

onder de stellingen, aangevuld met diverse 

kalebassen en pompoenen en sinds een aantal 

jaren hebben we een samenwerking met 

natuurfotograaf Edwin Smit die zijn mooiste 

foto’s van het afgelopen jaar op onze show 

exposeert. 

En juist in deze tentoonstellingen heeft de 

samenwerking met andere partijen gestalte 

gekregen. In 1988 werden wij via één van 

onze leden door de Speciaalclub Mozaïek-

kanaries benaderd of het mogelijk zou zijn 

om hun vogels tentoon te stellen op de 

jaarlijkse TT van Tropenpracht. Uiteraard 

waren deze prachtige vogels een mooie 

aanvulling op de vogels van onze leden en 

andere inzenders en graag gingen wij 

akkoord. 20 jaar lang hebben wij van de 

mozaïekkanaries op onze tentoonstelling 

mogen genieten. In 2009 werd besloten dat 

het de beurt van een andere vereniging was 

om de mozaïeken te tonen aan hun publiek en 

met pijn in het hart hebben wij afscheid van 

hen genomen. 

Inmiddels had Tropenpracht een voorzitter, 

Henk Lomulder, die Gouldskweker in hart en 

nieren is. Henk was en is niet alleen zeer 

succesvol met zijn Gouldamadines, maar was 

ook een zeer actief en betrokken bestuurslid 

van Regio 6 van de Speciaalclub Natuur-

broed Gouldamadines Nederland (SNGN). 

Mede door Henks enthousiasme werd in 

2004 door Regio 6 van de SNGN de stap 

genomen om hun regiotentoonstelling te 

houden in Beilen, als onderdeel van de 

Tropenpracht TT. 

Door de contacten van onze secretaris Remco 

Poelarends kwam daar in 2009 de Regioshow 

Geschreven door B. Broos 

Noord-Oost Nederland van de Speciaalclub 

Australische Prachtvinken & Papegaai 

Amadines bij. 

Naast de goede persoonlijke contacten en het 

uitwisselen van waardevolle ervaring en 

kennis met de leden van deze speciaalclubs, 

die vaak zeer serieus en op een hoog niveau 

met hun vogelhobby bezig zijn, heeft dit ons 

ook een prachtige aanvulling van kleurrijke 

vogels op onze eigen tentoonstelling 

opgeleverd. 

Wie de TT in Beilen kent en er regelmatig 

komt weet dat hij altijd een kennis of familie-

lid die zelf geen vogels houdt mee kan nemen 

en er verzekerd van kan zijn dat deze zijn 

ogen uitkijkt bij de kleurenpracht van de 

Gouldamadines! En voor de wat meer erva-

ren kweker is er altijd een mooie verzameling 

Australische prachtvinken en Papegaaiama-

dines te bewonderen. Dit in combinatie met 

de door onze eigen leden en leden van 

omliggende verenigingen ingezonden vogels 

zorgt er voor dat  er een prachtig geheel is 

ontstaan waar wij zeer trots op zijn. 

Maar samenwerking gaat verder dan alleen 

de tentoonstelling. Sinds een aantal jaren 

proberen wij met regelmaat met een aantal 

andere verenigingen uit District Drenthe 

gezamenlijke sprekers uit te nodigen. Voor-

deel is dat je je dan ook eens een interessante 

spreker die een wat hogere onkostenver-

goeding vraagt kunt veroorloven. Daarnaast 

worden de contacten tussen leden van de 

verschillende verenigingen aangehaald 

tijdens het napraten onder genot van een 

hapje en drankje (en soms wat meer drank-

jes!). 

En waarom je beperken tot vogelvereni-

gingen in je district? Als je je blik iets 

verbreedt zul je zien dat er ook andere 

dierenliefhebbers in je eigen woonplaats zijn. 

Zo zijn wij actief bezig om de contacten met 

de Kleindierenvereniging en met Stichting 

Dierenweide aan te halen. Tijdens gesprek-

ken en wederzijdse presentaties kom je er 

snel achter dat hoewel het om andere dieren 

dan volièrevogels gaat, er vaak meer 

overeenkomsten dan verschillen tussen de 

hobby’s, en zeker de beleving ervan, bestaan.  

Ook zijn de leden van Tropenpracht sinds een 

aantal jaren via familiebanden van onze 

secretaris vaste deelnemers aan de jaarlijkse 

tafelkeuring van De Tuinfluiter in Ommen, 

wat altijd als erg leerzaam én gezellig ervaren 

wordt. 

We horen en lezen overal dat de vogel-

verenigingen steeds kleiner worden en dat 

zelfs her en der verenigingen worden 

opgeheven bij gebrek aan leden. De enige 

manier om verder te komen is samenwerking. 

De laatste stap op het gebied van samen-

werking zijn gesprekken met een vereniging 

niet al te ver bij ons vandaan die met dezelfde 

problemen kampt: hoe zouden we een 

samenwerking in de toekomst vorm kunnen 

geven, samenwerking op welke gebieden en 

in welke structuur? Een eerste  oriënterend en 

door beide partijen als zeer prettig ervaren 

gesprek heeft plaats gevonden en we hebben 

afgesproken om onze leden te informeren, er 

gedurende de zomer eens over na te laten 

denken en na de zomer het gesprek verder op 

te pakken. Wordt vervolgd! 

En ook hier hoef je je niet te beperken tot een 

buur-vereniging in je eigen district. Onze 

gesprekspartner is een vereniging die onder 

district Friesland valt. Het belangrijkste is het 

blijven beleven van de mooie vogelhobby, 

districtsgrenzen zijn daar aan ondergeschikt 

vonden beide partijen en gelukkig waren 

zowel het bestuur van District Drenthe als 

Friesland het daar roerend mee eens. 

Bij deze wil ik een ieder aanmoedigen om om 

zich heen te kijken of er verenigingen zijn 

waar op enige wijze mee samengewerkt kan 

worden. Zoals uit ons verhaal blijkt wordt de 

basis van samenwerking vaak gelegd via 

persoonlijke contacten. Gebruik uw vogel-

netwerk, de meesten van ons hebben zo veel 

contacten waarmee je kunt kijken naar mooie 

vormen van samenwerking! Als u na het 

lezen van dit stuk graag meer zou willen 

weten of aanknopingspunten ziet om eens 

met Tropenpracht in gesprek te gaan, aarzel 

dan vooral niet om contact met mij of één van 

de andere bestuursleden van Tropenpracht op 

te nemen! 



 
  

 

Zanglust Joure gaat wat nieuws doen 
Zoals u mogelijk in het geruchtencircuit al hebt vernomen gaat Volierevereniging Zanglust uit Joure per 2019 de structuur van het bestaande 

Tentoonstelling drastisch wijzigen. We gaan in plaats van een meerdaagse show naar een 1-daagse show. We hebben dit rigoureuze besluit 

genomen vanwege het feit dat de bestaande show wat ons als bestuur en vaste inzenders betreft te lang duurt en er hoegenaamd van 

buitenstaanders geen belangstelling meer is om een dergelijke show te bezoeken. De huidige vorm had wat ons betreft geen bestaansrecht meer. 

De laatste jaren is gebleken dat een show van 

3 of 4 dagen voor onze vereniging te lang is. 

Kwamen er vroeger nog veel bezoekers die 

het wel interessant of leuk vonden om eens 

te komen kijken naar wat voor vogeltjes er 

geshowd werden op een vogeltentoonstel-

ling, is het de laatste jaren vervallen tot een 

show voor alleen inzenders en zelfs een 

aantal hiervan komt niet meer op de show als 

toeschouwer. Diverse inzenders brengen 

woensdagavond hun vogels voor de keuring 

van donderdag en halen zaterdagmiddag hun 

vogels en prijzen op, en dat was het dan. 

Zelfs bij de opening en bekendmaking van de 

winnaars zie je de inzenders veelal niet meer. 

Blijkbaar is er dus geen behoefte meer aan 

een meerdaags evenement. Tot zover het 

nega-tieve gedeelte.  

 

De noodzaak  

We gaan naar subtropisch zwembad 

“Swimfun “ met de tentoonstelling. Dit is 

ook de locatie voor onze vogelmarkten. We 

laten hierbij ’t Perk en de Stuit na ruim 40 

jaar achter ons. Dit is een bewuste keuze 

aangezien de huur die we de laatste jaren 

betaalden steeds wat hoger werd en in de 

komende jaren verdubbeld zal worden door 

gemeente De Fryske Marren. Dit zou voor 

ons als vereniging betekenen dat we onge-

veer 800 tot 900 euro moeten betalen voor 

een 3-daagse show. Tevens moeten we de 

extern  

extern ingehuurde catering betalen, wat ook 

al gauw een kostenpost van 400 euro is. 

Daar tegenover staan wat ons betreft tijdens 

de show totaal geen inkomsten aangezien 

we geen entree heffen en de catalogus gratis 

verstrekken. Dus de kosten worden gewoon 

veel te hoog. Swimfun is daarentegen zo 

goed als gratis, alléén de catering is voor 

Swimfun. .  Ook is er in "De Stuit " geen 

dagelijks beheer meer aanwezig, wat voor 

ons erg lastig werd in verband met toezicht. 

 

Een voorbeeld 

Bij Swimfun gaan we een 1-daagse show 

organiseren. De bedoeling is dat we er een 

1-daags topevenement van gaan maken en 

zoveel mogelijk leden erbij te betrekken. De 

show is overigens ook opengesteld voor niet 

leden van Zanglust. Vanuit de NBvV is het 

initiatief positief ontvangen en hiermee 

willen we een voortrekker zijn in vogelland. 

We willen graag dat de inzenders tijdens de 

dag van de keuring en show aanwezig zijn. 

De inzenders krijgen een natje en een 

droogje aangeboden door de club en mogen 

aanwezig zijn tijdens de keuring van de door 

hen ingezonden vogels. Hierdoor heeft de 

dag ook nog een bijzonder educatieve 

functie wat betreft het kweken en houden 

van vogels. We hebben inmiddels een aantal 

keurmeesters bereid gevonden die ons bij 

willen staan in deze nieuwe opzet. 

 

Het evenement 

De bedoeling is dat de vogels ingebracht 

worden vrijdagavond van 18:00 tot 20:00 

uur of zaterdagochtend van 7:00 tot 8:00 

uur, al naar gelang uw voorkeur. Vanaf 

zaterdagochtend 8:00 uur worden de vogels 

gekeurd in het bijzijn van de inzenders. We 

gaan er van uit dat de keuring om ongeveer 

12:30 klaar is en we vervolgens de keur-

briefjes aan de kooien kunnen bevestigen en 

een beknopte catalogus kunnen maken voor 

de prijs-uitreiking. Vervolgens opent de 

show om 14:00 uur en is open voor 

inzenders, liefhebbers en bezoekers van 

Swimfun. Er zal ’s middags een aantal keur-

meesters aanwezig zijn om uitleg te geven 

over de gekeurde vogels. 

Kortom we gaan er een complete vogeldag 

van maken waarbij u ook tips en advies 

krijgt over uw geshowde vogels. Het bete-

kent ook, dat u de vogels niet 4, maar 

slechts 1 dag kwijt bent. En u kunt alles wat 

betreft de show meemaken. Het nieuwe 

reglement met diverse aanpassingen, zoals 

vraagprogramma en prijzen, is opgemaakt 

door Klaas Snijder en Age Ruiter en is 

goedgekeurd door het bestuur van Zanglust. 

Tot slot waren onze Drie Musketiers, zoals 

vaak beschreven in "Onze Vogels", het er 

ook wel mee eens en het commentaar was 

zoals gebruikelijk natuurlijk "It koe 

minder".  

 

Geschreven door A. Ruiter 

Succesvolle samenwerking in Zuid-Oost Groningen 
Geschreven door B. Draijer 

Een probleem waar veel vereniging mee te maken hebben is de vergrijzing. Er vallen steeds meer oudere leden af en er komt nauwelijks jeugd 

voor terug. Ook bij de  vogelvereniging Stadskanaal vormt dit een probleem. Het aantal vogels die aangeboden worden bij ons en ook de 

omliggende verenigingen lopen sterk terug. Daarom hebben verenigingen in Zuid-Oost Groningen de koppen bij elkaar gestoken om tot een 

oplossing te komen voor dit probleem. De eerste bijeenkomst werd georganiseerd in het begin van 2015. Aanwezig waren de volgende 

verenigingen: Onstwedde, Oude-Pekela, Nieuwe-Pekela, Veendam, Bellingwolde, Musselkanaal en Stadskanaal. Uit deze verenigingen is een 

werkgroep ontstaan die de ging onderzoeken wat de mogelijkheden waren om een gezamenlijke tentoonstelling te houden. Het resultaat liegt er 

niet om, want zowel Onstwedde, Nieuwe-Pekela en Stadskanaal gingen voor een gezamenlijke tentoonstelling. Oude-Pekela, Veendam en 

Bellingwolde bleven wel voor een eigen tentoonstelling gaan, maar bleven zowel financieel als in de organisatie meewerken. Uiteraard met de 

intentie om later gewoon helemaal bij ons aan te sluiten. Dit alles heeft ertoe geleid dat we dit jaar alweer voor de derde keer bij “De Drijscheer” 

in Alteveer een mooie vogeltentoonstelling kunnen organiseren. Kom onze tentoonstelling bezoeken, want het is echt de moeite waard. Als de wil 

er is, zijn er veel mogelijkheden om samen mooie dingen te bereiken. 

samen de markt bezoeken en vogels verkopen.’ Voor vragen of reserveringen kan 



  

 

De internationale van Veendam 
Vogelvereniging De Vogelvriend Veendam en omstreken houdt dit jaar voor de tweeënvijftigste keer een internationale tentoonstelling. Voor 

het achtste achtereenvolgende jaar in de kantine van De Wildervanckhal in Wildervank. Veel vogelliefhebbers uit Groningen, maar ook uit de 

kop van Drenthe, weten zich de grote vogelshows van De Vogelvriend vorige eeuw in het Veendammer Hotel Parkzicht, De Menterne in 

Muntendam en wijkcentrum Dukdalf in Veendam nog te herinneren. Op het hoogtepunt werden daar 1700 vogels ingestuurd. Kom daar nu 

nog maar eens om. 

Om dergelijke grote shows ook voor niet 

leden van De Vogelvriend en buitenlandse 

inzenders toegankelijk te maken, werd de 

show in Veendam een internationale. De 

Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers 

kent feitelijk drie soorten shows: die van 

afdelingen, districtstentoonstellingen (pro-

vinciale kampioenschappen) en nationale- of 

bondskampioenschappen (Vogel in Zwolle). 

Voor samenwerkende afdelingen in eenzelf-

de streek bestaat de mogelijkheid om een 

zogeheten regioshow te houden. 

Afdelingen in grensstreken kunnen een 

internationale status voor hun jaarlijkse 

tentoonstelling aanvragen.  Nadeel van het 

houden van een internationale tentoon-

stelling (evenals het organiseren van een 

regiotentoonstelling) is dat de Nederlandse 

Bond van Vogelliefhebbers (NBvV) daarbij 

als voorwaarde stelt dat de tentoonstelling 

vroeg in het jaar, buiten de zogeheten 

beschermde weken, wordt gehouden. Voor 

veel aspirant-inzenders is dat vroege tijdstip 

reden om niet mee te doen in Veendam, 

aangezien hun vogels nog niet klaar zijn. Dat  

zal zo zijn, maar het kan ook een goede 

reden zijn om eens wat overjarige vogels aan 

te houden. Immers, veel vogelsoorten zijn 

pas in hun tweede levensjaar volgroeid en 

scoren beter op shows dan in het eerste 

levensjaar.Voor wie de vogels wel bijtijds in 

showconditie heeft biedt de internationale 

tentoonstelling van De Vogelvriend liefheb-

bers de kans om de resultaten van het 

kweekseizoen aan een eerste kritische blik 

van de keurmeesters bloot te stellen en zo 

allicht beter voorbereid te zijn op de eigen 

onderlinge tentoonstelling. Ondanks dat met 

name de Duitse buren het de laatste jaren af 

laten weten, heeft het bestuur van De 

Vogelvriend besloten het predicaat ‘inter-

nationale’ te blijven behouden. Dit betekent 

dat feitelijk elke bij de NBvV aangesloten 

liefhebber zijn vogels in kan sturen naar de 

tentoonstelling in Wildervank.  Laat dit 

behalve een uitnodiging ook een uitdaging 

zijn.  

Inschrijvingen moeten uiterlijk donderdag 

26 september binnen zijn bij de 

tentoonstellingssecretaris Jaap Wijsbeek. 

Inschrijfformulieren zijn te downloaden op 

de website van de vereniging of verkrijg-

baar bij de tentoonstellingssecretaris 

en  dierenspeciaalzaak Buze in Heiligerlee 

of Pet’s Place in winkelcentrum Autorama 

Geschreven door L. van Kelckhoven 

Evenement: Internationale tentoonstelling Veendam 
Locatie:  De Wildervanckhal 

(Woortmanslaan 1, 9648 AA  Wildervank) 
Inbrengdatum: 8 oktober 2019 
Openingstijden: 10 oktober 2019 van 20:00 tot 22:00 uur 
  11 oktober 2019 van 13:00 tot 22:00 uur 
  12 oktober 2019 van 10:00 tot 15:00 uur 
Inlichtingen: Jaap Wijsbeek, 0598-618507 
  www.vogelverenigingveendam.nl 
 

De districtstentoonstelling van Groningen gaat door! 

Geschreven door K.H. de Groot 

Evenement: Distictstentoonstelling Groningen 
Locatie:  MFC de Noordsuythoeve 

(Schoolstraat 2, 9635 AZ  Noordbroek) 
Inbrengdatum: 10 december 2019 
Openingstijden: 12 december 2019 van 20:00 tot 22:00 uur 
  13 december 2019 van 13:00 tot 22:00 uur 
  14 december 2019 van 10:00 tot 15:00 uur 
Inlichtingen: Sjoerd Westerhof  

06-30308081 
sec.dist.groningen@kpnmail.nl 

   

Even leek er geen districtstentoonstelling plaats te gaan vinden in Groningen, maar gelukkig is er een organisatiecomité opgestaan. De districts-

tentoonstelling zal dus niet door een afdeling georganiseerd, maar door een comité dat wordt gevormd door leden van verschillende verenigingen. Een 

zestal heren zijn bereid gevonden om de organisatie van de districtstentoonstelling op zich te nemen. Het organisatiecomité bestaat uit Sietse Radix, 

Douwe Welling, Koeno de Groot, Jaap Buze en Johan de Vries. Na overleg en afstemming met het districtsbestuur is goedkeuring verkregen van het 

districtsbestuur van Groningen om de districtstentoonstelling te mogen organiseren in samenwerking met het beheer van Multifunctioneel Centrum 

(MFC) de Noordsuythoeve in Noordbroek. Het organisatiecomité zal dus onder de vleugels van het districtsbestuur van Groningen opereren. Met deze 

constructie wordt voldaan aan de regelgeving van de NBvV. 

Wij hopen op veel Groningse bereidheid om een aantal 

vogels in te zenden. Samen kunnen we er een prachtig 

evenement van maken. Het organisatiecomité is enthousiast 

en we hopen dat alle Groningse vogelliefhebbers dit ook zijn. 

Om deze show tot een succes te maken hebben we jullie en 

jullie vogels nodig! Medio oktober zullen de secretarissen de 

stukken ontvangen, bestaande uit het inschrijfformulier en de 

reglementen, om te verspreiden binnen de afdelingen. 

 



  

 

 

Samenwerking in Friesland 
In Friesland wordt dit jaar voor het eerst een tentoonstelling georganiseerd door 2 afdelingen samen. De Lemster volièrevrienden uit Lemmer 

en de vogelvereniging Sûdwesthoeke uit zuidwest Friesland.  Jan Klein, secretaris van de Sûdwesthoeke, legt uit waarom hiervoor gekozen is. 

Een keus was het eigenlijk niet. Voor beide afdelingen was het niet 

langer de moeite waard om nog zelfstandig een show te organiseren. 

Het aantal te showen vogels liep sterk terug. Bezoekers komen er 

amper, dus je doet het echt voor een paar mensen van de afdeling. Het 

bestuur van de afdeling Sûdwesthoeke in Koudum zocht contact met 

de vogelliefhebbers uit Lemmer om eens te onderzoeken of de shows 

gezamenlijk kunnen worden georganiseerd. Na een aantal avonden 

praten, lag er een reglement voor deze show, waarbij beide vereni-

gingen hun eigen wisselbekers en bondsprijzen behouden. Gelukkig 

gingen de leden van beide afdelingen meteen akkoord met dit voorstel. 

Een vaste groep inzenders van beide afdelingen vindt het wel de moeite 

waard om op deze wijze de liefhebberij te blijven uitoefenen. Het 

wedstrijdelement met naar verwachting 250 vogels zal nu meer 

aanwezig zijn dan met eerder alleen rond de 100 vogels. De show wordt 

gehouden in de Treemter in Balk. In 2017 organiseerde Sûdwesthoeke 

daar de Friese Kampioenschappen. Ook de Lemster volièrevrienden 

hebben overigens in het verleden grote shows georganiseerd. Twee- 

maal 

3e Open Nationale Vogelshow in Nieuw-Amsterdam 
Het tentoonstellingsseizoen van Drenthe start, traditiegetrouw, in 

Nieuw-Amsterdam. In week 43 wordt door vogelvereniging Ons 

Genoegen Nieuw-Amsterdam/Veenoord e.o. de Open Nationale 

Vogelshow georganiseerd. Een prachtige vogelshow met veel 

diversiteit aan vogels. De vogelverenigingen uit Nieuw-

Amsterdam, Schoonebeek en Emmen zijn vanaf midden 2019 

gezamenlijk verder gegaan onder de vlag van v.v. Ons Genoegen. 

De vereniging telt ongeveer 145 leden en door deze samenwerking 

zijn er meer bestuurlijke en organisatorische mogelijkheden. Door 

deze samenvoeging verwachten wij ook meer inzenders en zo rond 

de 850 wedstrijdvogels en daarnaast nog circa 150 vogels voor de 

hobbymatige verkoopklasse. Op- en afbouw wordt gedaan door de 

vrijwilligers uit Schoonebeek, Emmen en Nieuw-Amsterdam, allen 

lid van v.v. Ons Genoegen. Keuring van de vogels wordt uiteraard 

gedaan door erkende keurmeesters van de NBvV.  

Alle leden van de NBvV  (Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers) 

mogen aan deze tentoonstelling deelnemen. Zowel het reglement 

als het inschrijfformulier zijn op de website van de vereniging 

beschikbaar, maar kan ook per email of telefoon worden 

opgevraagd. Inschrijfformulieren kunnen per email, maar ook per 

post naar geïnteresseerde liefhebbers worden verstuurd. Liefheb-

 

bers uit de buurt mogen ook langskomen om het formulier op te halen. Indien 

gewenst helpen we ook bij het invullen van het formulier. Alle ingrediënten zijn 

weer aanwezig om een mooie show neer te zetten. Een goede organisatie, een 

mooie rolstoeltoegankelijke accommodatie en een mooie, duidelijke catalogus.  

Daarnaast zijn ook de inschrijfkosten zo laag mogelijk gehouden. Een bezoek 

brengen aan de show is gratis. Iedereen is van harte welkom om deze mooie 

show te bezoeken 

Evenement: Open Nationale Vogelshow 2019 
Locatie:  Multicultureel Centrum De Schalm  

(Ringlaan 54, 7833 CE Nieuw-Amsterdam) 
Inbrengdatum: 23 oktober 2019 
Openingstijden: 25 oktober 2019 van 19:30 tot 22:00 uur 
  26 oktober 2019 van 10:00 tot 22:00 uur 
  27 oktober 2019 van 10:00 tot 15:00 uur 
Inlichtingen: Mettinus Doldersum 

Schooldijk 58, 7833 GM  Nieuw-Amsterdam 
06-21624782, mdatv@outlook.com 

  of  
Mark Fokkert 
Eropaweg 59, 7761 AA  Schoonebeek 
06-23374760, fokkertmark@gmail.com 

  www.vogelverenigingnwamsterdam.nl 
 

maal de districtstentoonstelling en acht keer de regio show. De 

districtsshow in 1979 telde 891 vogels, terwijl de show in 1993 de 

kroon spande met 1339 vogels. De regio tentoonstelling ter 

gelegenheid van het 10-jarig jubileum telde 634 vogels, wat meteen 

ook het hoogste aantal was van alle regioshows. Zoals bij bijna alle 

afdelingen zakken de laatste jaren de aantallen steeds meer. In Lemmer 

waren we de laatste jaren al blij met 150 vogels. Het komende 

tentoonstellingseizoen zouden we door omstandigheden in ieder geval 

al twee inzenders moeten missen die samen zo’n veertig vogels in 

zonden.  In het verleden hebben we wel een tentoonstelling gehouden 

met 99 vogels, maar de kosten komen dan veel hoger uit dan de baten. 

Bij de gekozen locatie voor de gezamenlijke show zijn de kosten laag 

en bovendien steunen de lokale “eigen” adverteerders de show wel. 

Balk ligt mooi centraal tussen Koudum en Lemmer in. We delen de 

onkosten en gelukkig staan we er financieel nog goed voor. Als het een 

succes wordt dan bespreken we de invulling voor de toekomst. We 

hopen dit jaar in elk geval op een mooie show. 

Geschreven door M. Doldersum 

Geschreven door J.Voerman 



  

 

 

De Friese Kampioenschappen op de Kerstshow 
Het organiseren van een districtstentoonstelling is al een jarenlange traditie. Tijdens de Algemene Vergadering van de NBvV op 26 mei 2018 

bleek dat veel districten moeite hebben om nog een districtstentoonstelling te organiseren. Dit is niet nieuw en geeft jaarlijks de nodige zorgen 

bij het districtsbestuur. 

In Nederland zijn districten die hebben 

aangegeven dat er in hun district in 2019 of 

2020 geen districtstentoonstelling wordt 

gehouden, omdat er geen vereniging is die 

bereid is om deze te organiseren. Het vinden 

van een vereniging die deze tentoonstelling 

wil organiseren wordt vaak gekoppeld aan 

een jubileum. Ook schrikken de kleinere 

afdelingen terug voor de organisatie en de 

hoge kosten. In de voorjaarsvergadering 

2018 werd een werkgroep samengesteld die 

de mogelijkheden hiervoor heeft onderzocht. 

Het eindrapport werd in de voorjaars-

vergadering 2019 gepresenteerd. De uit-

komst hiervan was niet bepaald hoopvol te 

noemen en stelde enigszins teleur. In 2018 is 

de adviesgroep aan de slag gegaan met het 

voorstel van het districtsbestuur om advies 

uit te brengen naar de mogelijkheden voor de 

districtstentoonstelling voor de komende 

jaren. Naamsverandering was het eerste 

voorstel. Geen districtstentoonstelling meer 

maar Friese Kampioenschappen. Het zoeken 

naar een hoofdsponsor kan hierna beginnen. 

Samenwerking met district Groningen en 

andere dierenhouderorganisaties zijn hierbij 

ook besproken. Er is met name gekeken naar 

zaalruimte, centrale ligging, voldoende 

menskracht, materiaal, tijdslijn, verandering 

in keursysteem en automatisering. Er zijn 3 

opties onderzocht. 

Optie I:   

Samenwerking met de sierduivenclub van de 

3 noordelijke provincies, die een grote show 

organiseert in het Fries Paardencentrum in 

Drachten. 

 

Optie II: 

Het model District show Drenthe met een 

zelfstandig stichtingsbestuur. Het stichtings-

bestuur krijgt hierin de vrijheid, de verant-

woordelijkheid en het vertrouwen om de 

districtstentoonstelling te organiseren. Er 

moet dan gezocht worden naar een centrale 

plaats. 

 

Optie III: 

Het bestaande model met een vaste 

werkgroep die op verschillende locaties met 

behulp van de lokale vereniging de DTT 

gestalte geeft. 

 

Alle voor- en nadelen zijn nauwkeurig in 

beeld gebracht in een verslag met kosten 

analyse en financiële onderbouwing. Het 

bekorten van de showduur gezien de 

ontwikkelingen van het dierenwelzijn moest 

hierin worden meegenomen. Dit werd op de 

najaarsvergadering 2018 gepresenteerd in 

een prima verslag met een goede presentatie. 

Hierna kwam de bal bij de afdelingen te 

liggen. 

liggen. De afdelingen en haar leden hebben 

vervolgens  een  keus  gemaakt. Dit 

eindrapport werd zoals geschreven op de 

voorjaarsvergadering 2019 gepresenteerd. 

Het samen vinden van een goede datum 

werd als grootste probleem ervaren. Ook 

speelde de (lage) temperatuur in de hal van 

het Fries Paardencentrum een belangrijke 

rol bij de besluitvorming van de afdelingen. 

Na de presentatie lag de bal weer bij het 

districtsbestuur. Nieuwe ideeën worden 

momenteel nog onderzocht en er worden 

mogelijkheden bekeken!  

 

Voor dit jaar biedt de kerstshow uitkomst. 

Deze grote show in de Scantrihal aan de 

Orionweg in Leeuwarden is elk jaar weer 

een feestelijk evenement. De Leeuwarder 

vogelvrienden weten veel fokkers te 

trekken met fraaie prijzen in een mooie 

wedstrijd in een fraai aangeklede hal. Ze 

hebben de districtstentoonstelling vaker 

georganiseerd. Gezien vorenstaande is het 

districtsbestuur dan ook erg blij met het 

aanbod van het bestuur, na instemming van 

de ruim 100 leden, om de Friese Kam-

pioenschappen in de Kerstshow onder te 

brengen. U bent daar dan ook van harte 

welkom van 26 t/m 28 december 2019, net 

als uw vogels!   

 

De grootste vogelmarkt van Friesland 

naar binnen wilt, kan dit. De toegangsprijs is dan 

€5,00. Voor het huren van een standplaats betaalt u 

€7,50 per meter. Dit is inclusief toegangsprijs. U 

neemt hiervoor contact op met onze marktmeester 

Simon Bles (telefonisch) of per email via de secretaris 

van Zanglust Joure. De markt vindt plaats onder het 

keurmerk van de NBvV. Het parkeren is overigens 

gratis. We hopen u te mogen begroeten op de markt 

van 19 oktober. 

Jaarlijks organiseert Zanglust Joure twee keer de grootste vogelmarkt van Friesland. Deze markt wordt altijd gehouden op de derde zaterdag in 

maart en oktober. De eerstvolgende is dus op zaterdag 19 oktober 2019 en de volgende zaterdag 21 maart 2020. De markt kenmerkt zich door een 

gezellige sfeer waar het goed toeven is. Er zijn altijd enkele bekende opkopers aanwezig. Uiteraard is er ook een stand om vogelvoer te kopen en 

Wim van de Lustgraaf staat er met een grote stand voor vogelbenodigdheden. De markt is open vanaf 9 uur en de toegang is €3,50. Als u eerder 

naa 

Geschreven door J.A. van der Heide 

Evenement: Vogelmarkt Joure 
Locatie:  Sporthal Sportfun (Sewei 3, 8501 SP  Joure) 
Data:  19 oktober 2019 

21 maart 2020 
Entree:  € 3,50 per persoon 
Parkeerkosten: gratis 
Inlichtingen: Simon Bles, 0513-431278 

vogelmarkt@zanglustjoure.nl 



 
  

 

Vogelmarkt Assen: ‘Een dagje uit voor u en uw vereniging’ 
Op zaterdag 26 oktober vindt de 125e vogelmarkt van vogelvereniging Vogelweelde uit Meppel plaats. De vogelmarkt die in de Markthallen 

groot is geworden, wordt na een aantal omzwervingen alweer sinds 2014 gehouden in de EXPO Assen. Een prachtige en zeer goed bereikbare 

locatie aan de snelweg A28 met ruime parkeergelegenheid. Een topevenement wat het bezoeken zeer zeker waard is.  

 

Veel vogelliefhebbers uit zowel binnen- als 

buitenland bezoeken jaarlijks een de vogel-

markt in Assen. Om vogels of toebehoren te 

kopen of gewoon om vogels te kijken. Maar 

zelf een stand huren om de eigen gekweekte 

vogels te verkopen, is voor velen een stap te 

ver. Bijvoorbeeld omdat ze daar niet genoeg 

vogels voor hebben of geen zin hebben om 

een hele dag alleen bij de stand te staan. En 

liever ook zelf de markt willen bekijken. Dat 

is jammer, want zo gaan veel goede vogels 

die over zijn onnodig naar de opkoper. En 

mist u het contact met de geïnteresseerde 

koper, die u kunt vertellen over uw vogels en 

over uw kweek. Dat is nu niet meer nodig, 

want Vogelweelde biedt speciaal voor 

verenigingen de verenigingstand. Samen met 

andere leden van uw vogelvereniging huurt u 

een stand op de markt van Vogelweelde, die 

iedere 4e zaterdag van maart en 4e zaterdag 

van oktober plaatsvindt. Een leuke dag uit 

voor uw vereniging, waarbij voor een 

gereduceerd tarief een stand gehuurd kan 

worden en de markt kan worden bezocht. U 

kunt achter de stand zitten, waarbij u dan 

overigens wel zelf voor stoelen moet zorgen. 

De leden die bij de stand horen en ook de 

overige leden hebben toegang vanaf 7:00 

uur. U hebt het voordeel dat u voor de 

officiële openingstijden al op de markt bent 

en dus wellicht mooie vogels kunt aanschaf-

Evenement: Vogelmarkt Vogelweelde 
Locatie:  EXPO Assen (De Haar 11, 9405 TE Assen) 
Data:  26 oktober 2019 

28 maart 2020 
Entree:  € 5,00 per persoon (kinderen tot 12 jaar gratis) 
Parkeerkosten: € 3,00 per auto 
Inlichtingen: Alwin Smit 

06-36594763 
markt@vogelweeldemeppel.com 

fen, voordat ze met een ander mee naar huis 

gaan. 

Er is al een verenigingsstand voor €40,00. 

Uw vereniging krijgt dan 4 meter stand-

ruimte, toegangsbewijzen voor 4 personen 

en 2 parkeerkaarten. Extra leden die mee 

willen betalen een reduceerd tarief (€4,00). 

Uiteraard is het aantal strekkende meters 

standruimte ook uit te breiden. Wij heten u 

en uw vereniging graag welkom om onze 

prachtige vogelmarkt! 

 

Jaarlijks vijf grote vogelmarkten in Scheemda 
Vogelvereniging “de Vogelvriend” uit Winschoten organiseert 5 keer per jaar een grote vogelmarkt in sporthal “de Eextahal” te Scheemda. 

Deze markt is reeds jaren een terugkerend evenement en kent zijn oorsprong in de Klinker te Winschoten. Tot de oude Klinker gesloopt werd 

was dat de thuishaven van onze markten. Toen ons onderkomen de deuren sloot zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe locatie die een markt 

van deze omvang een onderkomen kon bieden en zijn we terecht gekomen in “de Eextahal” waar we nu al weer vele jaren zitten. 

Op onze markt worden heel veel soorten vogels aangeboden 

evenals allerlei verwante benodigdheden van voer tot 

broedhokken en diverse soorten verlichting. Wij mogen ons 

nog steeds op verheugen op een groot aantal bezoekers en 

handelaren. De markten vinden plaats in de maanden oktober, 

november, januari, februari en maart, de juiste data zijn te 

vinden op onze website www.devogelvriend.nl en in diverse 

huis aan huis bladen in Groningen, Friesland en Drenthe. 

Ondanks de steeds strenger wordende regelgeving met 

betrekking tot het houden en verhandelen van gezelschaps-

dieren weten wij nog steeds een goed gevulde zaal aan te 

bieden aan onze bezoekers. Ook kunnen particulieren hun te 

veel aan vogels van de hand doen. 

Evenement: Vogelmarkt Scheemda 
Locatie:  Eextahal  

(Plantsoenlaan 9, 9679 AH  Scheemda) 
Data:  12 oktober 2019 
  16 november 2019 

11 januari 2020 
8 februari 2020 
14 maart 2020 

Entree:  € 3,00 per persoon (kinderen tot 12 jaar gratis) 
Parkeerkosten: gratis 
Inlichtingen: Sietse Radix 

06-82744480 
s.radix@outlook.com 
www.devogelvriend.nl 

Geschreven door S. Radix 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Activiteitenkalender 2019-2020 
Jeugddagen 
Groningen  Noordbroek  14 september 2019 Schoolstraat 2, 9635 AZ  Noordbroek 

Drenthe   Zwartemeer  15 december 2019  Verl. van Echtenskanaal NZ 2, 7894 EA Zwartemeer 

 
Tentoonstellingen 
 

Week 41: 

Veendam   Int  10 okt – 12 okt  Woortmanslaan 1, 9648 AA  Wildervank 

PSC Friesland   Spec  11 okt – 12 okt  Noorderdwarsvaart  84D, 9201 KL  Drachten 

Joure    Bijz  12 okt   Sewei 3, 8501 SP  Joure 
 

Week 42: 

SEC    Spec  19 okt   Lindelaan 2, 7917 PE  Geesbrug 
 

Week 43: 

Glimmen - Hoogezand  Afd  23 okt – 26 okt  Schoolstraat 2, 9635 AZ  Noordbroek 

Oostermoer - Gorecht  Afd  24 okt – 26 okt  Nieuwe Rijksweg 4, 9481 AR  Vries 

Winsum (Gn)   Afd  24 okt – 26 okt  Borgweg 36, 9951 BG  Winsum 

PSC Noord-Nederland  Spec  25 okt – 26 okt  Stationsstraat 14, 9451 AJ  Rolde 

Nieuw-Amsterdam/Veenoord Nat  25 okt – 27 okt  Ringlaan 54, 7833 CE  Nieuw-Amsterdam 
 

Week 44: 

Schildwolde   Afd  31 okt – 2 nov  Hoofdweg 99a, 9619 PC Froombosch 

Gieten    Afd  1 nov – 2 nov  Boddeveld 17, 9461 JA  Gieten 

Grootegast   Afd  2 nov   Hoofdstraat 15, 9861 AA  Grootegast 
 

Week 45: 

Appingedam   Afd  7 nov – 8 nov  Prins Bernhardlaan 1, 9934 EK  Delfzijl 

Delfzijl    Afd  7 nov – 8 nov  Waddenweg 4, 9933 KH  Delfzijl 

Oude Pekela   Afd  7 nov – 8 nov  Burgemeester Snaterlaan 44, 9665 HR  Oude Pekela 

Harlingen   Afd  7 nov – 9 nov  Fahrenheitstraat 5, 8861 NH  Harlingen 

Muntendam   Afd  7 nov – 9 nov  Julianaplein 1, 9649 BX Muntendam 

Woltersum   Afd  7 nov – 9 nov  Hoofdweg 2, 9795 PB  Woltersum 

Zwaagwesteinde  Afd  7 nov – 9 nov  Zuiderstationstraat 10, 9271 HB  De Westereen 

Jubbega   Afd  8 nov – 10 nov  Ericalaan 24a, 8411 VK  Jubbega 

Zwartemeer   Afd  8 nov – 10 nov  De Plaatsen 17, 7891 BX  Zwartemeer 



   
 
 
 
 
 
 

Tentoonstellingen (vervolg) 
 

Week 46: 

Drogeham   Afd  11 nov – 16 nov  Harkemastraat 1, 9281 PX  Harkema 

Smilde    Afd  13 nov – 16 nov  Molenwijk 20, 9421 VA  Bovensmilde 

Hoogkerk   Afd  14 nov – 16 nov  Zuiderweg 70-4, 9744 AP  Groningen 

Klazienaveen   Afd  14 nov – 16 nov  Kruiwerk 40, 7891 MZ  Klazienaveen 

N. Pekela - Onstw. – Stadsk. Afd  14 nov – 16 nov  Keiweg 1, 9661 TV  Alteveer 

Noordbergum   Afd  14 nov – 16 nov  Van Cronenburgweg 1, 9257 VW  Noordbergum 

Oosterwolde   Afd  14 nov – 16 nov  Stationsstraat 1, 8431 ET  Oosterwolde 

Erica/Coevorden  Afd  15 nov – 16 nov  Kalffstraat 86, 7887 AJ  Erica 

Winschoten   Afd  15 nov – 16 nov  Plantsoenlaan 9, 9679 AH  Scheemda 

Dalerpeel   Afd  15 nov – 16 nov  Oranjestraat 6, 7753 TK  Dalerpeel 

Rolde    Afd  15 nov – 17 nov  Stationsstraat 14, 9451 AJ  Rolde 

Grou    Afd  16 nov – 17 nov  Oedsmawei 12, 9001 ZJ  Grou 

 

Week 47: 

Zuidwolde   Afd  21 nov – 22 nov  Oosterweg 14, 7921 GB  Zuidwolde 

Bedum – Warffum/Uithuizen Afd  21 nov – 23 nov  Sint Vincentiusstraat 5, 9981 AX Uithuizen 

Bellingwolde   Afd  21 nov – 23 nov  Rhederweg 174, 9695 CJ  Bellingwolde 

Ferwert    Afd  21 nov – 23 nov  Ringweg 21, 9073 HG  Marrum 

Roden    Bijz  21 nov – 23 nov  Brink 27, 9301 JK  Roden 

Hondsrug   Afd  21 nov – 24 nov  Hoofdstraat 1, 9524 PA  Buinerveen 

Bolsward   Afd  22 nov – 23 nov  Nanne Reijnstraat 16, 8701 CG  Bolsward 

Drachten   Afd  22 nov – 23 nov  Noorderdwarsvaart  84D, 9201 KL  Drachten 

Franeker   Afd  22 nov – 23 nov  Dorpsstraat 33, 8808 HL  Dongjum 

Musselkanaal   Afd  22 nov – 24 nov  Ter Apelkanaal Oost 79, 9563 RD  Ter Apelkanaal 

Emmer Compascuum  Afd  22 nov – 24 nov  De Foxel 14, 7881 PH   Emmer-Compascuum 

 

Week 48: 

Aduard    Afd  28 nov – 30 nov  Schoolstraat 4, 9831 RZ  Aduard 

Beilen    Bijz  28 nov – 30 nov  De Paltz 7, 8411 PM  Beilen 

Oostwold   Afd  28 nov – 30 nov  Goldhoornhof 31, 9682 XW  Oostwold (Oldambt) 

Surhuisterveen   Afd  28 nov – 30 nov  Jan Binneslaan 49, 9231 CA  Surhuisterveen 

Hoogeveen   Afd  29 nov – 30 nov  Grote Beer 20, 7904 LW  Hoogeveen 

 



  
 
 
 
 
 
 

Tentoonstellingen (vervolg) 
 

Weken 49 t/m 1: 

Meppel    Reg  5 dec – 7 dec  Dijkhuizen 66a, 7961 AM  Ruinerwold 

Noordbroek   DTT  12 dec – 14 dec  Schoolstraat 2, 9635 AZ  Noordbroek 

Zwartemeer (SDD)  DTT  12 dec – 15 dec  Verl. van Echtenskanaal NZ 2, 7894 EA Zwartemeer 

Internationale Postuurdag Spec  21 dec   Meteoor 3, 7891 BD  Klazienaveen 

Leeuwarden   DTT  26 dec – 28 dec  Orionweg 10, 8938 AH  Leeuwarden 

Damwoude   Afd  3 jan – 4 jan  Ds. Feitsmawei 1, 9108 NE  Broeksterwoude 

 

Vogelmarkten 
 

Roden   7 september 2019 13:00 – 14:30  Klimop, 9301 PK  Roden 

Dongjum  14 september 2019  11:00 – 13:00  Dorpsstraat 33, 8808 HL  Dongjum 

Harkema  28 september 2019 8:00 – 10:00  Harkemastraat 1, 9281 PX  Harkema 

Emmer-Compascuum 5 oktober 2019  13:00 – 15:00  De Foxel 14, 7881 PH   Emmer-Compascuum 

Roden   5 oktober 2019  13:00 – 14:30  Klimop, 9301 PK  Roden 

Scheemda  12 oktober 2019 12:30 – 15:30  Plantsoenlaan 9, 9679 AH  Scheemda 

Joure   19 oktober 2019 9:00 – 12:00  Sewei 3, 8501 SP  Joure 

Harkema  26 oktober 2019 8:00 – 10:00  Harkemastraat 1, 9281 PX  Harkema 

Assen   26 oktober 2019 9:30 – 14:00  De Haar 11, 9405 TE  Assen 

Scheemda  16 november 2019 12:30 – 15:30  Plantsoenlaan 9, 9679 AH  Scheemda 

Harkema  30 november 2019 8:00 – 10:00  Harkemastraat 1, 9281 PX  Harkema 

Harkema  28 december 2019 8:00 – 10:00  Harkemastraat 1, 9281 PX  Harkema 

Scheemda  11 januari 2020  12:30 – 15:30  Plantsoenlaan 9, 9679 AH  Scheemda 

Harkema  25 januari 2020  8:00 – 10:00  Harkemastraat 1, 9281 PX  Harkema 

Emmer-Compascuum 1 februari 2020  13:00 – 15:00  De Foxel 14, 7881 PH   Emmer-Compascuum 

Scheemda  8 februari 2020  12:30 – 15:30  Plantsoenlaan 9, 9679 AH  Scheemda 

Dongjum  15 februari 2020  11:00 – 13:00  Dorpsstraat 33, 8808 HL  Dongjum 

Harkema  29 februari 2020 8:00 – 10:00  Harkemastraat 1, 9281 PX  Harkema 

Scheemda  14 maart 2020  12:30 – 15:30  Plantsoenlaan 9, 9679 AH  Scheemda 

Joure   21 maart 2020  9:00 – 12:00  Sewei 3, 8501 SP  Joure 

Assen   28 maart 2020  9:30 – 14:00  De Haar 11, 9405 TE  Assen 

Harkema  28 maart 2020  8:00 – 10:00  Harkemastraat 1, 9281 PX  Harkema 

Harkema  25 april 2020  8:00 – 10:00  Harkemastraat 1, 9281 PX  Harkema 

 


