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Even geduld a.u.b. 

  Op vrijdag 25 september hebben we tijdens de vergadering  

    afgesproken om op zaterdag 10 oktober weer een vogelbeurs te gaan 

              houden. 

Helaas haalt de epidemie corona ons in en zijn de regels hieromtrent 

weer aangescherpt. 

Na bij de gemeente te hebben geïnformeerd, zien we in dat het een 

onmogelijke taak wordt om een enigszins fatsoenlijke beurs te 

houden. De bar mag ook niet open en er moet zelfs een vergunning 

aangevraagd worden. Krijg je ook nog dat je de toiletten na ieder 

bezoek moet ontsmetten. 

Ik weet dat een aantal mensen staan te springen om weer te beginnen 

en zin in een contactavond hebben. Ook was er genoeg animo om een 

beurs op te bouwen en af te breken. We konden gebruik maken van 

het gebouw van de duivenvereniging. Dat moet echter gehuurd 

worden, dus hadden we besloten om een euro entree te vragen. Voor 

een ieder geen extreem bedrag. 

Mochten er in november of nog later wel weer beurzen gehouden 

kunnen worden, kunnen we ook gebruik maken van het duivenlokaal. 

Dit vooral om ruimte te houden tussen bezoekers. Maar ja, je kan wel 

willen en waar een wil is, is een weg, maar deze is nu echt even 

doodlopend. 

Wat u wel kan doen, is tot donderdag 15 oktober voer bestellen bij 

firma van de Aart (Dik) diervoeders. Dat kunt u dan afhalen op 

zaterdag 17 oktober tussen 14.00 en 15.30 uur in het clubgebouw, 

waar helaas de bar dus niet open is. Wij willen toch wat doen voor 

diegenen die anders op de fiets of scooter naar Uithoorn moeten. 

Voor Dik is het ook wat makkelijker, hij is verhuisd dus zal nu 

besteld voer hopelijk niet worden vergeten. 

Laten we met zijn allen ons aan de regels houden, zodat corona wat  

  wordt ingedamd en wij weer eens wat kunnen organiseren. 

Dus in oktober helaas geen kaarten, geen beurs en geen contactavond. 

Geduld en wachten op betere tijden, blijf gezond en tot ziens!  

Uw voorzitter, Hans van Egmond   

 



 

 

Agenda oktober en november: 

 

Oktober: 
 

Vrijdag 9 oktober, kaartavond. Afgelast. 

Zaterdag 10 oktober, vogelbeurs. Afgelast. 

Vrijdag 23 oktober, contactavond. Afgelast. 

 

November: 

 
Vrijdag 13 november, kaartavond. (onder voorbehoud). 

Zaterdag 14 november, vogelbeurs. (onder voorbehoud). 

Woensdag 18 november, inkooien TT van 15:00 – 20:30 uur. Op 

afspraak. (onder voorbehoud). 

Donderdag 19 november, keurdag tropen en parkieten. (onder 

voorbehoud). 

Vrijdag 20 november, keurdag kleur en postuurkanaries. (onder 

voorbehoud). 

Zaterdag 21 november, TT alleen geopend voor leden volgens 

afspraak. (onder voorbehoud). 

Zondag 22 november, uitkooien TT volgens afspraak. (onder 

voorbehoud). 

Vrijdag 27 november, contactavond. (onder voorbehoud). 

 

       

 

 

 

 

 

 

 



 

Uit de oude doos. 

Onze vereniging is opgericht ten huize van den heer A. Straver  

Lindelaan 3 Roelofarendsveen. 

De eerste vergadering was op 19 november 1956. 

 

Er zijn geen notulen van deze vergadering in het archief opgemaakt  

door Piet Zoet. 

De eerste beschikbare notulen zijn van 11 oktober 1957. 

 

NOTULEN VAN 11 Oct ‘57 

 

Op de laatst gehouden Vergadering in Cafe Franse Brug 11 Oct ’57 

 waren aanwezig 17 leden. 

Na opening door de Voorzitter werd het woord gegeven aan de heer  

Broekhuizen uit Alphen a d Rijn. 

Door de leden waren eenige Tropise vogels en kanarie’s meegebracht  

welke op kleur en conditie besproken werden. 

Daarna werden door den heer Broekhuizen eenige kleurendia’s  

geprojecteerd welke alle met de nodige toelichting werden bekeken. 

Omstreeks 10 uur eindig de heer Broekhuizen zijn leerzaam 

onderhoud. 

Hierna pauze waaronder gratis Verloting 

Tijdens de rondvraag werd gevraagd om hulp van de leden tijdens 

deT.T. vele leden gaven zich op. 

Een lid stelde zelfs een snipperdag ter beschikking. 

Toegezegd werd te zorgen voor een aantal trekkings lijsten van de 

verloting. 

Omstreeks kwart voor elf besloot de voorzitter de Vergadering. 

 



 



 



  



  



 

Aantekeningen voor Tentoonstelling  1957- 1958 

         EERSTE CLUBTENTOONSTELLING 

Op      14      -      15   Dec         1957                                      In        

HOTEL            JAN      HEEMSKERK 

Opening        6   UUR    DOOR   DEN EDEL    ACHT       heer            

BURGEMEEST    E  J  M -  KOLFDCHOTEN 

Aanwezig 14 Leden Voorz. Aalsmeer Den heer v.d. Stroom 

Keuring wed uitgevoerd door  Dhr   Broekhuizen v. ½ 10 tot 3 uur  

Volgend jaar ’58 – 25 raambiljetten 

                                 40 invitatie’s 

Meer Biljetten plaatselijk hangen 

Voortijdig kooien halen 

Tafels met zwart doek 

Prijzen gehad.  Bondsprijs stand- 

              Gem.  Alkemade  Beker  

              P Sluis – Playette 

              Leidse Cour. – medalje 

             Vermeulen – Standaard 

            Firma BHS Stoekman – Haudd 

 

Trekking loterij 31 dec 1957   Prijzen;  

1e Kamara m Tas    2E l.Kooi m. Kan        3E Theeservies 

4E Volierehuis            5e Taart                      6e Theemuts 

7e Goudvis m. kom   8e Baddoek – zeep    9e Sierkan 

10e D. Sigaren          11e D. Zakdoekjes      12e Plant 

13e D. Zeep              14e ½ Fl Limonade      15e Plastiek Pop 

16e Gymschoen 

 



 

In memoriam  Leny Hoogenboom-van Hameren 

 

Op 14 juli 2020 kreeg ik het bericht dat Leny was overleden. Met Fred 

ben ik, geloof ik, een dag later nog een keer voor de laatste keer bij 

Leny geweest. Iemand die altijd zo vol van energie was, niet te 

stoppen en altijd voor onze vereniging klaar stond, heeft ons verlaten. 

Vreemd om Leny zo stil te zien liggen. 

Onbegrijpelijk dat iemand die zoveel gesport en gelopen heeft en altijd 

in de weer was, er dan niet meer is. De ziekte die ze had, bleek een 

ongelijke strijd en heeft haar de das omgedaan. Wij, maar vooral Ton, 

haar kinderen en kleinkinderen zullen Leny dan ook vreselijk missen. 

Leny was een van onze leden met de status lid van verdienste en dat 

had ze ook dubbel en dwars verdiend. Altijd inzetbaar achter de bar als 

er wat te doen was bij de vereniging,  maar ook voor diverse families 

en andere activiteiten in het gebouw was ze er. Met de tentoonstelling 

niet weg te denken en zelfs bij opbouw of afbreken in de weer. Af en 

toe eens afremmen was wel eens nodig, voor haar eigen bestwil 

uiteraard. 

Ik kan me in de tijd dat ik voorzitter ben eigenlijk geen enkele keer  

bedenken dat ze niet achter de bar wilde staan als je dat vroeg. Tenzij 

er een verjaardag was in de familie, dan kon ze effen niet. Ik mocht 

ook nog wel eens met Leny gaan wandelen. Ik moet toegeven dat ze 

vaak zeker aan het eind van de wandeling mij er uit liep en ik dankbaar 

was weer te kunnen gaan zitten. Helaas mocht Leny niet ouder dan 75 

worden, maar heeft ze denk ik wel vergeleken met een gemiddeld 

mens voor 150 jaar gelopen. 

Buiten haar activiteiten voor de Diamantvink was ze ook nog actief bij 

het gehandicaptenplatform en natuurlijk sporten, zwemmen en fietsen. 

Tot ongeveer 1,5 jaar geleden was niet gauw haar iets teveel. Ze was 

lid van een vogelvereniging en dus werden er ook nog een paar 

vogeltjes gekweekt in haar eigen afdeling natuurlijk. Tropen in een 

hok met een paar nep kerstbomen, soms eens schudden aan een boom, 

dan kwamen er wel eens een paar jongen uit. Dat alles zowel in het 

kanarie- als tropen verblijf er piekfijn uitzag, was vast ook de grootste 

verdienste van Leny. 

 

 



  

 

We zullen haar missen. Ik hoop dat Ton in deze toch lastige tijd af en 

toe een bezoek krijgt en dat hij, hetzij zonder zijn Leny, weer vaak in 

ons clubgebouw te zien is. 

Wens ik Ton, kinderen en kleinkinderen namens leden en bestuur heel 

veel sterkte in deze lastige toch al moeilijke tijd toe. 

 

namens uw voorzitter: Hans van Egmond 

 

 

Wist u dat !!! 

 

De ringen van de 1e bestelling voor 2021 bij de  

binnen zijn. Omdat alle activiteiten voorlopig niet doorgaan kunt u 

contact opnemen met de ringencommissaris voor het geval u de ringen 

al nodig heeft. De gegevens van Rene staan vooraan in dit clubblad. 

De kaartavond (9 oktober), de vogelbeurs (10 oktober) en de 

contactavond van oktober niet doorgaan. I.v.m. de corona is dit niet 

verantwoord. 

We zijn begonnen met de voorbereidingen voor de TT 2020. I.v.m. de 

corona zal het een TT worden voor alleen leden van v.v. “De 

Diamantvink”. Ook mogen alleen de leden van v.v. “De Diamantvink” 

deze TT bezoeken. E.e.a. zal gaan op afspraak in een tijdsslot. In het 

clubblad van november gaat u hier meer over lezen. In dit clubblad 

vind u het regelement en het inschrijfformulier. 

U nog tot donderdag 15 november voer kunt bestellen  bij van der Aart  

diervoeders. Op zaterdag 17 oktober tussen 14:00 en 15:30 uur kunt u 

dit dan ophalen in het clubgebouw. Het is de bedoeling dat u alleen het 

bestelde voer komt ophalen. De bar is gesloten. 

 

 



 





 

 

Gespecialiseerd in vogelbenodigdheden. 

Alle materialen voor kweek en tentoonstelling.  

Ruime sortering LED verlichting. 

    Ruim gesorteerd in mengvoeders en losse zaden 

 

             

             Uitgebreid assortiment supplementen 
 

     KIJK OP ONZE WEBSHOP 

Noorddammerweg 45A, De Kwakel. 

         Telefoon: 0297 540857 Fax: 0297 525645 

E-mail: info@vanderaartdiervoeders.nl 

Website: www.vanderaartdiervoeders.nl 
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