
Datum/tijd Activiteit Waar 

7 februari t/m  

21 februari 

Start duivenverkoop 

op duivennet 

Duivennet 

22 februari  

 14.00 uur 

Michel Verweij &  

bonnenverkoop 

(voorbieden op 

duivennet) 

PV 

Heemskerk 

13 maart 

  19.00 uur 

Ladies League 

‘blinde 

doosjesverkoop’ 

PV de 

Snelvlieger 

14 maart 

  10.00 uur 

Gezondheidscontrole 

en entgelegenheid 

PV de 

Snelvlieger 

15 maart 

   08.30 uur 

Duivenmarkt PV 

Heemskerk 

7 november 

   14.00 uur 

Kampioenenhuldiging 

kring 3 

PV De 

Snelvlieger 

   

Jonge duiven competitie 

Ook dit jaar wordt de jonge duiven competitie 
weer vervlogen. Nog geen ringen besteld, of wil 
je meer weten over deze competitie neem dan 
contact op met Frank 
Rodenburg.(f.rodenburg@yahoo.com) 

 

Nieuwsbrief   

 

 

WELKOM 

Dit is de eerste nieuwsbrief van 
kring 3 afdeling 6. 

We zijn druk bezig om de website 
nieuw leden in te blazen, tot die tijd 

wordt u geinformeerd via deze 
nieuwsbrief. 

 
Kring 3 heeft op dit moment nog 

maar 5 verenigingen, reden om met 
vertegenwoordigers van alle 

verenigingen regelmatig bij elkaar te 
komen om een en ander met elkaar 

af te stemmen. 
 

De uitkomst van de eerste 
bijeenkomst is dat wij u onder 

andere op de hoogte gaan houden 
van activiteiten die plaats vinden in 

een van onze 5 verenigingen. Dit 
doen wij met onze 
activiteitenagenda. 

 
Verder kunt u informatie terug 

vinden over speciale competities 
voor de kring, zoals de competitie 
jong duiven en de ladies league. 

  
 

Afdeling 6, kring 3 

 

22 februari Michel Verweij 

De afgelopen tien jaar hebben 
Michel Verweij en Peter de Haan 
zich bewezen als topmelkers met 
meer dan uitstekende resultaten in 
Nederland, zowel  op provinciaal als 
nationaal niveau. 

Op 22 februari komt deze topmelker 
naar PV Heemskerk waar hij rond 
14.30 uur zelf wat zal vertellen over 
de duivensport. Na de pauze kunt u 
rond 16.30 uur vragen stellen aan 
Michel. 

Rond 16.45 uur zal de 
bonnenverkoop van de 
kampioenen van kring 3. De 
opbrengst is voor onze eigen 
kring. 

 

Ladies League   

Ook dit jaar organiseren Corrie, 

Pauline, Gitta Linda en Mary de 

ladies league competitie voor kring 

3. 

Nog geen ringen besteld of nog niet 

opgegeven doe dit dan heel snel bij 

Corrie Thiele. 

(corrie.thiele@gmail.com) 

Op 13 maart is de “doosjes 

verkoop”. Al het geld wat hier wordt 

opgehaald wordt ook het prijzengeld 

voor de competitie.  


