
Organiseert een postduivenmarkt op 

zondag  15 maart 2020 van 9.30 uur tot 

13.00 uur  Voor de 6de keer in haar be-

staan organiseert P.V. Heemskerk op 

zondagochtend een duivenmarkt in/bij 

hun inkorflokaal aan de Lijnbaan 93 1969 

ND Heemskerk.   

-Een ieder kan op deze zondagmorgen 

duiven en/of duivenspullen gratis ter ver-

koop aanbieden.  -Om 10.30 uur zal er 

een verkoop worden gehouden van dui-

ven van bekende en onbekende liefheb-

bers van P.V. Heemskerk, waar van de 

opbrengst het komende seizoen zal wor-

den vervlogen onder de liefhebbers van 

P.V. Heemskerk. Bonnen/ jonge duiven 

van o.a. Peter Beentjes, Jos Nijman, Max 

van Delden, Siem Durge, Willem Geerlofs 

en nog veel meer sterk spelende liefheb-

bers van P.V.Heemskerk.  

-Dierenarts Stephan Göbel zal vanaf 8.30 

tot 9.30 uur aanwezig zijn voor het enten 

van uw duiven, daarna is er de mogelijk-

heid om mest te laten onderzoeken en 

keel uitstrijkjes te laten maken.  

-Voor in verdere inlichtingen kunt u bel-

len met Jack Spaansen 06 21827623 of 

mailen met  pvheemskerk@gmail.com. 

 

 

Welkom 
nieuwsbrief 2020/3 

Voor u ligt nieuwsbrief 3 van afdeling 6 
kring 3.  
Indien u nieuws heeft dat u graag in de 
nieuwsbrief, of (als deze werkt) op de 
website,  geplaatst wilt hebben,  
dan kunt u dit mailen naar de redactie  
van de nieuwsbrief/website  
Mary Duindam (famduindam@ziggo.nl) 

 

Ladies League 2020 

 

Op vrijdag 13 maart 2020 

organiseert  
de commissie van de Ladies League 

een ‘blinde doosjes  

verkoop’ 

Bonnen/duiven van maar liefst 33 lief-

hebbers van alle verenigingen van kring 

3 worden vanaf 20.00 uur verkocht.  

De opbrengst is volledig voor de prijzen-

pot van de competitie.  

Aansluitend verkoop bonnen van  

Marit en Martijn Kramer 

Comb.Hoffman Regtop 

Steve Smits, Paloma 

Esther Noorderijk  

(oprichter Ladies League) 

Gert-Jan Beute 

Comb. Hommes 

Iedereen is welkom,  

niet alleen dames of deelnemers,  

vanaf 19.00 uur bij 

 PV de Snelvlieger  

                           

 

 

 

 

 

 

. 

 

Terugkoppeling: 

Attractiecommissie: 
De verkoop op zaterdag 22 februari 

heeft € 1170 opgebracht.  

De kosten van duiven.net gaan hier nog 

vanaf. Dit betekent maar liefst een be-

drag van € 1025 om in 2020 in Kring 3 

te besteden.  

De 14 1e prijswinnaars die een bon 

beschikbaar hebben gesteld willen wij 

nogmaals hartelijk danken voor hun 

donatie.  

                    

Jonge Duivencompetitie 

kring 3, 2020 

Tot nu toe zijn er 146 ringen verkocht 

en doen er maar liefst 35 liefhebbers 

mee. Momenteel is het prijzengeld 

daarmee € 2820.-- 

Je kan nog steeds meedoen, 5 ringen 

(aparte serie) voor € 20 per ring, dus € 

100. Interesse graag even bellen naar 

Frank Rodenburg, telefoonnummer 06-

44011480. 

Binnenkort ontvangen de deelnemers 

per mail nadere informatie over deze 

competitie.  

 

 

 

                                              

                                               

 

 

 

Datum/tijd Activiteit Waar  

   13 maart 

  19.00 uur 

Ladies League ‘blinde 

doosjesverkoop’ 

PV de 

Snelvlieger 
 

  15 maart 

08.30 uur 

Duivenmarkt PV Heems-

kerk 
 

 7 november 

14.00 uur 

Kampioenenhuldiging 

kring 3 

PV De 

Snelvlieger 
 

   

mailto:pvheemskerk@gmail.com

