
Koninklijke Duivenmaatschappij “De Vrijheid”
met lokaal ‘De Kat’

Brambroek 1
9500 Ophasselt

GSM: 0498/50.86.30 & Tel: 054/50.00.16
E-mail: devrijheid@skynet.be & website: www.dekat-devrijheid.be

Beste duivenliefhebber,

Bij deze heeft het bestuur van duivenmaatschappij “De Vrijheid” het genoegen U te nodigen op de
traditionele wintertentoonstellingen met keuring die  van start  gaan op 5 januari  2020 en
lopen tot en met zondag 26 januari 2020 waarbij op deze laatste zondag, zijnde 26 januari 2020, de
finale zal doorgaan.

Programma: 10 uur tot 10 uur 30: Inkorving van de duiven met gratis consumptie voor iedere
exposant.

10 uur 30 tot 12 uur: Keuring  van  de  duiven  met  gratis  tombola  voor  iedere
aanwezige.  Na  het  beëindigen  van  de  keuring  kunnen  de
aanwezigen de tentoongestelde duiven bezichtigen.

12 uur 15: Trekking  van  de  gratis  tombola  met  aansluitend  prijs-
uitreiking.

12 uur 30: Teruggave van de duiven.

Prijsverdeling: De keuring is op zicht.
- De liefhebber met de mooiste duif (prijsduif) ontvangt een prijs.
- Elke week ontvangen de 2 mooiste hokken (6 duiven) tevens een prijs.
- De vijf  liefhebbers met de 3 mooiste duiven krijgen een uitnodiging voor de

finale, die doorgaat op zondag 26 januari 2020. Iedere exposant, die de finale
bereikt, ontvangt eveneens een mooie prijs.

De hierondervermelde liefhebbers zijn diegene die hun aanwezigheid reeds bevestigd hebben tijdens
de kampioenenviering en dit  samen met de liefhebbers die vorig jaar  aanwezig waren op deze
wintertentoonstellingen.

Niet vermelde liefhebbers, die toch wensen deel te nemen aan deze wintertentoonstellingen, kunnen
hiervoor contact opnemen met het lokaal en dit telefonisch of via e-mail. Iedereen is welkom!

5 januari 2020: Lapage Noël, De Decker Hendrik, Jalet Jannick, Vander Bracht Jan, Van Snick
André, Van Hooland Guido, Jalet Jo, Van De Maele Johan, Van Den Berghe
Arno,  Reygaert  Luc,  Vekens  Freddy,  Van  Daele  Roger,  De  Campenaere
Herman, Pessemier Robin, Van Holder Guy, Haesebroek Julien, Van De Maele
Willy, De Sutter Gunther en De Geeter Evy.

12 januari 2020: Leus Dany, Saelens Frank, Saelens Andres, Stevens Rudy, De Stercke Etien,
De Stercke Paul,  Otte Antoine, Otte Michaël,  Vermeulen Willy,  Sprangers &
zonen,  Van Houdenhove Wim,  De Loor  Christ,  Opdecam Stephan,  Van Der
Eecken Etienn, Walraevens Paul, Beké Gentil, Van Cleemputte Gebr., Fosselle
Rudy & Stijn en Oosterlinck Gilbert. 

Vervolg zie ommezijde
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19 januari 2020: Van Den Bossche – Lauwereys, Segers Marc, Van De Maele Danny, Daneels
Hugo, Meuleneire Dino, Morreels André, Verstichelen Christian,  Van Damme
Laurent  &  Geert,  Morthier  Idès,  Delaurier  Kurt,  Seghers  Paul  &  Bart,  Van
Herreweghe  Paul,  Speltdoorn  Gery,  Cieters  Bram,  Crucke  Koen,  Goessens
Freddy, Goossens Indra, Redant Edwig, Beerens-Duggan. 

26 januari 2020: Finale

Zoals U merkt zullen prachtige duiven te bezichtigen zijn. Neem het echter sportief op want niet
iedereen  kan  winnen,  maar  is  het  motto  niet:  deelnemen  is  belangrijker  dan  winnen?  Met  dit
initiatief probeert onze maatschappij  immers liefhebbers in het ‘dode’ seizoen samen te brengen
voor een gezellige babbel over de duivensport. Indien er nog liefhebbers wensen deel te nemen, laat
het ons tijdig weten. 

Gelieve  te  noteren  dat  u  steeds  het  gewenst  aantal  ringen  2020 kan  doorgeven  aan  de
maatschappij. Deze ringen zullen beschikbaar zijn vanaf vrijdag 27 december 2019 vanaf 16u.

Het afhalen van de ringen is mogelijk op:
- Vrijdag, 27 december 2019 vanaf 16u tot ’s avonds.
- Zaterdag, 28 december 2019 vanaf 15u30 tot ’s avonds.
- Zondag, 29 december 2019 vanaf 10u tot 17u.

Noteer  evenwel  dat  ons lokaal  gesloten zal  zijn  op woensdag 1 januari  2020 maar  open is  op
donderdag 2 januari 2020 vanaf 15u30.

Tot slot liet Bricon ons weten dat korting kan verkregen worden bij de garantieverlenging indien het
apparaat vóór 26 januari 2020 in het lokaal werd binnengebracht. Meer informatie is te verkrijgen in
het lokaal of op de website van Bricon: www.bricon.be.

Openingsuren van ons lokaal ‘De Kat’ tot eind maart 2020:
- Dinsdag & woensdag gesloten.
- Maandag, donderdag, vrijdag en zaterdag open vanaf 15u30.
- Zondag open vanaf 10u.

Het voltallige bestuur wenst u en uw familie alvast een zalige kerst en fijn eindejaar toe!

Voorzitter Secretaris Schatbewaarder
Lauwereys Juliette Poisson Walter Lapage Noël
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