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Column van de voorzitster
de Voorzitster
De lente is het seizoen van een fris begin. De natuur begint opnieuw, en ook wij krijgen de kriebels
om het leven weer een frisse draai te geven. Nu de lente echt in aantocht is, is het tijd om dit
prachtige seizoen niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Neem eens tijd om te genieten van de lente
Vroeg of laat komt de eerste dag dat het warm genoeg is om in de tuin te eten. Buiten eten geeft een
heerlijk zomers gevoel en is vaak al mogelijk als de temperatuur een beetje aangenaam begint te
worden. Zelfs als het ‘s avonds nog te koud is om buiten te dineren kun je al snel prima buiten
lunchen! Nu is dus ook de tijd om je terras of balkon weer helemaal op te lappen. Klop de winter uit
je buitenplaats en maak er een fijne plaats van waar je de komende maanden heerlijk kunt genieten
van zonneschijn, lekker
ekker eten en goede wijn! Lekker in de vroege lentezon genieten van een
verkoelende rosé is natuurlijk niet verkeerd! De komende weken zullen de terraswarmers langzaam
plaatsmaken voor parasols en zullen de terrasjes weer volstromen met de eerste zonaanbi
zonaanbidders.
Wat ons vogelwereldje betreft hebben ook dit jaar weer te maken met de vogelgriep.
Alle beurzen en samenkomsten met vogels zijn voorlopig afgeschaft tot 10 maart 2017.
Voor diegene die nog met vogels zitten die ze kwijt willen is dit een dikke teg
tegenvaller.
Hopelijk komt hier snel een eind aan en wordt de datum niet verlengt.
De eerste activiteiten zijn achter de rug. In januari de kaasavond van het Palieterverbond
Waar ik persoonlijk van vond dat in het beging de presentatie van de schotels mooi waren.
Maar de stukken kaas waren te groot en deze hadden ze beter op voorhand versneden zodat er een
beter verdeling was. Nu werden er veel te grote brokken kaas op de teljoor gelegd. Daarna moest
men geen tweede keer meer gaan want er bleef niet veel meer
meer over en dat was wel wat spijtig.
Maar al bij al was het een gezellige avond.
Gewestbal Schelde - Rupel werd dit jaar verzorgd door Hove. Dit ging door op 11 februari.
We kregen een prachtig buffet voorgeschotelt.van vis en vlees met alles er op en er aaan.
Rumst was zoals gewoonlijk het best vertegenwoordigt. Al de andere bonden waren daar met 4 tot
6 personen zelfs één bond stuurde zijn kat. Wanneer men dan ziet dat er in totaal nog maar 43
personen aanwezig waren van de 9 bonden vindt ik de waardering voor al het werk dat Hove
geleverd zeer ondermaats. "Conclusie
Conclusie"" de meeste bonden zijn niet meer gemotiveerd om zich in te
spannen voor dit evenement. Wanneer men ziet dat sommige personen zelfs niks van hun laten
weten en hun prijs niet komen afhalen zegt
zeg bij mij al genoeg.
Maar ja wij moeten zeker niet beschaamt zijn wij waren goed vertegenwoordigt en hebben onze
plicht gedaan..
De volgende activiteit is onze quiz deze gaat door op 1 april en is zeker geen april grap.
Ik hoop dat jullie zich kunnen vrij maken om ons een handje te helpen.
helpen
Zodat we van deze activiteit ons zoveelste succes kunnen maken.
Tot dan

Maria

Rumst 2017

Hierbij nodigen wij U uit voor onze ledenvergadering van
Vrijdag 17 maart 2017 om 20.00u in ons lokaal:
Home van der Taelen Vissersstraat 87 Rumst

Spreker Ceuppens A.

Punten op de agenda
Ringen
Afhalen ringen bof - aob
Quiz
Zaterdag 1 april onze jaarlijkse Quiz helpers kunnen zich op deze vergadering opgeven.
Wanneer U niet aanwezig kunt zijn en toch wilt helpen geef dan een seintje aan Ceuppens A
015/20.64.91
Jaarfeest
Zaterdag 08 april gaat ons jaarlijks feest door in zaal t'lepeltje Naalstraat 34d te Duffel
Inschrijven kan tot 27 maart 2017 Bij Castrel Fr.03/844.63.28 of op
Rekeningnr BE96.2930.0386.5305 Met de vermelding jaarfeest De Steenkneuter.
Gelieve te betalen bij inschrijving aub .Er kan ter plaatse NIET betaald worden (zie brief in bijlage)

Spreker
Leden die een idee hebben over een onderwerp i.v.m. een spreker mogen dat altijd laten weten
waar hun interesse naar toe gaat .exoten,parkieten voeding, kanaries......... enz
Gewest Schelde - Rupel
Er zijn enkele voorstellen die gedaan i.v.m de werking van het gewest
Palieterverbond

Verslag van het Palieterverbond
Keurbriefjes
Gelieve jullie keurbriefjes + catalogen binnen te brengen bij
Castrel Fr. Doelhaagstraat 41 Rumst 03/844.63.28
Ceuppens A. Stadeycken 11 St.Kat.Waver 015/20.64.91

Dit voor 18/03/2017

De Steenkneuter Rumst
Zaterdag 08 april 2017 gaat ons jaarlijks feest door
in zaal t'lepeltje Naalstraat 43d te Duffel.

Menu
Aperitief
Soep
Witloofsoep
Hoofdschotel
Zeewolf filet op een torentje van preipuree
omhelst met een witte wijnsaus
Dessert
Carpaccio van ananas met frambozen coulis er op.

Dranken aan tafel zijn NIET in de prijs inbegrepen
Prijs:Helpende leden: 25.00€
Prijs leden 35.00€
Prijs niet leden 40.00€
Inschrijven voor 27 maart 2017
Gelieve te betalen bij inschrijving.
Of storten op rekeningnr: BE96.2930.0386.5305
Met vermelding jaarfeest De Steenkneuter
Gelieve zich aan de einddatum te houden aub.
Opgelet!!!!!
Er kan niet ter plaatse betaald worden daar alles op voorhand moet
afgerekend worden aan de uitbater (traiteur t'lepeltje) .
Aanvang 18.00u stipt

Activiteitenkalender maart - april
Activiteitenkalender:
Zaterdag 01 april 2017 Quiz De Steenkneuter
zaal Steenberg Molenbergstraat 113 Rumst aanvang 20.00u
.............................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Zaterdag 08 april 2017 jaar feest De Steenkneuter zaal t'lepeltje
Naalstraat 34D te Duffel aanvang: 18.00u
.............................................................................................................................
.........................................................................................................................................
een bestellingen meer
KBOF : Geen
……………………………………………………………………….............................
…………………………………………………………………….............................

AOB:

Geen bestellingen meer
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….........
Ringendienst Willebroek: kbof Arguelles G.
03/293.07.33
Ringendienst Rumst:
kbof Ceuppens A.
015/20.64.91
Ringendienst Rumst:
aob Castrel Fr.
03/844.63.28
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….........

Europa moet het met 421 miljoen minder vogels stellen
De afgelopen dertig jaar is het Europese vogelbestand met 421 miljoen exemplaren geslonken. De
biodiversiteit is als nooit tevoren afgenomen, zo blijkt uit een studie van de Universiteit van Exeter.

Het vogelbestand in Europa is de voorbije dertig jaar drastisch en dramatisch teruggelopen, zo
blijkt uit een studie van de Universiteit van Exeter die in het vakblad Ecologie Letters is
gepubliceerd.
De onderzoekers werkten data uit rond 144 Europese vogelsoorten uit 25 landen. De biodiversiteit
is als nooit tevoren afgenomen, zo bleek. In totaal zijn er nu 421 miljoen minder vogels dan drie
decennia geleden. Negentig procent komt op het conto van 36 wijdverbreide soorten, zoals mussen,
leeuweriken en spreeuwen.

Meer roodborstjes en merels
Pogingen om de terugloop af te remmen, spitsten zich voornamelijk toe op meer zeldzame
vogelsoorten die riskeren uit te sterven. Minder aandacht ging er naar de meer voorkomende
soorten, zeggen de wetenschappers.
Anderzijds was er ook een toename van zeer bekende vogelsoorten zoals koolmezen, roodborstjes,
pimpelmezen en merels. Zeldzame soorten profiteerden op hun beurt van de beschermende
maatregelen. (Belga/WB)

Vogels 'ruiken' de weg
Vogels gebruiken hun reukorgaan om op trek de juiste weg te vinden.

Vogels gebruiken hun reukorgaan om op trek de juiste weg te vinden.
Dat volwassen trekvogels de weg naar hun wintergrond terugvinden, kan toe te schrijven zijn aan
ervaring: ze onthouden wat ze de eerste keer gedaan hebben.
Maar dan blijft de vraag hoe jonge vogels, die voor de eerste keer wegtrekken, de weg vinden. Want
het is onwaarschijnlijk dat ze daarbij hun ouders volgen.
Onderzoek heeft uitgewezen dat jonge vogels een aangeboren kompas hebben om de juiste richting
te vinden, en dat ze dat vanaf de tweede keer aanvullen met hun reiservaring.
Een studie in de Journal of Experimental Biology buigt zich over de vraag in welke mate het
reukorgaan van vogels een rol speelt in hun oriëntatie tijdens de trek. Een serie Amerikaanse
trekvogeltjes werd blootgesteld aan een zoute oplossing die hun neusmembraan zo sterk
beschadigde dat ze niets meer konden ruiken, hoewel de reukcellen onaangetast bleven. Andere
vogels werden gewoon gevolgd zonder dat ze gemanipuleerd waren.
Het onderzoek wijst uit dat reukcellen de trekroute van een vogel kunnen bijsturen in functie van
zijn ervaringen. Volgens hun intern kompas zouden vogels per definitie zuid moeten vliegen, maar
als daar belangrijke obstakels op de weg liggen, kunnen ze hun route aanpassen.
Als ze dat eenmaal gedaan hebben, 'ruiken' ze de volgende keer de gemakkelijkste weg.
Wat ze precies ruiken, is niet bekend.

