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     Newtonstraat 18   1171 XH Badhoevedorp 
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Redactie  Bestuur 

 

CONTRIBUTIE 2023 

 

Contributie betaling t.n.v. V.V. Haarlemmermeer. NL12INGB0000667455 

 

 A leden vanaf 18 jaar € 42,50 B leden en jeugdleden € 25,00 

 Donateurs                    € 15,00 
 

 

 

 

WWW.VOGELVERENIGING.NL 
 

 

 

 

 

 

http://www.vogelvereniging.nl/
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NIEUWSBRIEF 

 

MAART 2023 

      
Beste leden, 
 
Hierbij de nieuwsbrief van Maart 2023 
 

ZOALS U WEET: DE BEURS IS EN BLIJFT EEN GROOT SUCCES 
 

VOOR INLICHTINGEN:   TON KOENEN (06 57332096) 

 
Verder geven we namens het bestuur het volgende aan: 

Vanaf 1 januari 2023 gaan we 3 beurzen organiseren iedere maand 
van het jaar worden dit de 2e, 3e en 4e zaterdag. 
 
DE TAFELKEURING ZAL IEDERE 3E ZATERDAG VAN IEDERE  
MAAND GEHOUDEN WORDEN: 
 
De spelregels zijn heel simpel:  
 

- aanvang tafelkeuring 11.00 uur 
- aantal vogels per inzender maximaal 3 vogels, ook OK(vogels) 
- van de 12 keuringen worden er 4 weggestreept zodat er 8 keuringen 

gelden voor de einduitslag 
- dagprijzen zijn vis of vlees voor de winnaar van de tafelkeuring die 

dag 
- prijzen voor de eind uitslag zijn 1e prijs 20 kg zaad, 2e prijs 15 kg zaad, 

3e prijs 10 kg zaad. 
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Een plek voor al je dierbenodigdheden 
Je vindt er alles simpel en voordelig op één plek. Wat wil je nog meer? Service, is 

goed geregeld! Heb je speciale wensen? Neem contact met ons op en we helpen je 

verder! 

  

Noorddammerweg 45 A1 

1422 NW De Kwakel 

 
  

0297 540857 

 
  

info@vanderaartdiervoeders.nl 

 

www.vanderaartdiervoeders.nl  o 

OPENINGSTIJDEN 
 
Vrijdag   10:00 uur - 16:30 uur en 18:30 uur – 20:30 uur 
Zaterdag   09:00 uur - 13:30 uur 
Zondag   Gesloten   - ONLINE BESTELLEN WEL MOGELIJK 
Maandag  13:30 uur - 16:15 uur 
Dinsdag  13:30 uur - 16:15 uur 
Woensdag  10:00 uur - 12:00 uur en 13:30 uur - 16:45 uur 
Donderdag 10:00 uur - 12:00 uur en 13:30 uur - 16:45 uur 

https://www.vanderaartdiervoeders.nl/
tel:0297%20540857
mailto:info@vanderaartdiervoeders.nl
https://www.vanderaartdiervoeders.nl/176-zaden?q=Merk-AART&page=2
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LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP 
 
 

 
 

WM EIVOER BIANCO 10 KG  € 38,00 

 
 
 

 
 

https://www.vanderaartdiervoeders.nl/
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Het bestellen van de ringen blijft zoals hieronder is omschreven! Alle 
bestellingen na 1 april (dus zowel spoedbestellingen 2022 als nieuwe 
bestellingen voor 2023) kunnen uitsluitend door de leden zelf besteld 
worden middels het nieuwe bestelsysteem zoals beschreven in Onze 
Vogels van maart. De link is https://ringennbvv.nl/. Als de website op 
deze datum wordt bezocht vindt men daar bij “Vragen” o.a. ook handige 
instructievideo’s over de wijze van inloggen en bestellen. De site kan 
niet eerder beschikbaar zijn omdat veel leden momenteel al proberen te 
bestellen en wij kunnen uiteraard geen twee systemen naast elkaar laten 
lopen. De site is dus op 1 april “in de lucht”. Op deze datum vervalt dus 
ook uw mogelijkheid om in te loggen en voor de verenigingsleden te 
bestellen. Ons bereiken veel vragen over de noodzaak van het in Onze 
Vogels genoemde “unieke mailadres”. Dit is inderdaad noodzakelijk om 
in te kunnen loggen en in zoverre uniek dat dit mailadres niet al 
gekoppeld mag zijn aan een andere gebruiker. Men hoeft alleen een 
mailadres te hebben. Mailen ermee hoeft niet. Er komt alleen informatie 
op binnen als “reminder”. Account aangemaakt, ringen besteld en straks 
de POST NL die er een mail heen stuurt. Maar men hoeft e.e.a. nooit te 
gebruiken om iets te bevestigen of te antwoorden.  

- Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Ingeval van 
vragen weet u ons te vinden! 

- Kunststof ringen worden per 2025 niet meer door COM geaccepteerd. 

- Gekleurde ringen. 
De aluminiumringen worden aan de buitenkant van een geanodiseerde 
kleurlaag voorzien. De tekst wordt door middel van laser ingebracht. 
Voor de komende jaren zijn de kleuren:  

- 2022 – bruin, 2023 – blauw, 2024 – rood  

 
 

Vriendelijke groet, 
 
Ben van Kerkwijk 

https://ringennbvv.nl/
https://cites.org/
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Ingekomen stukken :      
 
LUTIËNE 
 

  
 

POTJE VAN 50 ML OPLENGEN MET 1,5 LITER WATER 

10 ml lutiëne (verdund) per 500 gram eivoer 
      

€ 15,95 PER POTJE VAN 50 ml 

 
Te verkrijgen in het Clubhuis 
 
 

INGEKOMEN STUKKEN 
 

BRAND IN DE VOGELRUIMTE   
 
 
Januari 2007 
 
 
 

Dit is heel moeilijk te bevatten 

Ik ga terug naar Januari 2007. Aangezien ik altijd begin met broeden zo rond de 
kerstdagen, heb in de voorbereiding hierop alles schoongemaakt, zo ook mijn 
elektrische kachel, aangezien ik toch twijfel had over de staat waarin hij 
verkeerde heb ik toch maar een nieuwe gekocht. Om hem vervolgens te 
installeren zodat ik kon beginnen met het voorbereiden van de broed en de 
Nationale show in Apeldoorn, zowel het koppelen en reinigen van de vogels 
ging voortvarend. Zo ook de kachel, deze werkte perfect! Na een week zaten 
de eerste poppen op eieren, en waren de showvogels richting de Nationale 
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show in Apeldoorn, dus al met al het liep lekker, er kwamen steeds meer 
nesten bij, wat resulteerde in totaal 40 kooien met broedende vogels, ik kon 
me geluk niet op. Op donderdag richting Apeldoorn voor de opening van de 
show, en toch wel nieuwsgierig wat de satinetten wit en geel, en isabellen wit 
hadden gedaan op de keuring, ik wist van mezelf dat ik zeer goede vogels had 
dus het verwachtingspatroon was dus redelijk hoog. Na het ophalen van de 
catalogus ben ik met enig dringen (altijd op donderdag) samen met me 
vogelmaat Peter Duijster richting kleurkanaries gegaan, wat me daar op viel 
was een witte vetstofkanarie zo mooi van postuur en wit, ik daar een half uur 
heb staan te genieten van deze vogels, ondertussen was Peter doorgelopen 
naar de stellingen met satinet en isabellen en deze kwam lachend terug om te 
vertellen dat zowel de satinetten alsook de isabellen in de prijzen waren 
gevallen, nou jullie begrijpen wel ik kon me geluk niet op, kreeg ook veel 
complimenten over de vogels, dus heb ik daar tot en met zondag met een 
goed gevoel rondgelopen. Zondagavond samen met Peter Duijster de vogels 
uitgekooid om hierna richting Hoofddorp te gaan, thuis aangekomen vogels 
verzorgd, lekker bakje eivoer erbij, om vervolgens te kijken of ze geen averij 
hadden opgelopen, aangezien dit niet zo was ben ik met een gerust hart naar 
binnengegaan. De volgende morgen nog even naar het hok om vervolgens 
richting bedrijf te gaan. In de avond alles weer gevoerd met schoon water erbij, 
om dan om 10 uur het licht uit te zien gaan. De volgende morgen wordt ik 
geroepen door me vrouw dat het licht in het broedhok nog niet brand, dus ik 
onder de douche vandaan aangekleed en naar het hok toe, en helaas hier 
begint me narigheid, door de deur en door de ramen komt alleen maar zwarte 
rook, ik trek dus de deur open en kom terecht in één grote zwarte walm, alle 
vogels lagen dood de poppen lagen zwart van de rook dood op het nest, 
aangezien ik al een paar jongen had snel gekeken onder de poppen en zowaar 
er leefde er nog een paar maar hebben het helaas ook niet overleefd. Dus al 
het mooie wat ik hier boven schreef was in één klap weg, gewoon foetsie al die 
mooie vogels. En dit door een kacheltje met kunststof omhuizing, wat later is 
gebleken is dat de thermische beveiliging niet heeft gereageerd op de 
oververhitting, dus op het moment dat de stop eruit sloeg brandde het 
kacheltje al, met alle gevolgen van dien. Ik adviseer dan ook iedereen om een 
verwarming te gebruiken met een stalen omhuizing zodat deze geen brand 
kan vatten. En zorg voor rookalarm in je hok, want als ik dat had gehad had ik 
misschien nog het één en ander kunnen redden, en hang hem dan ook in de 
buurt van het apparaat. 

 
Ja en dan Honderdveertig vogels weg. 
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Jullie mogen rustig weten, ik heb lopen huilen als een kleine jongen die 
ochtend, in de middag de verzekering voor de deur, die gaf ons groenlicht om 
alle vogels uit het hok te halen en te tellen i.v.m. de verzekering, samen met 
me maatje Peter Duister hebben we dit gedaan, maar wat deed dat pijn, de 
volgende dag stond Salvage op de stoep om het hele hok leeg te halen en het 
inpandige te reinigen, dit duurde wel een dag of vijf alles bij elkaar. Toen dit 
gereed was nou daar stond ik dan met me ziel onder mijn armen. Ik had het 
gevoel om dit zo snel mogelijk aan te pakken zodat ik het van me af kon 
zetten, want koste wat het kost ik moest en zou verder. 

 
Opnieuw opbouwen dat was het geen wat moest gaan gebeuren. 

Wat mij wel was opgevallen is dat er al kwekers aan het bellen waren geweest 
hoe het met me ging en als het nodig was ze wel wilden helpen met vogels. 
Maar ja dan moet je eerst kooien hebben, dus ik Henny Heesakkers gebeld 
voor 20 dubbele kooien, maar ja daar zat nogal al wat levertijd op, maar Henny 
gaf aan dat hij bezig was met een order voor een andere kweker met hetzelfde 
aantal kooien, hij stelde mij voor dat hij deze man ging bellen om te vragen dat 
hij er begrip voor zou hebben als hij eerst mij de kooien zou brengen, en 
gelukkig dit was goed, via deze weg wil ik de desbetreffende kweker nogmaals 
bedanken. En drie dagen later stond Henny met de kooien voor de deur. Maar 
ja dan de vogels, aangezien ik best wel wat contacten had ben ik gaan bellen 
en bellen, de eerst die ik belde was Rob Kristel, ik kan wel zeggen die heeft 
echt met zijn contacten en kennis me verschrikkelijk mooie vogels bezorgd, ik 
denk dat hij een paar dagen door Nederland aan het rijden is geweest. Ik zelf 
had nogal wat contacten in Limburg, en na dat ik Lambert Degens en Jan 
Albers had gesproken kon op zaterdag met een aantal ponden paling richting 
Geleen samen met me maat Peter, onderweg nog met Nicolaai uit 
Boelenslaan gebeld voor vogels en ook daar kon ik terecht. Aangekomen in 
Geleen eerst naar Jan Albers, hier een pond paling afgegeven om vervolgens te 
vertrekken met 6 koppels geel, op naar Lambert Degens, deze man was toen 
al 83 maar nog zeer gedreven, wat ik toen meemaakte was om stil van te 
worden, hij had al drie koppels klaar staan voor me maar hij vond dat ik zo snel 
mogelijk weer aan het broeden moest zijn, en plukte vervolgens twee kooien 
leeg die al op eieren zaten en gaf me deze koppels ook mee, en zei tegen me 
zet ze gelijk bij elkaar dan ben je met twee weken weer lekker bezig, dit is toch 
prachtig. En ja dan op naar Boelenslaan in Friesland, daar aangekomen, het 
begon al laat te worden ook nog eens acht koppels gekocht waaronder agaat 
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wit en opaal, hierna richting Hoofddorp om daar de vogels heerlijk in hun 
kooien te zetten, ik kan stellen ik begon alweer wat op te klaren. Twee dagen 
later kwam Rob Kristel ook met een partij vogels binnen, met allerlei 
kleurslagen, ik weet wel Agaat opalen uit Zeeland, en Bruin wit en geel uit het 
Twentse land, ook dit waren platen van vogels. Ik kon weer verder, dus hebben 
Rob, en mijn persoon er maar een biertje opgenomen. Want ik kan wel stellen 
het is niet wie je bent maar wie je kent, de vogelwereld is een wereld op zich 
zelf. 

Broedresultaten  

Nadat het kweekseizoen was afgelopen had ik toch nog een kleine honderd 
jongen gekweekt, waaronder heel veel opaaltjes (sneeuwuiltjes als ze net uit 
zijn) het was weer een pracht, ik kon niet wachten op de tt shows. Op zowel de 
onderlinge shows, als ook op het district en op de Nationale scoorde ik er lustig 
op los. De wereldshow ja dat is wat anders, maar ja toch maar vogels gebracht 
naar Schiedam bij Bart Braam om ze mee te geven naar Italie Piacenza. En 
waar ik een week later wordt gebeld door Bart Braam dat ik zilver had op de 
wereldshow, hoe kan het allemaal bestaan. Er is één man die hier een groot 
aandeel in heeft gehad en dat is Rob Kristel. En zo is voor mij de hobby 
bewaard gebleven door goodwill van anderen. Ik hoop dat niemand ooit hoeft 
mee te maken dat er brand is in je hok, dit kan je alleen maar voorkomen om 
heel goed om te gaan met verhittings apparatuur. En draag zorg voor 
rookmelders.  
 
Helaas heb ik door omstandigheden geen foto’s meer van de brand, maar wel 
nog van de nieuw ingerichte blokhut. 
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Rob Kristel 92 90                     182 1 

Ben van Kerkwijk 90 92                     182 2 

Willem Tjalma 90 91                     181 3 

Bertus de Boer 89 91                     180 4 

Ton Koenen 90 89                     179 5 

Bert Moleman 89 90                     179 6 

Watse Hoekstra 89 89                     178 7 

Sandra Geudeker 0 91                     91 8 

Ger Möller 0 90                     90 9 

Ton vd Akker 0 90                     90 10 

Hans Sol 89 0                     89 11 

Marcel van Baaren 89 0                     89 12 

Wijnand Lemmers 0 89                     89 13 

Marcel Balsing 0 0                     0 14 

Ton Rozendaal 0 0                     0 15 

Rob Veerkamp 0 0                     0 16 

Simon de Wit 0 0                     0 17 

Eugene Krijger 0 0                     0 18 

Ton Drieman 0 0                     0 19 

Ruud Brune 0 0                     0 20 

                          0 21 

                          0 22 

                            23 
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•  categorieën:  Bidons * Kerstpakketten * Kerstpakketten standaard * 

Sportprijzen 

 

CTS Promo   Wilhelminalaan 14  1161 TX Zwanenburg  Nederland                                                                                    

 

Telefoonnummer: 020 4976917  Website: www.ctspromo.nl 

 

E-Mail: Info@ctspromo.nl 

Bloedluis       
 

Dit is de grootste ramp voor de kwekers, gelukkig is er een nieuw product 
op de markt, EXZOLT  

Beschrijving  

EXZOLT®: 
DE INNOVATIEVE DRINKWATEROPLOSSING TEGEN VOGELMIJT 
Vogelmijt bestrijden, was tot nu toe makkelijker gezegd dan gedaan. U heeft 
ongetwijfeld al wel eens geïnvesteerd in vogelmijtbehandelingen die u veel 
geld hebben gekost, maar weinig hebben opgeleverd. Om nog maar te 
zwijgen over de stress bij uw kippen en of vogels en de extra werkzaamheden 
die gepaard gingen met deze behandelingen… 
Maak kennis met Exzolt®, de innovatieve en effectieve drinkwateroplossing 
tegen vogelmijt. Het wordt opgenomen via het drinkwater. 

TE VERKRIJGEN IN HET CLUBHUIS 10 ML € 35,00 

https://www.ctspromo.nl/detail/index/sArticle/20726/number/A594-B111223001
https://www.ctspromo.nl/kerstpakketten
https://www.ctspromo.nl/seizoensartikelen/kerstmis/kerstpakketten/
http://www.sportprijzencatalogus.nl/index.php
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We heten de volgende leden welkom bij de vereniging 
 

 
 

BEAPHEAR ROOD INTENSIEF  
 

 
 

50 GRAM  € 10,45 PER POTJE 
 

5 GRAM PER 500 GRAM EIVOER 

TE VERKRIJGEN IN HET CLUBHUIS 
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REUS WIELERSPORT 
DENNELAAN 122A – 1161 CT ZWANENBURG 
TELEFOON 020-497 4308 
E-MAIL info@reuswielersport.nl  
WWW.REUSWIELERSPORT.NL 
 
 

De speciaalzaak voor de recreatieve en wedstrijdfietser 

Openingstijden:  

Woensdag 9.00 – 12.00 uur  

Donderdag 9.00 – 17.30 uur  

Vrijdag 9.00 – 17.30 uur  

Zaterdag 10.00 – 16.00 uurMder.00 -17.30 uurrijda17.30 uuaterdag10.00 – 16.00 uur 

 

mailto:info@reuswielersport.nl
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GESPOTTE VOGELS 
 
Bij ons op kantoor Mebe advisering B.V. hebben we een buiten volière of te 
wel we zijn gevestigd aan de buitenzijde van Boesingheliede en dat is onze 
open volière gewoon geweldig wat we daar aan vogels spotten o.a. :  
 
   

Blauwe Reiger    Boomklever 
Buizerd     Ekster 
Gele Kwikstaart    Goudpluvier 
Grauwe vliegevanger   Groenling 
Grote Lijster    Havik 
Huismus man    Huismus pop 
IJsvogel     Kieviet 
Kleine vliegevanger   Koperwiek 
Kramsvogel     Merel 
Putter     Ringmus 
Roodborstje    Sijs 
Spreeuw     Vink pop 
Vink man     Winterkoninkje  

 
We heten de volgende nieuwe leden “WELKOM”  bij de vereniging 

H. Errami           kweker van Putters 
Ties de Boer     kleurkanaries     jeugdlid 
Linn de Boer    kleurkanaries     jeugdlid 
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LAVERTU 

STEENHOUWERS B.V. 

De grafsteen specialist in Amsterdam 

Grafstenen en urnen in Amsterdam sinds 1911 

Een grafsteen of urn is een persoonlijk monument, een blijvende herinnering aan uw 

dierbare. Daarom geven wij u graag persoonlijk advies in een gesprek. Neem gerust contact 

met ons op, of kom eens langs in onze showroom Jan Rebelstraat 24 1069 CC te Amsterdam. 

Wij zijn gevestigd dichtbij Begraafplaats – Crematorium Westgaarde 

tegenover het Dierenasiel. Buslijn 63 halte Jan Rebelstraat 

 

Jan Rebelstraat 24                         Bezoek onze ruime showroom 

1069 CC Amsterdam  Maandag t/m Vrijdag 

Tel.      020 - 6103086                     Geopend van 8.30 tot 17.00 uur 

Fax.     020 - 6103356                     Zaterdag van 9.30 tot 16.00 uur 

 

 

www.lavertu-steenhouwers.nl      info@lavertu-steenhouwers.nl 

 

 

http://www.lavertu-steenhouwers.nl/
mailto:info@lavertu-steenhouwers.nl
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WIE KWEEKT WAT 

 

 

 
 

 

 

 

 

B van Kerkwijk                       Kleurkanaries            
Fl Nigtingalestraat 94 Rood vetstof 
2131 EE Hoofddorp               Agaat Rood 
tel. 06-16576875                    Zwart Rood 
Kweeknr. FJ25 

                            

T. Koenen                         Austr.prachtvinken 
Newtonstraat 18               Zebravinken wit 
1171 XH Badhoevedorp   Gouldamadines 
tel. 020-6593310 
Kweeknr. 5NCC                

                         
M. Balsing                          Gouldsamadine’s 
Cl v Spaarnwoudestr 45    Zwartkop 
2064 WR Spaarndam        Roodkop 
tel. 06-22214473                Diverse mutaties 
Kweeknr. 4SFW 

                            

B. Moleman                          Kleurkanaries 
Schipholweg 1027 D         Wit recessief 
2143 CH Boesingheliede Satinet wit 
tel. 06-34500080                Satinet geel 
info@almol.nl                   Geel intensief  
Kweeknr. RR07                  Bruin Mogno wit en geel 

                                         
                                        

C. Mulder     Kromsnavels 
Hofland 208                  Halsbanden 
3641 GK Mijdrecht    Alexanders 
tel. 06-53508794    Ara’s 
Kweeknr. 1MEK   

                                          

W. Tjalma                         Wildzang 
Zwanenburgerdijk 353      Noorse Goudvinken 
1161 NN Zwanenburg      Majors Putters 
Tel. 06-51077598 
Kweeknr. FN13 
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Schipholweg 1027 D 

2143 CH 

Boesingheliede 

Tel: 06 34027887 

E-mail: info@mebe.nl       Website: www.mebe.nl 

 

Mebe Advisering B.V. 

 

Over ons 

 

Mebe Advisering B.V. is een milieutechnisch adviesbureau 
gespecialiseerd in onder andere Grond Weg en Waterbouw, 
Asbestinventarisaties, Legionella onderzoeken, 
Bodemonderzoeken en nog veel meer. 

Wij zijn echte ‘Troubleshooters’ op het gebied van 
Milieutechnische zaken en nemen alle zorgen van onze 
opdrachtgevers uit handen. Zo dat zij zich kunnen focussen 
op hun kracht. 

 

 

mailto:info@mebe.nl
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Harlekijn 

 

Harlekijn 

De Harlekijn (Arlequim Portugues) werd in 2010 op de wereldshow in Matosinhos 
Portugal aangenomen als nieuw postuurkanarieras. De soort is oorspronkelijk ontstaan 
als een bonte kleurkanarie, de bedoeling was zovel mogelijk kleuren in een vogel samen 
te voegen. De kleur was een van de belangrijkste onder-delen, naast bont en 
roodmozaiek moest de vogel nog de kleuren zwart grijs en bruin in zijn bevedering 
hebben. Daarnaast moet een driehoekige kuif aanwezig zijn. 
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Het ras werd in het begin door de meeste liefhebber gezien als een erg bonte 
kleurkanarie met een slechte kuif. Dit standpunt viel niet in de smaak bij de Portugezen 
en zij hebben er alles aan gedaan om van de Harlekijn een echte postuurkanarie te  

maken. De kleur is minder belangrijk geworden en de vorm en grootte van de vogel 
krijgen nu de meeste punten. 

Opmerkingen Harlekijn. 
De kleur krijgt nog slechts 10 ptn maar het blijft een van de meest opvallende 
eigenschappen van dit ras. Belangrijk is dat het een bonte vogel is. Dit bont moet zoveel 
mogelijk over de hele vogel verdeeld zijn, bontheid in de staart en op de poten zijn een 
pluspunt. 
De kuif heeft de vorm van een driehoek, met een punt aan de voorzijde en twee aan de 
achterzijde, dit zijn geen scherpe punten maar enigszins afgerond, de vorm van een 
triangel. 
Het lichaam is vrij lang en slank, de borst licht afgerond en een volledig vlakke rug in lijn 
met de staart. 
De achterzijde van de kop vormt met de hals een rechte lijn, die met een duidelijke hoek 
overgaat naar de rechte rug. Het is een vrij lange vogel van 16 cm. 
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Over ons 
  

 

In het jaar 1953 werd Carrosseriebedrijf Griffioen opgericht door 
Warnard Griffioen. 
Er is toen een start gemaakt met het opbouwen van o.a. 
vrachtwagens en landbouwwagens. 
Door de jaren heen zijn de werkzaamheden sterk veranderd. 
Carrosserie en cabinebouw; 
Kiosken; 
Marktwagens en verkoopwagens; 
Hydraulische bediening voor b.v. het openen van luifels en het 
afzetten van containers; 
Foodtrucks en trailers; 
Speciaal bouw. 
Wat hetzelfde is gebleven zijn de kwaliteit, de flexibele- en 
klantgerichte opstelling van ons team. 

   

 
 
 Griffioen V.O.F.                        Ma t/m do van 7:45 - 17.00  
 Lijnderdijk 22                                Vr              van 7.45 - 16.30 
1161 KB Zwanenburg                 Tel:        020-4975096   

    

 https://www.griffioenvof.nl/             E-mail: info@griffioenvof.nl    
 

  

https://www.griffioenvof.nl/
https://www.griffioenvof.nl/dienst/aanhangers
https://www.griffioenvof.nl/dienst/aanhangers
https://www.griffioenvof.nl/dienst/aanhangers
https://www.griffioenvof.nl/dienst/carrosseriebouw
https://www.griffioenvof.nl/dienst/Kiosken
https://www.griffioenvof.nl/dienst/aanhangers
https://www.griffioenvof.nl/dienst/foodtrucks
https://www.griffioenvof.nl/dienst/Specials
https://www.griffioenvof.nl/album/historie/1
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D 4 Your Hair 
  
Dennenlaan 54, 1161 CS Zwanenburg 
Telefoon : 020-6131206   email : d4yourhair@gmail.com 

 
   

 

D 4 Your Hair is inmiddels een begrip in Zwanenburg. Bij D 4 Your 
Hair helpen ze je graag persoonlijk, professioneel en zorgen ze 
ervoor dat je altijd met een glimlach weer naar buiten gaat. 
 

https://haar.expert/kapsalons/d-4-your-hair-dennenlaan-54-1161-cs-zwanenburg
tel:0206131206

