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Advertenties blijven 2 uitgaven online. 

DUIVEN – aangeboden

Te koop: Lachduifjes in diverse kleuren zoals bont, 
wildkleur, pastel, wit. Showkwaliteit. Het zijn mooie, 
kleine duifjes, die heel tam kunnen worden. Voor binnen 
en buiten. Belangstelling? Mail naar 
h.s.sauerbreij@hotmail.com

mailto:h.s.sauerbreij@hotmail.com
http://pets.groups.yahoo.com/group/Pigeon_Bratt/


Te koop: zwarte Figurita meeuwen. Mooi gebouwde kleine 
duiven, lief en gemakkelijk van karakter. Brengen hun jongen 
prima groot. Showkwaliteit.  
E-mail naar h.s.sauerbreij@hotmail.com

Te koop: Satinetten en Blondinetten. 
Luc Kerkhofs, Riemst (B) Tel. 0032/12455075.  
Email: kerkhofs.honinx@gmail.com

Quality Birds Available year round!!
Danny Joe Humphrey
1650 John Mewborne Rd
Kinston ,N.C. 28504
Phone 1-800-527-0918 day or night 
e-mail: dannyjoe@suddenlink.net

At present I keep the following breeds: Starlings, Archangels, Saxon Double Crested 
Priest, Saxon Double Crested Shields, Saxon Whitetails, Saxon Monks, Saxon Muffed 
Ice, Saxon Crescents, Capuchines, Pheasant Pigeons, Danish Suabians, Old German 
Owls, Figuritas, Shakhsharli’s, Arabian Trumpeters, Turner Performing Rollers, Color 
Rollers, Satinettes, Bluetts and Frillbacks. Website: www.ColorPigeons.Com

mailto:h.s.sauerbreij@hotmail.com
mailto:kerkhofs.honinx@gmail.com
mailto:dannyjoe@suddenlink.net
http://www.colorpigeons.com/
http://www.colorpigeons.com/


PLUIMVEE – aangeboden

Gratis afhalen: 3 Goud Sebright hennetjes en 1 haan uit 2011, 
wegens overcompleet, geringd.
Jan en Gerri Slegt. Tel. 020 – 6433309. 
Of e-mail gerenjan@tele2.nl

Let op: foto is uit archief Aviculture Europe!

Gevraagd: 
Een paar Pauwkalkoenen // Meleagris Ocellata // Ocellated 
Turkey // Pfauentruthuhn // Dindon Ocellé // Guajolote Ocelado.
Ik heb ook interesse in Bossneeuwhoen, Auerhoen, Korhoen en
Prairiehoen, en div. Pauwen. 
Of broedeieren van de genoemde soorten. 
Ook contact gezocht met fokkers hiervan. (Spreekt Engels)  
Nelson Santo, Portugal. E-mail nelsonespiritosanto@hotmail.com

PLUIMVEE – gevraagd

mailto:gerenjan@tele2.nl
http://www.kippenforum.nl/phpBB3/
mailto:nelsonespiritosanto@hotmail.com


Gezocht: duivenringen. Ook ruilen. Mijn verzameling sluit 
alle soorten ringen in: voor postduiven, sierduiven, rollers en 
hoogvliegers. Ik verzamel alle maten alsook alle jaartallen van 
alle duivenclubs ter wereld. Ik heb meer dan 7000 verschillende 
ringen vanuit 72 verschillende landen. Jan Lombard, Zuid-Afrika 
jlombard@hino.co.za

DIVERSEN

Dick Hamer zoekt van alles wat met duiven te maken heeft. Als u iets heeft voor zijn 
verzameling, dan kunt u hem bereiken op adhamer@kpnplanet.nl

Bruidsduifjes: Wat is nu romantischer dan 7 witte duiven loslaten 
na de huwelijksplechtigheid? Maak je geluk compleet! Lees over 
onze duiven, onze werkwijze en de prijzen die wij hanteren, op  
http://home.kabelfoon.nl/~dorp56/

mailto:jlombard@hino.co.za
mailto:adhamer@kpnplanet.nl
http://home.kabelfoon.nl/~dorp56/
http://www.interhaan.eu/


BOEKEN

Nieuwe en 2e-hands boeken worden voortaan aangeboden via een speciale banner rechts op 
onze homepage. Iedereen mag hier zijn overtollige hobbyboeken  aanbieden – dat betreft 
dus specifiek boeken over onze gevederde hobbydieren en alles wat daar direct mee te  
maken heeft. En zoals gewoonlijk is deze service ook weer geheel GRATIS.
Wij zijn géén tussenpersoon; vraag en aanbod gebeurt op uw eigen naam, ook de verzen- 
ding en betaling verzorgt u zelf. 
Boekenadvertenties zijn  welkom op redactie@aviculture-europe.nl
U mag per aangeboden boek 1 foto meeleveren. 

UW ADVERTENTIE hier? 
Doorgeven op redactie@aviculture-europe.nl
Mogelijk met bijplaatsing van een kleine foto.
GRATIS voor niet-commerciële advertenties!

Klik hier voor onze concurrerende tarieven van overige advertenties

mailto:redactie@aviculture-europe.nl
mailto:redactie@aviculture-europe.nl
http://www.aviculture-europe.nl/AdverterenNDL.htm
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