
De Ware Vrienden Oplinter 

Betreft hoklijsten 2022: 

Het is weer oktober. Dit betekent dat naar jaarlijkse gewoonte de hoklijsten moeten 

ingevuld worden. Deze hoklijsten dienen binnengeleverd te worden tegen uiterlijk 
 15 november  2021 in ons lokaal. (brievenbus Sint-Genovevaplein 33 te 3300 

Oplinter) .   

U kan de hoklijst ook afleveren iedere zondagvoormiddag van 9 tot 12u in ons lokaal.   
Het lidgeld bedraagt 25 € vermeerderd met telkens 10 € per bijkomend tandem-
tridemlid. U dient dit te betalen bij het binnenbrengen van uw hoklijst of nog beter 
door het gepaste bedrag te storten onderstaand rekeningnummer ten laatste op 15 
november!  

Wat zijn uw voordelen als hoklijstlid te Oplinter?  U dient geen bijkomend sportief 
lidgeld te betalen om deel te nemen aan kampioenschappen en andere gratis prijzen, u 
ontvangt adresstickers op aanvraag, uw chipringen worden gratis gekoppeld op 
afspraak! 

Betreft bestelling ringen: 

Bij bestelling van de ringen dient u deze onmiddellijk te betalen. De prijs bedraagt 1 € 
per ring. U kan dit cash betalen bij het binnenbrengen van uw hoklijst of bij de 
bestelling van uw ringen in het lokaal iedere zondagvoormiddag van 9 tot 12u. U kan 
ook betalen per overschrijving BE14 7343 7400 0683 BIC KREDBEBB maar tevens ten 
laatste op 15 november 2021. 

Afhalen van de ringen enkel de dag van levering (laatste week van december) tussen 
19 en 20u in het lokaal of iedere zondag van 9 tot 12u in ons lokaal. Er worden geen 
ringen meegegeven indien niet betaald.  

Om bijkomend ringen te bestellen in het seizoen: neem contact op met Jan Damps die 
vanaf 2022 alle bestellingen van ringen en controle van de hoklijsten voor zijn 
rekening zal nemen.  

U kan Jan bereiken via ons e-mailadres dewarevriendenoplinter@gmail.com of 
rechtstreeks via jan.damps@hotmail.com of op 0475/989090 

Onze activiteiten telkens op zondag van 9 tot 12u: kom langs en steun uw club 

Tentoonstellingen: 

17/okt Laudes Eva, Jos en Annelies – Oplinter en Jan Damps Oplinter 

24/okt Smeets-Penris – Urmond en Jan Damps Oplinter 

31/okt Jan Schmitz – Stein en duiven ter plaatse van onze bonverkoop 

7/nov 
De Scheemaeker Frederic – Ezemaal en De Scheemaeker F&D&S – Ooigem 
en duiven ter plaatse van onze bonverkoop 

14/nov Vrij- kandidaat? Meld het aan Jan Damps 

21/nov Petry Yves - Zepperen 

28/nov Van Haeken-Petré - Attenhoven 
Meer info over de activiteiten op onze site www.duiven-oplinter.be of aan te vragen bij 

Jan Damps per mail of GSM voor wie geen PC heeft. 
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Bestelling ringen 

Ik, ………………………………….(naam) bestel……….(aantal) ringen. 

Ik betaal ten laatste op 15 november of bij het binnenbrengen van de hoklijst  

- cash ter plaatse 

- door overschrijving op rekeningnummer BE 14 7343 7400 0683 BIC KREDBEBB 

 

Handtekening, 

 

 


