
Aan alle duivenvereningen van het Antwerpse ,

Wij zijn de klas 2c van het "Hofke van Thys " te Hoboken .In verband met
de actie :"Broederlijk delen ", hebben wij het volgende plan opgevat :

Meester Dirk is duivenmelker in hart en nieren en wil samen met de klas 
twee van zijn duiven bij wijze van loting schenken aan het goede doel .
Je kan als vereniging je steentje bijdragen bij dit project door je liefhebbers
aan te spreken om met de kleine bijdrage van 2 euro een gokje te wagen .
Elke deelnemer maakt kans om één van de twee jonge duiven te winnen op
25 maart 2017 .

De winnaars zullen op 30 maart worden uitgenodigd om hun duifje in ont-
vangst te nemen in het bijzijn van ATV  en de gazet van Antwerpen 
en dit in onze school :"Hofke van Thys ,Oudestraat 83 Hoboken .

Maar dit project reikt nog verder ,op donderdag 30 maart zullen de leer-
lingen van Hvt educatief les krijgen over de duif en de duivensport.

Ook die dag wordt er een heuze wedstrijd gehouden met de vier van de
beste duiven van :"Hok De Meester -Hendricks ".
Op die dag nemen de hokgenoten Speer , Den Treurwilg ,De clown en
De witneus het tegen elkaar op om het snelst van Hoboken naar Emblem
te racen .
Om dit evenement wat cachette te geven roepen de kinderen van klas 2c
alle duivenliefhebbers op om hun duiven ook bij de lossing mee te laten 

vliegen .

Inkorven kan op 29 maart vanaf 19,00 u tot 20,30 u :

In de school Hvt Oudestraat 83 Hoboken 
Of in het duivenlokaal van Broechem Bistweg (oude kazerne )

Wetende dat er een warm hart schuilt in elke duivenmelker , hopen we
dat dit een succes wordt.
Dit evenement wordt ondersteund door:Hok Jos Vercammen ,Hok Peeters
van Crombrugge,Willy Daniels, Van Hekke Willy ,Van Saarloos Dirk  
Hok De Meester -Hendriks en de bewoners en personeel van zorgcentrum
"Ten Dorpe Zoersel ".

Groetjes klas 2c en hun meester .

ps:Vanaf maandag 20 maart kan je ook een bezoekje brengen op onze school voor 
een tentoonstelling over de duivensport ,dit geheel gratis .

Je kan er ook genieten in een luie zetel met het boek "SPEER DE POSTDUIF ".


