AGENDA 2014
25 jan.
10 feb.
22 feb.
24 feb.
22 mrt.
24 mrt.
31 mrt.
15 apr.
16 + 23 mei
19 mei
24 mei
16 jun.
28 jun.
5 jul.
23 aug.
1 sep.
13 sep.
15 sep.
27 sep.
29 sep.
6 okt.
13 okt.
18+20+25 okt.
27 okt.
28 okt.
29 okt.
30 okt.
31 okt.
1 nov.
3 nov.
17 nov.
22 nov.
13 dec.
27 dec.
12 jan. 2015
24 jan. 2015
2 feb. 2015

Beurs (12:00-15:00 u.)
Jaarvergadering (20:00 u.)
Beurs (12:00-15:00 u.)
Bestuursvergadering (20:00 u.)
Beurs (12:00-15:00 u.)
Clubavond (20:00 u.) Lezing dierenarts vd Horst
Bestuursvergadering (20:00 u.)
Rayonvergadering (20:00 u.)
Schoolmiddagen
Clubavond (20:00 u.) Lezing Lou Megens
Beurs (12:00-15:00 u.)
Bestuur-/ + TT vergadering (20:00 u.)
Afsluitingsavond voorseizoen (20:00 u.)
Verenigingsuitje Het Beloken Land in Montfoort
Beurs (12:00-15:00 u.)
Bestuur-/ + TT vergadering (20:00 u.)
Tafelkeuring (9:00-12:00 u.) + BBQ namiddag
Uitleg over invullen van TT inschrijfformulieren
Beurs (12:00-15:00 u.)
Bestuur-/ + TT vergadering (20:00 u.)
Clubavond (lezing C.van Dam) + inleveren TT form.
Inschrijven + indelen in klasse etc.
Opbouwen TT zaal
Zaal gereed maken voor het inkooien
Inkooien
Vogels keuren
Opening TT + evt. restant zaal aankleden
Zaal open TT
Zaal open TT tot 17:00 u./ uitkooien vanaf 17:00 u.
Zaal opruimen
Bestuur-/ + TT vergadering/evaluatie (20:00 u.)
Beurs (12:00-15:00 u.)
Afsluitingsavond incl. prijsuitreiking (20:00 u.)
Beurs (12:00-15:00 u.)
Bestuursvergadering (20:00 u.)
Beurs (12:00-15:00 u.)
Jaarvergadering (20:00 u.)

Nieuwsbrief
“De Vogelvrienden” B.A.S.
Bergambacht – Ammerstol - Schoonhoven

Vogelvereniging “De Vogelvrienden” B.A.S.
Clubgebouw : Dijklaan 57, 2861 DW Bergambacht
Huidig bestuur :
Voorzitter/2e penningmeester : L.Wooning, 0182-385921
(fr.wooning@live.nl)
Secretaris : W.A. Spelt, 06-10711951 ( wa.spelt@telfort.nl )
Penningmeester : G.M.Wiltenburg, 0348-552195
(gerard.wiltenburg@planet.nl)
Ringencomm./2e voorz. : : H. Kaper, 06-15894057 (hakaper@planet.nl)
2e secretaris : S.vd Wel, (svanderwel@hetnet.nl)
Website : www.vogelvriendenbergambacht.nl
E-mail vereniging : info@vogelvriendenbergambacht.nl

Rabobank rekeningnummer : NL07RABO0307354032
Rabobank rek. ringen bestellen en inschr. TT: NL98RABO0163835462
Maand : april 2014

CLUBAVOND 24 maart 2014
Voor 35 belangstellenden is dierenarts Hedwig vdr Horst op deze avond
ingegaan op de gezondheid en het welzijn van onze vogels. Mocht u
haar nodig hebben voor advies c.q. medicijnen over/voor uw vogels op
haar website is daar alles over te vinden. U kunt haar website bereiken
via een link op onze eigen verenigingswebsite :
www.vogelvriendenbergambacht.nl . Ga vervolgens naar “links”
bovenin de navigatiebalk en klik vervolgens “Vogelpraktijk de Horst”
aan. U komt dan vanzelf op haar website.

CLUBAVOND 19 mei 2014
Het bestuur nodigt u uit voor de clubavond van 19 mei a.s.
(aanvang 20:00 uur). Op deze avond is dhr. Lou Megens onze
gast, hij zal ons aan de hand van beelden vertellen over de
Europese (zang)vogels in hun biotoop en als cultuurvogel. Hij zal
ingaan op het leven in de natuur van deze soorten en de kweek.
Veel informatie komt uit zijn eigen (kweek)ervaringen. Hij is ook
auteur van 2 boeken n.l. “Europese cultuurvogels in opmars en
het jaar rond”.
RINGENBESTELLING VOOR HET JAAR 2014 :
Ronde 4 : uitleveren na 15-5-2014
HIERBIJ NODIGT HET BESTUUR U EN UW PARTNER
UIT VOOR DE AFSLUITINGSAVOND VAN HET
VOORSEIZOEN OP 28 JUNI 2014 EN HET
VERENIGINGSUITJE OP 5 JULI 2014 NAAR “HET
BELOKEN LAND” IN BLOKLAND
AFSLUITINGSAVOND VAN HET VOORSEIZOEN OP 28
JUNI 2014
De afsluitingsavond belooft een gezellige avond te worden en wat
u van ons gewend bent hebben wij veel aandacht voor
prijswinnaars. Prijswinnaars zult u denken, maar we hebben toch
nog geen TT gehad. Dat is waar en toch gaan mensen prijzen
winnen. Wilt u weten hoe kom dan zeker met uw partner op 28
juni a.s naar ons clubgebouw. De zaal is open vanaf 19:30 uur.
En oh ja, de gratis koffie met traktatie is zo wie zo een aanrader.

HET VERENIGINGSUITJE OP 5 JULI 2014 NAAR “HET
BELOKEN LAND” IN BLOKLAND
Op de boerderij Het Beloken Land wordt getracht een moderne
bedrijfsvoering samen te laten gaan met oude boerengebruiken en
het zo goed mogelijk in stand houden van de omringende natuur.
Op de boerderij is een eendenkooi te bezichtigen en ook een
museum met oude rijtuigen en gereedschap.
Er zijn excursies over het bedrijf en eendenkooi, maar ook een
wandeling naar het nieuwe natuurgebied in Blokland is te maken.
Ook kan er geluncht worden en zijn er fietstochten. Voor de
liefhebber kunnen er ook allerlei spelletjes worden gedaan zoals
ringsteken op de fiets, polsstokspringen enz. U kunt bij hen uw
eigen programma samenstellen. Bezoek kan uitsluitend op
afspraak.
Het programma voor die dag
 Vertrek vanaf ons clubgebouw om 9:30 uur.
 De auto kunnen we parkeren bij de “Dwarsdamweg”.
Parkeerterrein natuurgebied Williskop aan de Damweg
van Polsbroekerdam naar Oudewater.
 10.00 uur start de wandeling door het natuurgebied
Williskop naar “Het Beloken land”
 11.00 uur aankomst op “Het Beloken Land” van de fam.
Verkaik. We worden ontvangen met koffie + appeltaart en
een boeiend verhaal door dhr. Verkaik.
 Bezoek aan de eendenkooi
 Lunch in de Hooiberg.
 Bezichtigen van een zeer uitgebreide verzameling “antiek
gereedschap” etc.
 14.00 uur terugwandeling naar de auto. Mocht het slecht
weer zijn dan rijden we rechtstreeks naar de boerderij van
de fam. Verkaik, Blokland 116, 3417 MR Montfoort, tel.
0348-471880.
Om alles goed te laten verlaten is het wel van belang u voor 28
juni a.s.op te geven bij onze voorzitter Leo Wooning.
Telefoon : 0182385921

