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CLUBAVOND VAN 28 MEI 2018
Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de clubavond van 28 MEI a.s. (aanvang 20:00 uur) in ons
clubgebouw, Dijklaan 57 Bergambacht.
Op deze clubavond zal Peter Wijgerde een lezing houden die gaat over het houden en kweken
van zaad etende Europese vogels. Peter is keurmeester bij de NBvV voor tropen, Europese
cultuurvogels, grote parkieten en dwergpapegaaien.
De lezing wordt ondersteund met prachtige dia opnamen en goede achtergrondinformatie.
Peter zal ingaan op het kweken en op stok krijgen van Europese cultuurvogels wat voor
sommigen toch vaak nog een hele toer blijkt te zijn.
Tevens zal hij aandacht besteden aan de bastaardkweek wat in Nederland niet zo veel maar in
België regelmatig wordt gedaan.
En dan toch ook aandacht voor het TT geschikt krijgen van de Europese cultuurvogel. Ze zijn
over het algemeen wat schuwer dus hoe krijg je ze ongeschonden naar en op de TT.
Kortom een lezing die ook zeer de moeite waard is ook voor (gast)leden die deze vogels zelf
niet houden. Mocht u vragen hebben over tropen, grote parkieten en dwergpapegaaien
schroom dan niet om te komen en uw vragen aan Peter voor te leggen.
De zaal is open om 19.30 uur, waarna de lezing rond de klok van 20.00 uur zal beginnen.
VOGELMARKT
DE EERSTVOLGENDE VOGELMARKT WORDT GEHOUDEN OP 26 MEI 2018 VAN 9:00 - 12:00 UUR
IN ONS CLUBGEBOUW AAN DE DIJKLAAN 57 BERGAMBACHT.

Mocht jullie vogels over hebben neem ze dan mee naar de beurs. Je doet er andere wellicht
een plezier mee.
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