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NIEUWSBRIEF 
“De Vogelvrienden” B.A.S. 

Bergambacht – Ammerstol – Schoonhoven 

 

Vogelvereniging “De Vogelvrienden” B.A.S. 

Clubgebouw: Dijklaan 57, 2861 DW Bergambacht 

Website : www.vogelvriendenbergambacht.nl 

E-mail vereniging : info@vogelvriendenbergambacht.nl 
 

Huidig bestuur: 

Voorzitter/2e penningmeester: L.Wooning,  0182-385921 (fr.wooning@live.nl) 

Secretaris: W.A. Spelt, 06-10711951 ( wa.spelt@telfort.nl) 

Penningm./2e voorz.: G.M.Wiltenburg, 06-23608151 (gerard.wiltenburg@planet.nl) 

Algeheel bestuurslid: S.vd  Wel, 0182-353270 (svanderwel@hetnet.nl) 

2e Secretaris:  A.W.M.Timmer, 0348-553013 (awmtimmer@hotmail.com) 

 

Ringencommissaris: A.Speksnijder, 0180-663523 (speksnijder_asp@hotmail.com) 

TT secretaris : C.van Zwienen, 06-25265826  (avanzwienen@casema.nl) 
 

Rabobank rekeningnummer algemeen:NL07RABO0307354032 
Rabobank rekening ringen bestellen: NL98RABO0163835462 
 

Maand: september 2017 
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BEURS 23 september 2017 

 De eerstvolgende beurs wordt gehouden op 23 september 2017 van          

09:00 – 12:00 uur in ons clubgebouw aan de Dijklaan 57 Bergambacht. 
 

CLUBAVOND 9 oktober 2017  

Lezing Lou Megens " Het raadselachtige leven van vogels" 

Op maandag 9 oktober om 20.00 uur geeft Lou Megens een lezing over "'het 

raadselachtige leven van vogels" in ons clubgebouw in Bergambacht 

Veel vragen die bij een groot aantal van ons leven zullen worden beantwoord. 

Uiteraard, zoals we van Lou Megens gewend zijn, ondersteunend door prachtig 

filmmateriaal. Onderwerpen die aan bod zullen komen:  Zijn vogels intelligent? 

Kunnen vogels  kleuren onderscheiden? Waarom kunnen vogels vliegen? Wat 

was er het eerst, de kip of het ei? Hebben vogels een goed geheugen?  Hoe goed 

kunnen vogels horen en ruiken? Daarnaast wordt ingegaan op begrippen zoals 

samenscholingsgedrag, symbiose (samenleven om voordeel te behalen) en 

camouflage. Een informatieve en interessante  lezing voor vogelliefhebbers over 

het gedrag van vogels die u zeker niet moet missen. 

Op deze clubavond kunnen ook de inschrijfformulieren voor de TT 2017 

worden ingeleverd. De inschrijving voor de TT 2017 sluit 11 oktober 2017. 

 

RINGEN BESTELLEN 2018 (2e bestelronde) 
T/m uiterlijk 20 september 2017 kun u nog ringen voor de 2e ronde bestellen bij 

onze ringencommissaris Arie Speksnijder. De ringen zullen worden uitgeleverd na 

15 december 2017. 

Indien op 20 september a.s. het bestelformulier en/of de betaling niet bij onze 

ringencommissaris binnen is, dan is het alleen nog mogelijk ringen te bestellen 

door gebruik te maken van de volgende bestelronde of via een spoedbestelling 

waar extra kosten mee gemoeid zijn. 
 

Bestellen van de ringen: Dit kan op de volgende manieren: 

 Het bestelformulier voor 2018 opsturen naar Arie Speksnijder 
(ringencommissaris), Wilhelminastraat 39, 2941 CA Lekkerkerk of 
toezenden per email onder gelijktijdige overmaking van het verschuldigde 
bedrag op rekening NL98 RABO 0163 8354 62.  

 Ook kunt u het bestelformulier met het verschuldigde bedrag inleveren in ons 
clubgebouw (elke maandagavond of tijdens de beursdagen c.q. 
vergaderavonden) bij onze ringencommissaris Arie Speksnijder of onze 
voorzitter Leo Wooning.  

JAARPROGRAMMA 2017 
I.v.m. ruimtegebrek kon het jaarprogramma 2017 niet worden geplaatst. U kunt dit 
terugvinden in de nieuwsbrief van mei 2017 of op onze website. 


