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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 

 
Huidig bestuur: 

Voorzitter/2e penningm.: 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) 

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

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

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

Algemeen 

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

Website : www.vogelvriendenbergambacht.nl 

E-mail vereniging : info@vogelvriendenbergambacht.nl 
 

Rabobank rekeningnummer algemeen:NL07RABO0307354032 
Rabobank rekening ringen bestellen en inschrijving TT: NL98RABO0163835462 

 

Maand: mei 2019 
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WIJZIGINGEN IN HET JAARPROGRAMMA 2019 
(vervallen data) 

• 18/5/2019 fietstocht: Max Ossevoort, voorzitter van de 
natuur- en vogelwerkgroep Krimpenerwaard is op 
18/5/2019 niet beschikbaar voor de geplande fietstocht 
door de Krimpenerwaard. Er is geen vervanger 
voorhanden. Helaas zijn we hierdoor genoodzaakt de 
geplande fietstocht van 18/5/2019 te schrappen van 
het jaarprogramma 2019. 

• Clubavond 20/5/2019 film over de IJsvogel: de 
presentator die de film over de IJsvogel zou vertonen is 
op 20/5/2019 helaas verhinderd. Hierdoor zijn we 
genoodzaakt ook de clubavond van 20/5/2019 te 
schrappen van het jaarprogramma 2019. 

 
VOGELMARKT 
De eerstvolgende vogelmarkt zal op 25-5-2019 van 9.00-12.00 uur worden gehouden in ons 
clubgebouw aan de Dijklaan 57 Bergambacht. 
 
JUBILEA 
Verenigingsjubilarissen worden voortaan na het 60 jarig jubileum om de 5 jaar door de vereniging in het 
zonnetje gezet. 
 
CLUBAVOND 3/6/2019 gezelschap volière (aanvang 20:00 uur) 

De meest voor de hand liggende start met vogels is de zogenaamde gezelschap volière. Daarin 

huizen vogels van meerdere soorten die het redelijk tot goed met elkaar kunnen vinden. Een 

volière is in feite een onnatuurlijke omgeving, maar we kunnen de natuurlijke situatie voor de 

vogels wel proberen zo goed mogelijk na te bootsen. Bij de bouw van de volière is het goed te 

overwegen welke vogels er gehouden gaan worden en daar in het ontwerp rekening mee te 

houden. Kromsnavels vragen meestal een andere bouw/inrichting dan bijvoorbeeld tropen, 

kanaries of Europese cultuurvogels. Het spreekt voor zich dat u met vurenhout en 

dubbeltjesgaas voor tropen en kanaries een mooi verblijf kunt bouwen, maar dat dit materiaal 

ongeschikt is als behuizing voor parkieten en papegaaien. Belangrijk is ook om de maaswijdte 

van het gaas aan te passen op de gewenste soort vogels. Let er daarbij ook weer op dat grote 

mazen ruimte geeft aan ongewenst ongedierte. 

Naast de open volière is een nachthok van essentieel belang. Het nachthok moet beslist 

tochtvrij zijn, en er mogen geen kieren of gaten in zitten. Hou er ook rekening mee dat tropen 

graag een slaapnestje voor de overnachting gebruiken. Voer bij voorkeur in het nachthok. 

Resume: bovenstaand is slechts een greep uit hetgeen u rekening mee moet houden bij de 

start van een gezelschap volière. Cees Diepstraten en  Henk Dries gaan hier op 3/6/2019 veel 

en veel meer over vertellen en uiteraard ook laten zien. Kom dus vooral naar de clubavond 

om alles met eigen oren en ogen te horen en te zien.  
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Jaarprogramma  2019 

26 jan.   Vogelmarkt (9:00-12:00 u.) 

4 feb.   Jaarvergadering 

23 feb.   Vogelmarkt (9:00-12:00 u.) 

4 mrt.   Bestuursvergadering (20:00 u.) 

23 mrt.   Vogelmarkt (9:00-12:00 u.) 

8 apr.   Clubavond (Afrikaanse Prachtvinken) 

23 apr.   Rayonvergadering (20:00 u.) 

29 apr.   Bestuursvergadering (20:00 u.) 

4 mei   Vogelmarkt (9:00-12:00 u.) 

18 mei   VERVALLEN 

20 mei   VERVALLEN 

25 mei   Vogelmarkt (9:00-12:00 u.) 

3 jun.   Clubavond (gezelschapsvolière inrichting/bevolking etc.) 

7 + 14 jun.   Schoolmiddagen 

17 jun.   Bestuur-/ + TT commissie vergadering (20:00 u.) Evaluatie TT 2018 

6 jul.   BBQ van 17.00 uur 

24 aug.   Vogelmarkt (9:00-12:00 u.) 

2 sep.   Bestuur-/ + TT vergadering (20:00 u.) 

16 sep.   Bespreking meegebracht vogels met 2 keurmeesters (maandagavond) 

28 sep.   Vogelmarkt (9:00-12:00 u.) 

30 sep.   Clubavond (lezing over de gould amadine) 

7 okt.   Clubavond inleveren TT formulieren  

9 okt.   Sluiting inschrijving TT 

12 okt.   Laatste inschrijvingen invoeren in de PC + uitdraaien formulieren 

14 okt.   Indelen in groepen/klasse etc. Stukken verzendklaar maken 

19-26 okt.   Opbouwen TT zaal 

28 okt.   Zaal gereed maken voor het inkooien 

29 okt.   Inkooien 14.00-15.30 en 19.00-20.30 

30 okt.   Vogels keuren 

31 okt.   Opening TT + evt. restant zaal aankleden 

1 nov.   Zaal open TT 14.00-22.00 uur 

2 nov.   Zaal open TT 10:00 tot 17:00 u./ uitkooien vanaf 17:00 u. 

4 nov.   Zaal opruimen  

18 nov.   Bestuur-/ + TT commissie vergadering/evaluatie (20:00 u.) 

23 nov.   Vogelmarkt (9:00-12:00 u.) 

14 dec.   Afsluitingsavond incl. prijsuitreiking Onderlinge TT (20:00 u.) 

28 dec.   Vogelmarkt (9:00-12:00 u.) 

13 jan. 2020   Bestuursvergadering (20:00 u.) 

25 jan. 2020   Vogelmarkt (9:00-12:00 u.) 

10 feb. 2020  Jaarvergadering (20:00 u.) 

 
 


