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NIEUWSBRIEF 
“De Vogelvrienden” B.A.S. 

Bergambacht – Ammerstol – Schoonhoven 

 

 
 

 

 

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) 

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

Algemeen bestuurslid:  A.W.M.Timmer, 0348-553013 (awmtimmer@hotmail.com) 

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

 

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

 

 

Rabobank rekening algemeen + inschrijven TT: NL07RABO0307354032 
 

 

 

Maand: mei 2022 

 

 

Vogelvereniging “De Vogelvrienden” Bergambacht 

Clubgebouw: Dijklaan 57, 2861 DW Bergambacht 

 

Website : www.vogelvriendenbergambacht.nl 

 

E-mail vereniging : info@vogelvriendenbergambacht.nl 
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VOGELMARKT 

Op 28 mei en 25 juni 2022 zal er weer een vogelmarkt worden gehouden in ons 

clubgebouw aan de Dijklaan 57 Bergambacht. 

Voor zover we nu kunnen overzien is vogelhandelaar "Sanders" aanwezig voor de aan-

/en verkoop van vogels. Mocht u vogels zoeken die hij niet bij zich had/heeft dan kunt u 

hem altijd aanspreken of contact met hem opnemen (0683702814). 

Daarnaast heeft Simon vdr Wel, naast het normale voer, ook pinkeys, buffalo's en 

bloedluisbestrijdingsmiddelen op voorraad. 

Het clubgebouw is hiervoor geopend van 9.00 - 12.00 uur. 
 

RINGEN BESTELLEN VANAF 1-4-2022 

Per 1 april 2022 kunnen ringen alleen nog online (digitaal) besteld worden.  

Hoe gaat dit in zijn werk: 

Elk lid kan inloggen op een speciale website voor de ringenbestelling.  

Deze website kunt u bereiken via: 

• https://ringen-nbvv.nl 

• Of via de link “ringen bestellen” op de website van de nbvv.nl 

De 1e keer worden van u een aantal gegevens gevraagd: uw kweeknummer, afdelingscode, 

adresgegevens, emailadres en een door u te kiezen wachtwoord. 

Na invoeren van deze gegevens kunt u direct ringen bestellen. 

 

Beschikt u niet over internet of is een en ander toch te lastig voor u, dan kunt uiteraard een 

beroep doen op onze ringencommissaris Arie Speksnijder om u bij de aanvraag te 

ondersteunen. 

 

Voor meer details verwijs ik u graag naar ONZE VOGELS van maart 2022 (pagina 8). 

 

BARBECUE VAN 18 JUNI 2022  

Het bestuur nodigt alle leden, gastleden, donateurs en hun partners uit voor de BBQ van 18 

juni 2022 die vanaf ca. 17:00 uur in ons clubgebouw zal worden gehouden. Met hulp van veel 

vrijwilligers zal het u culinair en qua gezelligheid aan niets ontbreken. Wel even speciaal om te 

noemen we hebben in de persoon van Aschwin Koppe en Simon vdr Wel twee kleine Herman 

de Blijkers in huis die zullen  zorgen voor heerlijk stukje gebakken vlees, vis en de nodige 

salades. Dus kom vooral want anders gaan jullie qua gezelligheid en zeker op culinair gebied  

iets missen. De kosten bedragen € 10,- per persoon en zoals gebruikelijk is de heerlijk 

geurende koffie gratis. 

Om de catering in goede banen te leiden verzoeken wij jullie  zich voor 10-6-2022 op te 

geven bij Leo Wooning (0182-385921)  

https://ringen-nbvv.nl/
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BESPREKING MEEGEBRACHTE VOGELS 

Op 10-9-2022 van 9.00–12.00 uur zal er weer een bespreking/beoordeling van door (gast)leden 

meegebrachte vogels worden gehouden. Wilt u weten of u goede vogels in uw volière of 

kweekkooien hebt zitten ? Neem ze dan op 10 september a.s. mee naar ons clubgebouw zodat 

één van de aanwezige keurmeesters u er meer over kan vertellen.  

En wellicht belangrijk om te weten : het mogen ook niet geringde, overjarige en niet door u 

zelf gekweekte vogels zijn. Aanwezig zijn 2 keurmeesters: 1 voor de meegebrachte 

(postuur/kleur)kanaries en 1 voor de tropen, wildzang en kromsnavels.  

Nu denkt u wellicht : dat is toch alleen bedoeld voor mensen die vogels insturen op een 

tentoonstelling. Niets is minder waar want iedereen is welkom om zijn vogels te laten 

beoordelen. Heeft u geen vogels waarvan u iets meer wilt weten kom dan toch langs want 

leerzaam is het zeker. 

 

CLUBAVOND 10 OKTOBER 2022 

Op de clubavond van 10 oktober 2022 zal er een lezing/film worden gehouden/vertoond over de 

ijsvogel in Nederland. De film laat het aangepaste leven van ijsvogels zien in een stadsparkje in 

Brabant. De gevaren van de stadse omgeving en de winter zijn daarin goed in beelden en 

geluid gevangen. 

De avond zal worden verzorgd door Jelle Harder van de IJsvogelwerkgroep Gooi en 

Vechtstreek. 

Het bestuur nodigt u en uw partner uit voor deze interessante lezing/film over dit 

bijzondere vogeltje. 

In één van de volgende nieuwsbrieven ontvangt u hier meer informatie over. 
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Jaarprogramma  2022 

14 feb.  Bestuursvergadering (20:00 u.) 

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

7 mrt.  Jaarvergadering (20:00 u.) 

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

2 apr. 
 Gezellige avond; terugblik afgelopen TT; huldiging jubilarissen 

2020/2021 

11 apr.  Bestuursvergadering (20:00 u.) 

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

23 mei  Bestuur-/ + TT commissie vergadering (20:00 u.) 

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

18 jun.  BBQ 

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

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

10 sep.  Tafelkeuring (9:00-12:00 u.) 

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

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

10 okt.  Clubavond + inleveren TT formulieren. Zaal open vanaf 19:30 u. 

12 okt.  Sluiting inschrijving TT 

15 okt.  Laatste inschrijvingen in TT programma 

17 okt.  Groepsindeling + poststukken gereed maken 

22 okt.  Vogelmarkt (9:00-12:00 u.) 

24-29 okt.  Opbouwen TT zaal 

31 okt.  Zaal gereed maken voor het inkooien 

1 nov.  Inkooien 

2 nov.  Vogels keuren 

3 nov.  Opening TT + evt. restant zaal aankleden 

4 nov.  TT open van 14.00-22.00 uur 

5 nov.  TT open van 10.00 tot 17:00 u./ uitkooien vanaf 17:00 u. 

7 nov.  Zaal opruimen  

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

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

17 dec.  Afsluitingsavond incl. prijsuitreiking; huldigen jubilaris 2022 (20:00 u.) 

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

16 jan. 2023  Bestuursvergadering (20:00 u.) 

28 jan. 2023  Vogelmarkt (9:00-12:00 u.) 

6 feb. 2023  Jaarvergadering (20:00 u.) 

 


