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NIEUWSBRIEF 
“De Vogelvrienden” B.A.S. 

Bergambacht – Ammerstol – Schoonhoven 

September 2018 

 

 

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) 

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

 

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

 

 

JAARPROGRAMMA 2018 (belangrijkste data’s op korte termijn) 

 

8 okt.  Clubavond + inleveren TT formulieren  

10 okt.  Sluiting inschrijving TT 

30 okt.  Inkooien 

31 okt.  Vogels keuren 

1 nov.  Opening TT + evt. restant zaal aankleden 

2 nov.  Zaal open TT 14.00-22.00 uur 

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

 

 

 

Clubgebouw: Dijklaan 57, 2861 DW Bergambacht 

Website : www.vogelvriendenbergambacht.nl 

E-mail vereniging : info@vogelvriendenbergambacht.nl 

 

Rabobank rekeningnummer algemeen:NL07RABO0307354032 
Rabobank rekening ringen bestellen: NL98RABO0163835462 
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CLUBAVOND 8-10-2018 

Op maandag 8 oktober zal er weer een clubavond worden gehouden. Ons lid Leo van Vliet uit 

Lekkerker is lid van de filmclub “IJsselstreek-Draaiboek” uit Krimpen aan de IJssel. 

 

Leden van deze club trekken er regelmatig op uit voor het maken van natuurfilms. Ook in de 

vakantie kunnen zij het uiteraard niet laten om de natuur op de gevoelige plaat vast te leggen. 

 

Leo heeft voor ons een interessant filmprogramma samengesteld welke op de clubavond van 8 

oktober 2018 zal worden gedraaid. 

 

Hoe het programma er precies uit gaat zien gaan we op voorhand niet verklappen. Kom vooral 

om met eigen ogen te zien wat Leo voor ons heeft samengesteld en niet onbelangrijk ……u 

wordt onthaald met een heerlijke bak geurende koffie. 

 

 

INSCHRIJVEN VOOR DE TT 2018 

Op de clubavond van 8-10-2018 kunnen ook de inschrijfformulieren voor 

onze TT 2018 worden ingeleverd. De inschrijving voor de TT 2018 sluit 10 

oktober 2018. 

 

 

 
De wereldshow 2019 wordt van donderdag 10/1/2019 t/m zondag 13/1/2019  gehouden in de 

IJsselhallen in Zwolle. Het belooft een geweldig spektakel te worden waar 10 duizenden vogels 

te bewonderen zullen zijn. Wij als echte vogelliefhebbers zullen dit evenement zeker niet willen 

missen. Zoals u weet zijn bij elke tentoonstelling heel veel vrijwilligers nodig om  het te laten 

slagen. Dat is uiteraard bij zo’n groot gebeuren als het organiseren van de wereldshow niet 

anders. Aangemeld hebben zich tot nu toe 185 vrijwilligers terwijl er 300 nodig om alles goed en 

vlot te laten verlopen. Hebt u de tijd om zich in te zetten als vrijwilliger en wilt u wel eens weten 

hoe het er achter de coulissen aan toe gaat neem dan even contact op met onze voorzitter Leo 

Wooning. 

 

INSCHRIJVEN VOOR DE TT 2018 VAN ANDERE VERENIGINGEN 

Veel verenigingen zijn al volop bezig met de organisatie van hun TT 2018. Daarbij worden 

veelal ook leden van andere verenigingen uitgenodigd om daaraan deel te nemen. Overweegt u 

om dit ook te gaan doen neem dan even contact op met Leo Wooning. Hij heeft in veel gevallen 

de inschrijfformulieren  in  zijn bezit of kan er anders voor zorgen. 

https://com.mondial2019.nl/

