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VOGELVERENIGING 

 "DE NACHTEGAAL" 

   

Aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers 
Opgericht: 7 april 1964 

  
 

Beschermvrouwe Mevr. E.A. Kruithof-van Oorschot 
 
 

 BESTUUR 
   

VOORZITTER 
 Lex Kaptein 

Palissanderhout 64 
2994 HK Barendrecht 

Tel.: 06-12616179 
  
  
      SECRETARIS               PENNINGMEESTER 
      Walter Rötgers               Lex Kaptein 
      Padova 2                Palissanderhout 64 
      2921 BH Krimpen a/d IJssel            2994 HK  Barendrecht 
      Tel: 0180-551526              Tel.: 06-12616179 
 
 
  
      RINGEN-COMMISSARIS            MATERIALEN-COMMISSARIS 
      Martin Versteeg               Raymond Sluiter 
      Abelenhof 49                Griegplantsoen 19 
      3355 PJ  Papendrecht             2992 EH  Barendrecht 
      Tel.: 078-6427221              Tel.: 0180-654039 
      Tel.: 06-14610750 
 
  
      ALGEMEEN BESTUURSLID  REKENINGNUMMER 
      Teun v/d Waal      Iban: NL11 INGB 0002252550 
      Kerkachterweg 29     Penningm. v.v."De Nachtegaal" 
      3171 GC Poortugaal    p/a Palissanderhout 64 
      Tel.: 010-5018802     29941 HK  Barendrecht 
 
  
      E-MAIL ADRES 
      info@denachtegaalhjd.nl 
 
 
        MEER INFORMATIE OP: WWW.DENACHTEGAALHJD.NL 
      *lidmaatschap opzeggen? Doe dit voor 1/12 bij de secretaris! 
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Notulen van donderdag 28 september jl 
 

Op deze avond waren 18 leden aanwezig incl. bestuur. 

De voorzitter opende de vergadering en heette iedereen hartelijk     
welkom. 

De vergadering begint een half uur eerder we merken steeds vaker dat 
de leden vroeger naar huis willen. 

Notulen vorige vergadering                                                          
Op de notulen van 18 mei 2017 waren geen op- of aanmerkingen. 

Ingekomen stukken                                                                         
* Uitnodiging ontvangen van De Volière uit Dordrecht zij hebben een 
nieuw clubhuis jl. augustus geopend. 

* De Drechtstreek Cup 2017 wordt op 8 en 9 december gehouden 
eveneens in Dordrecht.  

* Diverse stukken ontvangen voor de districtsvergadering van 29 sep-
tember a.s. Staat ook allemaal op de rayon site. 

* Inschrijfformulier van Zwijndrecht ontvangen op 2,3-4 november heb-
ben zij een tentoonstelling.    

Mededelingen                                                                                    
* Op bezoek bij….zijn Simon Kooiman en Bert Lankhuyzen te bewonde-
ren in het clubblad van oktober en november. 

* Tijdens de Rayon vergadering is er nog steeds geen kandidaat vereni-
ging opgestaan voor het organiseren van een District T.T. 2018. 

* Gijs Vermeer van HI Ambacht heeft zijn stoute schoenen aangetrok-
ken en een brief naar het Districtsbestuur gestuurd. Daar in staat kort 
beschreven maar wat nu als er vogelgriep uitbreekt kan dan het Dis-
trictsbestuur garant staan voor de gemaakte kosten? Tot een max. van 
1000 euro. 

* Een vogelliefhebber uit Rayon 5 had vogelgriep en zijn eigenvogels 
hadden helemaal geen ziekte verschijnselen, hoe kan dit? 

Terugblik Clubuitje                                                                        
Op zaterdag 28 mei jl. zijn we met 13 leden naar dierenpark ZIE-ZOO 
in Volkel gereden. De temperatuur was die dag opgelopen naar tropi-
sche waarden. 

Regionale Babyshow                                                                    
Het was weer een geslaagde show en de winnaars kregen ook nog een 
beker de 13 inzenders brachten 86 vogels mee. 

Ledenbestand                                                                                
Tot nu toe 51 leden waarvan 1 jeugdlid. 

Districts tentoonstelling                                                                
Het was voor het bestuur een hete zomer maar dan figuurlijk.  
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Alle vergunningen waren reeds binnen totdat de scholen dwars gingen 
liggen. De kinderen hadden recht op gymnastiek die laatste week van 
het jaar. Om het verhaal kort te houden zijn enkele bestuursleden en 
met 3 directeuren van school tot een compromis gekomen en zij heb-
ben uiteindelijk groen licht gegeven. 

Rondvraag                                                                                   
Een mededeling van Leen Pierneef dat er zoveel merels dood gaan en 
dat klopt het virus heet USUTU de muggen zijn immers de dragers en 
maken veel slachtoffers. 

Een mededeling van Kees v d Mark dat Hardinxveld Giessendam een 
Bijzondere t.t heeft met hele mooie prijzen. 

Pauze                                                                                             
Na een korte pauze werden de aanwezige leden getrakteerd op een  
terugblik van onze Babyshow en van onze jaarlijks uitje naar Volkel. 
Nelly van der Waal werd bedankt door de voorzitter  voor haar profes-
sionele presentatie. Ook de aanwezige leden worden bedankt  voor hun 
komst en tot de volgende maand. 

Notulant 

Oproep Districtstentoonstelling Zuid-Holland 2017 
 

Wie wil ons helpen tijdens de tentoonstellingsweek van maandag 18  
t/m zaterdag 23 december en op woensdag 27 december a.s.  
Alle dagen kunnen wij uw hulp gebruiken. 
Wie ons wil komen helpen kan zich opgeven door onderstaand formulier 
in te leveren op de eerst volgende ledenbijeenkomst of via 
www.dtt2017.denachtegaalhjd.nl/Ons helpen. 
 

Vul hier je NAW-gegevens in: 

 Geeft hier je voorkeur aan: 

Naam:   

Adres:   

PC / Woonplaats:   

Telefoonnummer:   

    Maan-
dag 

dins-
dag 

woens-
dag 

donder-
dag 

vrijdag zater-
dag 

woens-
dag 

    18-12 19-12 20-12 21-12 22-12 23-12 27-12 

Ochtend: 9:00/12:30             
 XXX  

Middag: 12:30/18:00             
 XXX  

Avond: 18:00/22:00 XXX              
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GROTE VERLOTING 2017 
Ook dit jaar hebben we een grote verloting. De trekking is op 
Zaterdag 23 december a.s. om 16:00 uur in de Sporthal “Den Dam” aan 
de Sportlaan 8 te Heerjansdam.  
In een boekje zitten 25 loten van € 0,50 stuk, dus € 12,50 per boekje. 
Betalen d.m.v. overmaken naar bankrekeningnummer 
NL11 INGB 0002252550 t.n.v. Penningmeester v.v. De Nachtegaal, Heer-
jansdam, ovv Grote verloting en je kweeknummer. Wil je meerdere boek-
jes dan kan je terecht bij Lex Kaptein, Palissanderhout 64, 2994 HK Ba-
rendrecht, Mob. 06-12616179. Mocht je echter het boekje loten dat wij 
hebben toegestuurd niet kunnen verkopen en je wilt het ook niet zelf hou-
den  dan zien wij dit boekje graag zo spoedig mogelijk terug. 
 

DOE MEE EN STEUN ONZE VERENIGING! 
 

TENTOONSTELLING 2017 
 

Bij het clubblad vindt u de reglementen, inschrijfformulier voor de komen-
de Districtstentoonstelling, die wij willen organiseren van 18 t/m 23 de-
cember a.s. Deze show zal plaats vinden in de sporthal “Den Dam”, Sport-
laan 8 te Heerjansdam.  
Om dit te realiseren hebben wij uw hulp nodig. Vul het bijgevoegde in-
schrijfformulier in en lever dit inschrijfformulier uiterlijk dinsdag 26 no-
vember a.s. in bij Raymond Sluiter, Griegplantsoen 19, 2992 EH Barend-
recht of schrijf in via de website. 
De inschrijfkosten bedragen €1,50 (jeugd € 0,75) per vogel en 
voor de catalogus/portokosten zijn de kosten € 5,00. 
Het programma ziet er dit jaar als volgt uit: 
 
 

DINSDAG 26 NOVEMBER: 
Sluiting inschrijving tentoonstellingsvogels. 
 

DINSDAG 19 DECEMBER: 
van 15.30 uur tot 21.00 uur inbrengen tentoonstellingsvogels. 
 

WOENSDAG 20 DECEMBER: 
Keuren van de tentoonstellingsvogels, aanvang 9:00 uur. 
 

DONDERDAG 21 DECEMBER: 
Opening T.T. om 19.30 uur. T.T. open tot 22.00 uur. 
 

VRIJDAG 22 DECEMBER: 
Open van 10.00 uur tot 22.00 uur. 
 

ZATERDAG 23 DECEMBER: 
T.T. open van 10.00 uur tot 16.00 uur, 16:15 uur uitkooien. 
Prijsuitreiking 13.30 uur aansluitend Rad van Avontuur en om 16:00 uur 
trekking Grote Verloting 2017. 

 

TIP! Lees zorgvuldig de bijgevoegde TT reglementen door 
v.w.b. kooihuur, ringen, inentingen, inbrengen etc…………. 
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OP BEZOEK BIJ……. 
Simon Kooiman 

 

 
Op een mooie warme dag in juli ben ik 
in Barendrecht gebleven om het vogel-
onderkomen van Simon Kooiman te be-
wonderen. Even lekker, met een bak 
koffie, zitten genieten in de tuin van Si-
mon en gezellig over onze fijne hobby 
zitten kletsen met de prachtige volière 
voor ons. Tijdens ons gesprek vertelde 
Simon dat hij vanaf 2012 vogels heeft 
en is begonnen met het houden van di-
verse parkieten, zoals Bourks- en 
Splendidparkieten.   
 

Na deze soorten diverse jaren te hebben gehad werd hij toch enthousiast om over te 
gaan naar de tropische vogels. Met de omme zwaai van parkieten naar tropen werd 
een klein jaar gelden ook de volière onder handen genomen. Het vogelverblijf be-
staat uit een schitterende volière met een even mooi nachthok. In beide verblijven 
ontbreekt het aan niets voor de vogels. Zo heeft Simon zelf een automatisch water-
geef systeem ontwikkeld zodat de vogels altijd vers drink- en badwater hebben. In 
deze prachtige volière laat hij de jonge vogels uitvliegen die hij binnen in zijn kweek-
kamer fokt. Hoe goed kan je het hebben als een jonge vogel! Je kunt zien dat Simon, 
ook al heeft hij deze prachtvinken nog maar een klein jaartje, het vogelvirus goed in 
zijn vingers heeft. De populatie 
vogels bestaat uit Binsenastril-
des, Spitsstaartamadines en  
Bichenowastrilde. 
Simon is vanaf maart 2014 lid 
van v.v. De Nachtegaal Heer-
jansdam en zoals Simon laat 
weten heeft hij het zeer naar zijn 
zin bij de club. Ook wil Simon 
graag helpen tijdens de tentoon-
stellingen en is ook van de partij 
op de verenigingsavonden en 
tijdens de babyshow. Dit alles 
om zijn kennis over zijn vogels te 
vergroten.  
Dit doet mij, als voorzitter van v.v. De Nachtegaal Heerjansdam, deugt.  
 

Na ruim een uur gezellig over de hobby van Simon gekletst te hebben was het weer 
tijd om huiswaarts te gaan en kon ik terug kijken op een leuke tijd. Simon bedankt. 
 

Lex Kaptein 
 

Voor meer foto’s gaat u naar de site: www.denachtegaalhjd.nl 
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DISTRICTSTENTOONSTELLING 
ZUID-HOLLAND 2017 

 

V.V. “DE NACHTEGAAL”  
HEERJANSDAM 

 

 

Beste vogelvrienden,  
De vogelvereniging “De Nachtegaal” uit Heerjansdam organiseert van dinsdag 19    
t/m zaterdag 23 december a.s. de District tentoonstelling van Zuid-Holland in de 
Sporthal “De Dam”, Sportlaan 8, 2995 VN Heerjansdam. Deze tentoonstelling staat 
open voor alle verspreide leden, leden en jeugdleden van afdelingen welke in district 
Zuid-Holland gevestigd zijn, en bij een gevestigde afdeling in dit district hun ringen 
besteld hebben. 
 

Om deze tentoonstelling tot een succes te maken hebben wij u, als bestuur en 
inzender, hard nodig. Een show organiseren zonder vogels, daar ben je snel klaar 
mee. En dat is nu juist niet onze bedoeling. Wij hopen dan ook dat u deze district 
tentoonstelling van harte wilt aanbevelen bij uw leden en wij op veel vogels mogen 
rekenen van namens uw verenging. 
 
 

DUS DOE MET ONS MEE! 
 
 
 

Buiten het vastgestelde prijzenpakket volgens het reglement, stellen wij extra 
prijzen ter beschikking voor het individuele klassement (vijf hoogste). Er zijn voor dit 
klassement 15 prijzen beschikbaar gesteld, van een baal voer tot een pak eivoer. 
Een reden te meer om met deze bijzondere tentoonstelling mee te doen,  

wij rekenen op u. 
 

Uw inschrijfformulier ligt vanaf oktober klaar bij uw secretaris of u kunt ze 
aanvragen via onze website: www.dtt2017.denachtegaalhjd.nl 
 

Het programma ziet er als volgt uit: 
Dinsdag  19 december: vogels inbrengen vanaf 15.30 uur tot 21.00 uur. 
Woensdag 20 december: aanvang keuring 9.00 uur. 
Donderdag 21 december: Opening T.T. 19.30 uur, T.T. geopend tot 22.00 uur 
Vrijdag  22 december: T.T. open van 10.00 uur tot 22.00 uur. 
Zaterdag  23 december: T.T. open van 10.00 uur tot 16.00 uur. 

   Uitkooien van de vogels begint om 16.15 uur. 
 
Voor evt. vragen kunt u terecht bij onze DTT secr. Raymond Sluiter of Lex Kaptein. 
 

Raymond: 0180-654039                                   Lex: Tel. 06-12616179 
 

Email: info@denachtegaalhjd.nl 
 

VOOR MEER INFORMATIE:  
WWW.DTT2017.DENACHTEGAALHJD.NL 

 
Wij rekenen op u! 
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens het bestuur, 
Lex Kaptein,  
Voorzitter v.v. De Nachtegaal, Heerjansdam. 
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REGIONALE BABYSHOW 2017 
 

Traditie getrouw is de start van 
het nieuwe seizoen de Regio-
nale Babyshow van v.v. De 
Nachtegaal Heerjansdam. 
En zo hebben wij op zaterdag 
23 september jl. van 11 inzen-
ders 86 vogels mogen inschrij-
ven voor deze dag. ’s Morgens 
in aller vroegte werden de vo-
gels binnen gebracht en op de 
stellingen gezet.  
Nadat alle vogels en de heren 
keurmeesters binnen waren 
werden we  
getrakteerd op een overheerlijk 
bakje koffie met een lekkere 
plak cake. Helaas waren er de-

ze dag geen kleur- en postuurkanaries binnen gebracht dus kon Henk Dries, onze kanarie 
keurmeester, met onverrichte zaken weer naar huis. Gelukkig nam Henk het sportief op en 
hij wilde graag volgend jaar weer terug komen. Piet Ooijen en Alois van Mingeroet waren 
onze keurmeester voor respectievelijk de Parkieten, Tropen en de Europese Cultuurvogels. 
Beide heren kwalitatieve goede keurmeesters. Rond tienen opende de voorzitter deze dag 
en hoopte dat het een gezellige leerzame dag zou worden en dat de heren keurmeesters 
het hemd van hun lijf gevraagd zou worden. En bij de eerste vogels die op tafel werden ge-
zet klopte het ook, de inzenders wilde alles horen omtrent hun vogels. Om 12.30 uur werd 
ons een lekkere broodmaaltijd voorgeschoteld door onze bardames en onder het genot van 
dit alles werd er vrolijk door gediscussieerd aangaande de vogels maar ook over de toe-
komst van onze vogelsport.  Na deze maaltijd werden door de heren keurmeesters de laat-
ste vogels beoordeeld en rond 14.30 uur waren de best beoordeelde vogels bekend.  Alvo-
rens de prijzen werden uitgereikt vertelde de heren keurmeesters dat er een goede kwaliteit 
vogels aanwezig waren. Dit biedt perspectief voor de komende Districtstentoonstelling in 
week 51.  Zoals bekend wordt dit spektakel voor de 6 maal georganiseerd door onze ver-
eniging. Na de complimenten van de heren keurmeesters was het de beurt aan de voorzit-
ter om de beste vogels bekend te maken en de eigenaar een prijs te overhandigen. 
Het eerste waren de Europese Cultuurvogels aan de beurt en deze prijs is gewonnen door 
onze secretaris Walter Rötgers met een Goudvink. Bij de Tropen had Herman Vermeulen, 
lid van Hendrik-Ido-Ambacht, de beste vogel al was dit wel even spannend want ook een 
Spitsstaartamadine van Simon Kooiman, lid van Heerjansdam, scoorde “Uitmuntend” Maar 
Herman mocht zijn Gouldamadine prijs in ontvangst nemen. Als laatste waren de kromsna-
vels aan de beurt en deze prijs viel in handen van Leen Pierneef, lid van Heerjansdam, de-
ze prijs heeft hij gewonnen met een Elegantparkiet. Alle winnaars van harte gefeliciteerd. 
Na de prijs uitreiking bedankte de voorzitter iedereen voor alle inzet en komst en hij hoopte 
dat het voor iedereen een leerzame en gezellige dag is geweest. 
Na het slotwoord van de voorzitter werden de vogels weer van de stellingen gepakt om 
naar huis gebracht te worden. En werd ook de zaal weer opgeruimd en konden wij rond 
16:00 uur weer met een goed en tevreden gevoel naar huis. 
Op onze website zal er een fotoreportage staan van deze dag waar op u kunt terugblikken. 
 

Het bestuur. 
 

Meer foto’s vindt u op de website: www.denachtegaalhjd.nl 
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www.vogelverenigingenrayon5.nl 
 

De website van Rayon 5 Zuid-Holland 
Hier vindt u het laatste nieuws van de verenigingen 
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REGIONALE BABYSHOW 2017 
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TT- AGENDA  RAYON 5 Z-H 2017 
 

02-04 NOV. v.v. Voliere Vrienden, H-I-Ambacht (H37)  
P.V.Luchtbode, Reeweg 89, Hendrik-Ido-Ambacht  
  

03-04 NOV. v.v. Ons Genoegen, Zwijndrecht (Z04)  
Clubgebouw, Uilenvliet 37a, Zwijndrecht  
  

03-04 NOV. v.v. De vogelvriend, Sliedrecht (S05)  
Activiteitencentrum De Havik, Thorbeckelaan 110, Sliedrecht  
 09-11 NOV v.v. De Voliere, Dordrecht (D05)  
Clubgebouw De Voliere, H.P.Kosterstraat 2, Dordrecht  
  

17-18 NOV. v.v. Ons Genoegen, Ameide (A20)  
Camping De Koekoek, Lekdijk 47, Tienhoven  
  

16-18 NOV. v.v. Vogelvreugd, Hardinxveld (H18)  
Herv.Centrum, Talmastraat 9, Hardinxveld-Giessendam  
  

23-25 NOV. v.v. Gorinchem e/o, Gorinchem (G29)  
Dorpshuis De Lindehof, Spikse Kwekdijk 53, Spijk (gem.Lingewaal)  
  

23-25 NOV. v.v. De Leeuwerik, Nieuw-Lekkerland (N15)  
Gebouw De Bark, Veerweg 6, Nieuw-Lekkerland  
  

30 nov-02 DEC. v.v. Witroka, Ridderkerk (R40)  
Clubgebouw Witroka, Westmolendijk 99, Ridderkerk  
  

01-02 DEC. v.v. De Edelzangers, Groot-Ammers (G16)  
Tuincentrum Provincia, Nieuwpoortseweg 5 Groot-Ammers  
  

Rayontentoonstelling “Rivierencup” 2017 
09 DEC. v.v. De Voliere, Dordrecht (D05)  
Clubgebouw De Voliere, H.P.Kosterstraat 2, Dordrecht  
  

Districtstentoonstelling Zuid-Holland 2017 
21-23 DEC. v.v. De Nachtegaal, Heerjansdam (H79) 
Sporthal Den Dam, Sportlaan 8, Heerjansdam. 

 

Uw bezoek wordt zeer gewaardeerd! 
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ADVERTEREN IN DE CATALOGUS 
 

Voor de Districtstentoonstelling worden de nodige inspanningen verricht 
om deze tentoonstelling onder de aandacht te brengen bij het publiek. 
Denk hierbij aan persberichten, posters en folders. 
 

Uiteraard wordt ook de TT catalogus weer uitgegeven. Hiervoor zijn wij 
druk bezig om adverteerders te vinden. Wij doen dan ook hierbij een ver-
zoek aan de leden om ons daarbij te helpen. Dat kan door het bedrijf 
waar je werkt te vragen of zij interesse hebben. Je kan natuurlijk ook zelf 
een kwekersadvertentie laten plaatsen. De catalogus wordt op A4 
formaat  in boekvorm gemaakt. 
 

VOORBEELD 
 

Een kwekersadvertentie op dit 
formaat (A) kost €10,- voor leden. 
 
 
De tarieven voor niet leden zijn als 
volgt: 
1/8 pagina:  €15,- (B) 
1/2 pagina:  €30,- (C) 
1 hele pagina:  €60,- (A,B,C) 
 
 
Opgeven bij Lex Kaptein of via  
info@denachtegaalhjd.nl 
 

 
Graag opgeven voor: 

27 november a.s. 
 
 
 
 
 

LEDENBESTAND 
 

Wij hebben per 1 oktober jl weer een nieuw lid in mogen schrijven en 
wel: 
 

Paul van Drongelen uit Hendrik-Ido-Ambacht 
 

Wij wensen hem veel vogelplezier bij onze Vereniging 
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 Ringen bestellen 2018 
 

De ringencommissaris zorgt ervoor dat uw bestellingen op tijd op het 
bondsbureau binnenkomen. Op tijd wil in dit verband zeggen, dat de af-
delingsleden zelf tijdig de bestelling aan de ringencommissaris moeten 
opgeven: een week voor de definitieve inlevertermijn. 

 
 

Uw bestelling gaat pas naar de bond , zodra de ringencommissa-
ris het verschuldigde bedrag binnen heeft. Dit kan per overschrij-
ving of contant bij het inleveren van het formulier. 

 
 

bestelperiode uitlevering na: 

1e ronde: 1 april—15 mei     levering na: 1 oktober  
2e ronde: 16 mei—30 september   levering na: 15 december  
3e ronde: 1 oktober—31 januari  levering na: 1 april 
4e ronde: 1 februari—31 maart   levering na: 15 mei 
 

De bestelformulieren voor 2018 zijn te downloaden van de N.B.v.V. site. 

 

Het telefoonnr. of E-mailadres van onze ringencommissaris,  
Martin Versteeg is: 06-14610570 of martin.versteeg@upcmail.nl 
Als u via de mail besteld krijgt u altijd een bevestiging terug. 
Let op!; De ringen voor de beschermde vogels kunnen niet per mail be-
steld worden. Het originele formulier, compleet ingevuld, moet ingeleverd 
worden. 
 
 

SPECIALE REGELS VOOR BESCHERMDE VOGELS 
 

In ons land gelden er voor beschermde vogels speciale regels voor de rin-
gen. De basis van die regels vindt zijn oorsprong in Europese wetgeving. 
Alle vogels die in de Europese Unie in het wild voorkomen, zijn in het ka-
der van de Flora- en Faunawet beschermd. In deze wetgeving is geregeld 
dat gekweekte vogels gehouden mogen worden, mits zij een pootring 
hebben die is afgegeven door een erkende vogelbond. Dit geldt voor in-
heems beschermde vogels en uitheems beschermde vogels (CITES bijla-
ge A, een overeenkomst over de internationale handel in bedreigde in het 
wild levende dier- en plantensoorten). 
 

Op onze website is onder het kopje Ringen een verkorte uitleg te down-
loaden waar u als kweker zich aan moet houden. 
 

Zeker de moeite waard om deze uitleg eens zorgvuldig te lezen. Heeft u 
nog vragen kunt u deze altijd vragen aan onze ringencommissaris,  
Martin Versteeg. 

 

 

LET OP!! Er worden alleen compleet  

ingevulde formulieren in behandeling genomen. 
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 UITNODIGING 

  

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de ledenbijeenkomst, die 
gehouden zal worden op donderdag  26 oktober a.s. om 19.30 uur (zaal 
open om 19.00 uur) in de vergaderzaal van Sporthal “Den Dam” aan de 
Sportlaan 8 te Heerjansdam. 

  

AGENDA 

  

1. Opening 
2. Notulen v/d vorige vergadering (28 september jl) 
3. Ingekomen stukken 
4. Mededelingen 
5. Vooruitblik Districtstentoonstelling Zuid-Holland 2017 
6. Rondvraag 
7. Verrassing 
8. Pauze 
9. Vervolg verrassing                                                                                    

10. Sluiting 

Jij komt toch ook? 

 
  

BELANGRIJKE DATA 2017 

  

- Donderdag 26  oktober 2017 

   Ledenbijeenkomst 

- Donderdag 30 november 2017 
   Ledenbijeenkomst (bespreking Districtstentoonstelling Zuid-Holland) 
-  Maandag 18 december t/m 23 december 2017 
   Districtstentoonstelling Zuid-Holland 2017 
  

Noteer deze ledenbijeenkomsten  
alvast in je agenda! 
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