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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               Teun v/d Waal 
      Padova 2                Kerkachterweg 29 
      2921 BH Krimpen a/d IJssel            3171 GC Poortugaal 
      Tel: 0180-551526              Tel.: 010-5018802 
 
 
  
      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 
 
  
   REKENINGNUMMER    E-MAIL ADRES 
    Iban: NL11 INGB 0002252550  info@denachtegaalhjd.nl 
     Penningm. v.v."De Nachtegaal" 
      p/a Kerkachterweg 29  
     3171 GC Poortugaal 
 
        
       
 
        MEER INFORMATIE OP: WWW.DENACHTEGAALHJD.NL 
      *lidmaatschap opzeggen? Doe dit voor 1/12 bij de secretaris! 
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Notulen van donderdag 26 april 2018 
Aanwezig waren 20 leden inclusief bestuur.  
 

Opening 
De voorzitter opende de vergadering en heette iedereen hartelijk welkom. In het bijzonder 
onze gastspreker van deze avond Johnny Wierda. 
Raymond Sluiter kon door werkzaamheden deze avond niet aanwezig zijn. 
 

Notulen vorige vergadering 
Op de notulen van donderdag 29 maart waren geen op- of aanmerkingen. 
 

Ingekomen stukken 
Diverse brieven ontvangen van de ING voor de Penningmeester, dingen die achter de 
schermen geregeld moeten worden. 
 

Mededelingen 
- Verslag Rayonvergadering van vrijdag 6 april jl. De jeugd dag wordt dit jaar door EVKC De 
Kanarievogel gehouden in het oude gemeentehuis van Voorburg. 
- Er zijn in Dordrecht 15 nieuwe leden bijgekomen het hoogste van Zuid-Holland. 
- De NBVV heeft surveillanten nodig. Het houden van toezicht op een tijdelijke tentoonstel-
ling, vogelmarkt of vogelbeurs. Iedere ervaren vogelliefhebber kan surveillant worden. Van-
uit De Nachtegaal Heerjansdam doen er 5 leden mee. De data zijn 18 en 19 mei a.s. 
- Verslag Districtsvergadering van 25 april jl. Het voorstel van het Districtsbestuur is om een 
stichting op te richten, en om  de districtstentoonstelling veilig te stellen voor in de toekomst. 
Elke vereniging van Zuid- Holland zou dan een eenmalige bijdrage van 50 euro geven.  
Er waren veel clubs die daar moeilijk over deden. Wel gingen de besturen akkoord met het 
doneren van die 50 euro. Hiermee werd het voorstel aangenomen en kon het districtsbe-
stuur verder met het uitwerken van de stichting o.a. notaris regelen, etc. 
- De volgende Rayonvoorzitters waren herkiesbaar; Bas van Driel rayon 2; Kees Diepstra-
ten rayon 6. Beide heren zijn weer herkozen.   
- De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet gaat op 25 mei 2018 
inwerking. De toestemming om gegevens te verwerken van een lid moet duidelijk zijn. De 
NBvV moet aantonen dat het lid toestemming heeft gegeven voor deze verwerking.      
Een lid van De Nachtegaal heeft rechten ten aan zien van zijn/haar persoonsgegevens. 
 

Clubuitje 2018 
Zoals eerder aangekondigd gaat ons clubuitje dit jaar naar Best Zoo uit Best. 
Op zaterdag 2 juni a.s. vertrekken we om 8.30 uur bij Sporthal Den Dam. Er is nog plek u 
kunt zich opgeven bij de secretaris, Walter Rötgers. 
 

Babyshow 2018 
Nog een hoogte punt van het jaar, de Babyshow. De keurmeesters zijn bekend en gere-
geld. Zaterdag 22 september 2018 hopen wij op veel jonge vogels. Beschuit met muisje lig-
gen dan klaar, deze babyshow wordt bij Wouter Plaizier gehouden. Het bestuur gaat verder 
met de voorbereidingen. 
 

Rondvraag 
Mededeling van Martin de ringencommissaris; de eerste ronde ringen bestellen is tot 15 mei 
a.s. 
 

Pauze 
Na de pauze gaven we het woord aan Johnny Wierda onze gastspreker van deze avond. 
Johnny heeft veel landen bezocht met diverse uiteenlopende volières en het houden van 
vogels op verschillende manieren. Het was een interessante en boeiende lezing.  
 

Sluiting 
De voorzitter bedankte Johnny Wierda en de aanwezige leden voor hun komst en tot de 
volgende maand.  
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ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING 
 

Wat gaat er veranderen?  
Op 25 mei 2018 gaat de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) wijzigen en vanaf 
dat moment de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd worden.  
 

Een aantal zaken worden gewijzigd, vernieuwd of specifieker gemaakt. Dit is voor u, 
maar ook voor v.v. De Nachtegaal Heerjansdam belangrijk.  
De belangrijkste zaken zet wij even voor u op een rijtje:  
1. De toestemming om gegevens te verwerken en bewaren van een lid moet duidelijk 

zijn. v.v. De Nachtegaal Heerjansdam moeten aantonen dat het lid toestemming 
heeft gegeven voor deze verwerking. Dit hebben wij gedaan door het lidmaat-
schaps- aanmeldingsformulier aan te passen en hierop duidelijk aangegeven wat 
wij bewaren als men vrijwillig lid wordt van v.v. De Nachtegaal Heerjansdam. Voor 
die leden die al lid zijn en dit vrijwillig hebben gedaan, gaan we ervan uit dat deze 
als nog toestemming geven voor het digitaal opslaan van de benodigde gegevens.  

2.  Leden van v.v. De Nachtegaal Heerjansdam moeten op de hoogte zijn van de priva-
cy regels. Daartoe moeten in de digitale administratie aanpassingen gedaan zijn. 
Dit betekent dat v.v. De Nachtegaal Heerjansdam niets meer dan de benodigde 
persoonsgegevens opslaat die nodig zijn voor de juiste bedrijfsvoering. 

3.  Een lid van v.v. De Nachtegaal Heerjansdam heeft rechten t.a.v. zijn/haar per-
soonsgegevens.  

4.  Vastgelegd dient te worden welke gegevens verzameld worden en met welk doel. 
Duidelijk vastgelegd dient te zijn wie toegang heeft tot de verzamelde gegevens, 
als wel voor welk doel en op welke wijze (beveiligingsmaatregelen). Duidelijk moet 
zijn wat er gebeurt met data die niet meer nodig is en eventueel hoelang deze be-
waard wordt. Vast moet staan wie hiervoor verantwoordelijk is. In de AVG geldt 
een verantwoordingsplicht, hetgeen inhoud dat hiervan een register bijgehouden 
dient te worden. 

     Dit alles zal vast gelegd worden in het Huishoudelijk Reglement van v.v. De Nachte-
gaal Heerjansdam en, bij uitzondering, besproken worden en daarna over gestemd 
zal worden op de komende speciale ledenbijeenkomst van 31 mei a.s.  

     Belangrijk: Wilt u hierover mee praten en beslissen dan nodigen wij u van 
harte uit op deze speciale ledenbijeenkomst op donderdag 31 mei a.s. 

5.  Informatie en nieuwsbrieven mogen niet meer zonder toestemming naar iedereen 
worden verzonden. (dit gebeurd bij v.v. De Nachtegaal Heerjansdam al niet). 

6.  In het clubblad van v.v. De Nachtegaal Heerjansdam worden geen persoonsgege-
vens meer verspreid. Tenzij met toestemming van de betrokkenen. Denk hierbij 
aan de advertenties welke zijn opgenomen in het clubblad. 

7.  Het bestuur zal geen persoonsgegevens, zoals adressen, telefoonnummers en/of E-
mail adressen meer uitwisselen als hierom wordt gevraagd. 

8.  Indien v.v. De Nachtegaal Heerjansdam gebruik maakt van e-mailverkeer zorgen 
wij ervoor dat niet alle e-mailadressen zichtbaar zijn voor alle ontvangers (hier ge-
bruiken wij de BCC i.p.v. Aan regel voor).  

9.  Dit is niet alleen uit veiligheidsoverwegingen (spam, etc.) veel veiliger maar ook 
zijn dan alle E-mail adressen niet zichtbaar voor anderen.  

10.Indien data verkeerd gebruikt wordt is v.v. De Nachtegaal Heerjansdam en de NBvV 
verplicht dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (dit was al verplicht on-
der de WBP, maar is explicieter geworden)  

11.Natuurlijk gelden deze nieuwe regels niet alleen voor v.v. De Nachtegaal Heerjans-
dam maar ook voor andere verenigingen en natuurlijk ook voor de N.B.v.V. Dus 
ook de N.B.v.V. heeft hier een schrijven aan gewijd en er in de toekomst aan zal 
wijden. Deze kunt u natuurlijk vinden op de site van de N.B.v.V. of in het bondsor-
gaan “Onze Vogels”. 

 
Het bestuur 
v.v. De Nachtegaal Heerjansdam. 
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Aymaraparkiet (Psilopsiagron aymara) 
De Aymaraparkiet samen met de Citroenparkiet in het geslacht Psilop-
siagron geplaatst. Aymaraparkieten hebben net als Citroenparkieten een 
vrij slank postuur en een acht tot negen centimeter lange staart. De leng-
te van de staart omvat daarmee bijna de helft van de totale lengte van de 
vogels. Door hun formaat en hun rustige karakter zijn ze zeer geschikt 
voor kleinbehuisde vogelliefhebbers. Ze zijn 
graag in gezelschap van soortgenoten en huis-
vesting en kweken in kolonieverband behoort 
dan ook tot de mogelijkheden met deze vo-
gels. 
De Aymaraparkiet kent geen ondersoorten. 
Psilopsiagron aymara - Aymaraparkiet 
Formaat: 20 cm. 
Ringmaat: 4 mm. 
Geslachtsonderscheid: er bestaat weinig 
verschil tussen man en pop. 
Man en pop: het voorhoofd, de schedel, de teugel alsmede de omgeving 
rond de ogen en het bovenste gedeelte van de oren zijn donkergrijs. Kin, 
hals, wangen en borst zijn bleekgrijs, overgaand op de buik naar lichtgrijs 
met een lichtblauwe tot lichtviolette aanslag. De flanken en dijen zijn licht 
gelig groen. De bevedering van nek, rug en vleugels is groen. De boven-
zijde van de staart is donkergroen, de onderzijde lichtgroen. De naakte 
washuid is vleeskleurig tot grauw. De snavel is hoornkleurig. De oogring is 
grijs en de iris bruin. De poten zijn overwegend vleeskleurig. 
In het algemeen zijn de snavel en de poten van 
de poppen iets donkerder van kleur. Verder hebben mannen vaak een iets 
grotere snavel. Toch kan hier niet altijd op blindgevaren worden. Zelf se-
lecteer ik de vogels op de borst- en buikkleur. Mij is opgevallen dat de 
mannen in het zonlicht een duidelijke violette gloed over de grijze beve-
dering laten zien, iets dat bij poppen in veel mindere mate het geval is. 
Herkomst en leefwijze 
De Aymaraparkiet heeft zijn verspreidingsgebied aan de oostelijke kant 
van het Andesgebergte, vanaf Centraal-Bolivia tot Noordwest-Argentinië. 
Ze hebben hun naam te danken aan de Aymara-indianen die in 
dit gebied wonen. 

Aymaraparkieten zijn bergbewoners. 
Ze worden het meest waargenomen tussen 
1800 en 3000 m boven de zeespiegel. Hun 
leefgebied bestaat uit droge, met struiken be-
groeide hellingen en karig begroeide valleien. 
Ze komen vrij algemeen voor in landbouwge-
bieden en in en rond dorpen. In de winter 
zoeken ze lager gelegen gebieden op, op zoek 
naar voedsel. 
Als basis kan een goed zaadmengsel voor 

grasparkieten gegeven worden. Naast dit 

zaadmengsel verdient het aanbeveling de vogels elke dag een mengsel 

van kiemzaad en eivoer te verstrekken (1:1).  
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Zolang er geen opgroeiende jongen zijn kan hier twee keer per week, 
ondanks dat de vogels er ook vrij over moeten kunnen beschikken, 
scherpe maagkiezel en oesterschelpengrit aan toegevoegd worden (een 
afgestreken theelepel per twee vogels). Natuurlijk moeten ze ook kun-
nen beschikken over sepia(schelp). Ook moet meerdere keren per week 
fruit en groente (appel, peer, mandarijn, kiwi, blaadje witlof, stukje an-
dijvie e.d.) gegeven worden. Verder dienen de vogels dagelijks vers 
drinkwater te krijgen. 
Huisvesting 
Aymaraparkieten zijn zowel in de volière als in broedkooien goed te 
houden. Een prima huisvesting voor deze soort is een volière met een 
afmeting van 2 x 0,90 x 2 m en een tocht- en vorstvrij nachtverblijf van 
bijvoorbeeld 1 x 1 x 2 m. Indien ze in broedkooien gehouden worden 
dient de minimale afmeting 120 x 50 x 50 cm te zijn. Bij huisvesting in 
een buitenvolière is het noodzakelijk dat deze over een tocht-, vocht- en 
vorstvrij nachtverblijf beschikt. De vogels zijn, zo is mijn ervaring, 
warmtebehoeftig. ‘s Winters kunnen ze het best binnen worden gehou-
den, waarbij de temperatuur van het binnen verblijf minimaal op 10°C 
moet worden gesteld. 
Kweek 
Als nest- en slaapgelegenheid kan een, in tweeën gedeeld, horizontaal 
broedblok gegeven worden met 
een afmeting van 40 x 18 x 18 cm 
(lxbxh). Een dergelijk type is voor-
zien van ‘een voorkamer’ (18 x 16 
x 16 cm) en ‘een broedkamer’ van 
16 x 16 x 16 cm. Maar ook in zeer 
kleine verticale nestblokken van 
bijvoorbeeld 30 x 13 x 13 cm 
(lxbxh) broeden ze goed. Het nest-
blok dient altijd ter beschikking te 
staan omdat ze hier 's nachts in 
slapen. 
Als nestmateriaal kunnen in het blok houtkrullen vermengd met boshu-
mus gegeven worden. De meeste vogels hebben de gewoonte om zich 
te ontlasten in een hoek van het nestblok, ook tijdens het broeden. Dat 
betekent dat het nestmateriaal (houtkrullen) regelmatig verschoond 
moet worden. Wordt dit nagelaten dan ontstaat er een zeer indringende 
ammoniakgeur. 
Aymaraparkieten zijn op een leeftijd van een jaar al geslachtsrijp. De 
pop legt vier tot zes eieren die na 28 dagen uitkomen. De jongen moe-
ten zo rond de tiende dag worden geringd. Tussen de zesde en de ze-
vende week vliegen ze uit. Ze zijn dan praktisch geheel op kleur. Omdat 
de uitgevlogen jongen 's nachts het broedblok weer opzoeken is het 
verstandig een tweede blok neer te hangen zodat de oudervogels even-
tueel met een volgend broedsel kunnen beginnen. Twee weken na het 
uitvliegen zijn de jongen zelfstandig. 
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Bijzonderheden  
Aymaraparkieten zijn levenslustige, nieuwsgierige vogeltjes die prima in 

kolonieverband zijn te houden en waarbij koloniekweek mogelijk is. Het 

voordeel hiervan is dat de vogels zelf hun partner kunnen kiezen. De 

huidige generatie Aymaraparkieten in Europa is inmiddels behoorlijk ge-

acclimatiseerd en wordt steeds minder gevoelig voor vocht en luchtdruk-

verschillen. Af en toe kunnen goed harmoniërende stelletjes het eventjes 

flink met elkaar aan de stok hebben, maar enkele minuten later weer als 

de meest gelukkige eega’s naast elkaar zitten. Het zijn verder gezellig 

kwetterende vogeltjes waar de liefhebber veel plezier aan kan beleven. 

 
BELANGRIJKE DATA 2018 

  

- Donderdag 31 mei 2018 
   Ledenbijeenkomst 
 
- Zaterdag 2 juni 2018 
  Clubuitje naar Best Zoo in Best 
 
- Zaterdag 22 september 2018 
  Babyshow 
 
- Donderdag 27 september 2018  
   Ledenbijeenkomst 
 
- 23 t/m 27 oktober 2018 Bijzondere TT 2018  
   Vergaderzaal sporthal Den Dam Heerjansdam 
 
- Donderdag 29 november 2018 
  Ledenbijeenkomst 
  

 
 
 
 
 

Noteer deze ledenbijeenkomsten  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDhJWC9O3aAhUKKuwKHZXdDewQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fbonifatiushb.nl%2Fagenda%2F&psig=AOvVaw1-5PAlCPnhYIjjcBUwTBxQ&ust=1525586749122530
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BIJZONDERE-TENTOONSTELLING 2018  
 

GEORGANISEERD DOOR: 
 

VOGELVERENIGING 
“DE NACHTEGAAL” 

HEERJANSDAM 
 

OPENINGSTIJDEN: 
Donderdag 25 OKTOBER OPENING OM 19.30 UUR 

ZAAL OPEN VANAF 20.00 UUR TOT 22.00 UUR 
Vrijdag 26 OKTOBER VAN 10.00 UUR TOT 22.00 UUR 

Zaterdag 27 OKTOBER VAN 10.00 UUR TOT 16.00 UUR 
 

PLAATS: SPORTZAAL “DEN DAM” 
SPORTLAAN, HEERJANSDAM 

 

Zaal is voor rolstoelen toegankelijk  toegang: gratis  
Inlichtingen: 06-12616179 

 
 

Email: info@denachtegaalhjd.nl 

www.denachtegaalhjd.nl 
of www.tt2018.denachtegaalhjd.nl 
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V.V.  DE NACHTEGAAL  HEERJANSDAM 
 
 

Organiseert een 
Regionale Technische dag 2018 

op zaterdag 22 september a.s. 
 
 

v.v. ”De Nachtegaal” Heerjansdam organiseert op 22 september a.s. een 
regionale technische dag (tafelkeuring) bij Diervoeders W.L. Plaizier aan 
de Lindeweg 14c te Heerjansdam  
 

Dit is uw kans om alles te bespreken met de 
keurmeester aangaande conditie, vorm, kleur en 
eventuele andere vragen die u al lang beant-
woord wilt hebben. 
 

Alle leden van verenigingen uit rayon 5 kunnen 
meedoen met deze gezellige en leerzame dag. 
 

Inschrijfformulieren krijgt u tijdig toegestuurd of 
kunt u via de website invullen (vanaf augustus). 
 

Datum    : 22 september 2018 
Inbrengen vogels  : 8.30 uur tot 9.30 uur 
Show geopend   : 10.00 uur tot 15.00 uur 
Kosten    : gratis 
 
 

Hebt u nog vragen, Mail naar: info@denachtegaalhjd.nl 

voor meer informatie: www.denachtegaalhjd.nl 

Geld over maken op de rekening 
 

Als u geld overmaakt op de rekening van  v.v. De 
Nachtegaal t.a.v. de ringen, wilt u dan uw kweeknum-
mer vermelden en om welke ronde, 
spoed of dat het om een nieuw lid 
het gaat.  
Tevens is het ook handig als u bij 
het betalen van uw contributie ook 
uw kweeknummer vermeld. 
 
Alvast bedankt, 
 
De penningmeester 
en ringencommissaris 
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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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Met v.v. De Nachtegaal naar  

Dierenpark Best-Zoo in Best 
Zoals al eerder aangekondigd tijdens de ledenbijeenkomst van Januari, 
staat er een clubuitje naar Dierenpark Best-Zoo in Best op het  
programma.  
Dit clubuitje zal plaatsvinden op zaterdag 2 juni a.s. 
Vertrek vanaf de Sporthal Den Dam (Sportlaan 8, Heerjansdam) om  
ongeveer 8:30 uur. Aankomst in Best om ongeveer 10.00 uur. 
Koffie en gebak staat dan voor uw klaar, daarna krijgen wij een rond-
leiding van ongeveer anderhalf uur. Na deze rondleiding is het voor ie-
dereen vrij wandelen in het park en/of op eigen gelegenheid  een hap-
je te gaan eten. Vertrek uit het park wordt ter plaatsen afgesproken. 
 
 

Kosten: € 12,50 pp 
 
 

Wij hopen op een grote opkomst! U kunt zich opgeven bij onze secre-
taris, Walter Rötgers. 
 
 
 
 

Alvast een voorproefje? Kijk op www.bestzoo.nl 
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Info: Lex Kaptein >>> info@denachtegaalhjd.nl 
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 Ringen bestellen 2019 
 

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 en/of de penningmeester het verschuldigde bedrag binnen 
hebben. Dit kan per overschrijving of contant bij het inleveren 
van het bestelformulier.  

Als u het per overschrijving doet, dan kunt u dit doen op het   
rekeningnummer NL11 INGB 0002252550 onder vermelding van 
uw naam– en kweeknummer doen. 
 

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 2019 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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Dierentuin Adelaide laat laatste flamingo  

van Australië inslapen  
 

De laatste flamingo van Australië is niet meer. De dierentuin van de stad 
Adelaide liet Chile vrijdag (lokale tijd) inslapen omdat de gezondheid van 
het meer dan zestig jaar oude dier sterk verslechterde, aldus Australische 
media.  

Chile de Chileense flamingo was een van de attracties van het dieren-
park. Sinds dood van het mannetje Greater was zij de enige nog levende 
flamingo in Australië. 

Dat zij meer dan zestig jaar oud werd is uitzonderlijk. In het wild worden 
de dieren niet ouder dan twintig tot dertig jaar en in gevangenschap on-
geveer vijftig. 
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 UITNODIGING 

  

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de speciale ledenbijeen-
komst , die gehouden zal worden op donderdag  31 mei 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 vorige vergadering 
  3. Ingekomen stukken 
  4. Mededelingen 
  5. Ledenbestand 
  6. Stemming aanpassing huishoudelijk reglement en TT reglement 

  I.v.m. de aankomende wijziging AVG. (zie pagina 5) 
  7. Rondvraag 
  8. Pauze 
  9. Film 
10. Sluiting 
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