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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 26 oktober 2017 
 
Er waren op die avond 21 leden aanwezig incl. 4 bestuursleden. 
 
Opening 
De voorzitter opende de vergadering en heette iedereen hartelijk welkom en in het bijzon-
der weer twee nieuwe leden. Dat zijn de heren Henk v.d. Waal en Paul van Drongelen zij 
fokken Wildzang en Spitsstaart Amadine. 
 
Notulen vorige vergadering 
Er waren geen op- of aanmerkingen op de notulen. 
 
Ingekomen stukken 
* In Dordrecht wordt de Rivieren cup gehouden. Vrijdagmiddag inbrengen en  
  zaterdagmiddag 9 december 2017 opening. 
* Hardinxveld Giessendam houdt dit jaar een bijzondere tentoonstelling vanwege hun  
  60 jarige bestaan. 
* De jeugddistrict dag wordt dit jaar weer gehouden in Maasland. 
* De afdeling die de DTT organiseert en door vogelgriep of andere calamiteiten 
  wordt getroffen, moet een groot deel van de gemaakte kosten vergoed krijgen. 
  Dit staat in een brief die Gijs Vermeer heeft opgesteld namens alle verenigingen. 
 Dit is om het voortbestaan van de DTT niet in gevaar te laten komen. 
 
Mededelingen 
* Ook dit jaar hebben wij van mevrouw Kruithof een donatie mogen ontvangen. 
* Tijdens de pauze van de DTT vergadering bij Witroka hebben wij voor 200 euro aan    
   loten verkocht. 
* Op zaterdag 4 november 2017 hebben we weer in Boskoop een promotie stand. 
* Het bestuur gaat nieuwe Fleecevesten bestellen. 
* Eind van het jaar stopt Hi. Ambacht, De Nachtegaal heeft de hele inboedel gekocht. 
* Een oproep van de voorzitter breng eens een bezoek aan een tentoonstelling. 
* Tijdens de DTT hebben we nog helpende handjes nodig dus meldt u zich aan. 
* Op één na hebben alle keurmeesters de keurcontracten terug gestuurd. 
 
Ledenbestand 
Er zijn drie leden die zich per 1jan 2018 hebben opgezegd. 
Maar er zijn ook gelukkig weer (5) nieuwe leden die per 1 jan 2018 lid worden. 
 
Rondvraag 
Een vraag van Simon aan Lex: Hoe zit het met de PR voor de DTT?  
De PR ligt op de plank, is allemaal geregeld het komt in de krant te staan en er wordt een 
huis aan huis folder bezorgt op Heerjansdam. 
 
Pauze 
Na de pauze hebben we kunnen genieten van een mooie natuur film die deze keer ging 
over papagaaien en kaketoes die in Australië leven. Fam. V.d. Waal werden bedankt voor 
het beschikbaar stellen van hun film materiaal. 
 
Sluiting 
De voorzitter bedankte de aanwezige leden voor hun komst en wenste iedereen  
welthuis. 
 
De Notulant 
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Op bezoek bij……  
Bert Lankhuyzen 

 
Dit keer heb ik een bezoek gebracht aan Bert Lankhuyzen. Bert is pas 
verhuisd van ’s Gravendeel naar Piershil en heeft daar zijn vogelhobby 
weer voortgezet en dat willen we natuurlijk wel even zien. 
 

In Piershil aangekomen werd ik door Bert verwelkomt met een overheer-
lijk bak koffie. Onder het genot van de koffie verteld Bert dat hij al ruim 
40 jaar vogels heeft. Voor zijn trouwen had hij bij zijn ouders beschikking 
over een buiten volière met een nachthok en had toen een diversiteit aan 
vogels. Onder andere gele en bonten kleurkanaries, en de kleine graspar-
kieten en Engelse grasparkieten. 
Toen Bert eenmaal getrouwd was heeft hij zijn hobby voortgezet op de 
Groene Kruisstraat in ‘s Gravendeel en werd ook daar weer een volière 
met nachthok gebouwd. 
Ook hier werden de bovengenoemde vogels gehouden. Bert vertelde dat 
zijn vader trouw iedere dag vers groenvoer bracht en de vogels hier heer-
lijk van snoepte. Vervolgens is Bert verhuist naar de Hendrik Hamerstraat 
ook weer in ’s Gravendeel en heeft hij daar zijn hobby in een kleinere 
schaal voort kunnen zetten.  
Door omstandigheden moest Bert, na er 7 jaar gewoond te hebben, weer 
verhuizen. En dit werd een mooi huis in Piershil. Er moest nog het een en 
ander aan het huis gedaan worden voordat Bert erin kon gaan wonen. Zo 
moest hij ook voor een nieuw onderkomen voor zijn vogels zorgen. Dus 
werden de vogels eerst ondergebracht bij een vriend. En hier werden ze 
super verzorgd zodat de vogels in goede gezondheid weer terug konden 
naar het nieuwe onderkomen. En daar is Bert hem zeer dankbaar voor.  
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Nadat Bert het huis klaar had om er te kunnen gaan wonen is hij direct 
aan de slag gegaan om zijn vogels weer een plekje te geven. De zolder 
werd omgetoverd in een prachtige vogelkamer.  En zoals je op de foto’s 
kunt zien is het voor de vogels goed vertoeven. Nu heeft hij de beschik-
king over 12 broedkooien en 4 vluchten waar de vogels lekker kunnen uit-
vliegen. De broedkooien waren op het moment dat ik er was leeg, Bert 
vertelde mij dat hij in maart de koppels weer in de broedkooien gaat 
doen. Ringen heeft hij al weer besteld voor volgend jaar en hij hoopt ei-
genlijk dat hij er tekort komt. Want dat betekend een goed fokresultaat. 
De populatie vogels bestaat nu uit Gladkop- en gekuifde Glosters. (bont, 
intensief en schimmel).  
Deze vogels krijgen dagelijks vers voer, eivoer, drink- en badwater en ie-
dere week andijvie. Vervolgens de ene week sinaasappel en de andere 
week appel. 
 
Het verenigingsleven is voor Bert begonnen bij v.v. De Putter uit Putters-
hoek, en is nu al weer ruim 13 jaar met veel plezier, lid van v.v. De Nach-
tegaal te Heerjansdam. 
Na alles gezien en gehoord te hebben hoop ik dat Bert nog lang van zijn 
vogels mag genieten en dat v.v. De Nachtegaal Heerjansdam daar van 
mee mag profiteren door veel van zijn vogels op de tentoonstelling te mo-
gen bewonderen. 
Bert geniet van je hobby, zeker als je binnenkort gaat genieten van je 
vrijetijd. 
 
Lex Kaptein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer foto’s vindt u op de website van v.v. De Nachtegaal Heerjansdam 
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GROTE VERLOTING 2017 
 
Ook dit jaar hebben we een grote verloting. De 
trekking is op 23 december a.s.. In het boekje zit-
ten 25 loten van € 0,50 per stuk, dus € 12,50 per 
boekje. 
Je kunt dit boekje betalen dmv het bedrag over te 
maken naar het ING-rekeningnummer  
 
Iban: NL11INGB0002252550  
tnv Penningmeester v.v. De Nachtegaal,  
p/a Palissanderhout 64, 2994 HK Barendrecht. 
 

 
Onder vermelding van: Grote verloting 2017, plus je kweeknummer. 
Wil je meerdere boekjes dan kan je terecht bij onze penningmeester Lex Kaptein. 
 

Mocht je echter het boekje loten dat wij hebben toegestuurd niet kunnen verkopen 
en je wilt het ook niet zelf houden zien wij dit boekje graag zo spoedig mogelijk  
terug. 
 

DOE MEE EN STEUN ONZE VERENIGING 
 

Bijvoeren Koolmezen lijkt te leiden  
tot snellere evolutie vogels  

  
Koolmezen die worden bijgevoerd krijgen een 
langere snavel dan soortgenoten die geen extra 
voer krijgen. Een team van het Nederlands In-
stituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), Wagenin-
gen University en vier Britse universiteiten heeft 
deze genetische verandering ontdekt.   
 
De wetenschappers bekeken de verschillen tus-
sen koolmezen in Groot-Brittannië, waar vogels 
voeren al sinds lange tijd een 'tuinhobby' is, en 
koolmezen in Nederland waar de vogels niet of 
nauwelijks worden bijgevoerd.  

 

Ze denken dat de vogels met een iets langere snavel beter bij het voer konden. Ook 
zagen ze dat deze vogels meer jongen kregen. 
Dit lijkt te hebben geleid tot een snelle evolutie. In slechts 25 jaar tijd bleken er al 
meetbare veranderingen aan de snavels te zijn opgetreden. ,"Dat is erg snel voor 
evolutie", zegt evolutionair ecoloog Marcel Visser van het NIOO. 
De bevinden van de onderzoekers worden vrijdag gepubliceerd in het wetenschap-
penlijke tijdschrift Science. 
 

Door: ANP 



 

November 2017                                                    10 



 

November 2017                                                    11 

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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Districtstentoonstelling Zuid-Holland 2017 
 

Deze show zal plaats vinden in Sporthal “Den Dam” aan de Sportlaan 8 te Heerjans-
dam. Om dit te realiseren hebben wij uw hulp nodig. Vul het inschrijfformulier in en 
lever dit inschrijfformulier uiterlijk dinsdag 28 november a.s. in bij  Raymond Sluiter, 
Griegplantsoen 19, 2992 EH Barendrecht 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 28 NOVEMBER : 
Sluiting inschrijving tentoonstelling. 
 

MAANDAG 18 DECEMBER: 
Start opbouwen tentoonstelling. 
 

DINSDAG 19 DECEMBER: 
Vervolg opbouwen tentoonstelling en 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: 
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, 16:15uur uitkooien. Prijsuitreiking 13.30 uur  
en aansluitend Rad van Avontuur en als laatste de trekking van de Grote Verloting. 

 
 

LEDENBIJEENKOMST 
 

Donderdag, 30 november a.s. is er weer  
een ledenbijeenkomst.  

U bent van harte welkom.  
Aanvang 19:30 uur, zaal open 19:00 uur.      

       

Bespreking Districtstentoonstelling 
Zuid-Holland 2017 

 

U bent van harte welkom! 
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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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TT- AGENDA  RAYON 5 Z-H 2017 
 

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! 
 

JAARVERGADERING 
 

Op donderdag 25 januari 2018 zal er een jaarvergadering worden  
gehouden. Zoals gewoonlijk zijn er dan ook weer bestuursleden aftre-
dend en net als ieder jaar zijn er dan ook weer bestuursverkiezingen ge-
pland. 
Dit jaar zijn aftredend: 

  

Voorzitter: Lex Kaptein (herkiesbaar) 
Ringencommissaris: Martin Versteeg (herkiesbaar) 

 

Leden die zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie kunnen 
zich schriftelijk opgeven t/m 8 januari 2018 bij onze secretaris  
Walter Rötgers, Padova 2, 2921 BH Krimpen a/d IJssel 
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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 oktober jl weer een 7 nieuwe leden in mogen schrijven en 
wel: 

H. Luijk, H.I.Ambacht— H.G. v/d Waal, Ridderkerk 
N. Boele, H.I.Ambacht— P.A. Wagemakers, H.I.Ambacht 

Mevr.D.J.A. Wagemakers-Dekker, H.I.Ambacht 
H.F. Plaisier, H.I.Amacht Mevr. S. Sewnundun, Den Haag 

 

Wij wensen deze leden veel vogelplezier bij onze Vereniging 
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Vogelspotters massaal naar  
Overijssel om keizerarend te zien  

De waarneming van een bijzondere keizerarend in Overijssel heeft woens-
dagochtend beroering veroorzaakt onder vogelspotters. Het is twaalf jaar 
geleden dat zo’n vogel in Nederland in het wild werd gesignaleerd.  
 

De roofvogel werd woensdagochtend gezien terwijl hij rondjes vloog boven 
het Nationaal Park in de Kop van Overijssel. In Heetveld, bij het park, heb-
ben zich in rijen spotters opgesteld met verrekijkers, camera’s en telesco-
pen. Volgens RTV Oost leidde dit tot een grote stroom van vogelaars die 
richting de provincie. 
Dinsdag kwamen er al melding van de vogel uit Noord-Brabant. Maar vo-
gelaars vreesden dat het dier Nederland weer had verlaten. 
 

Spanwijdte: "Dit is voor veel liefhebbers iets dat zij maar eens in hun le-
ven kunnen meemaken", stelt woordvoerder Chris-Jan van der Heijden van 
de Vogelbescherming Nederland. 
De majestueuze keizerarend, die een spanwijdte van meer dan twee meter 
heeft, leeft vooral in het oosten van Europa. De populatie is de afgelopen 
decennia flink achteruit gelopen. 
 

Landbouwgif: In Europa zijn er naar schatting nog tussen de duizend en 
2.000 paren. "Er werd in Oost-Europa in de jaren zestig en zeventig flink 
op de dieren gejaagd. Ook zijn er veel vogels vergiftigd door landbouwgif." 
Het is onduidelijk of de keizerarend zich nog in het Nationaal Park bevindt. 
Volgens RTV Oost zou het dier voor het laatst gezien zijn tussen Zwartsluis 
en Sint Jansklooster. 
 
Bron: NU.NL 
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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   30 november 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. Bespreking Districtstentoonstelling Zuid-Holland 2017 
6. Pauze 
7. Wat er verder ter tafel komt 
8. Sluiting 

 

Jij komt toch ook? 

 
  

BELANGRIJKE DATA 2017 

  

- Donderdag 30 november 2017 
   Ledenbijeenkomst (bespreking Districtstentoonstelling Zuid-Holland) 
 
- Maandag 18 december t/m 23 december 2017 
   Districtstentoonstelling Zuid-Holland 2017 
 
- Donderdag 25 januari 2018 
   Jaarvergadering 
  

Noteer deze ledenbijeenkomsten  
alvast in je agenda! 
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