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 VOGELVERENIGING 
 

 DE NACHTEGAAL, HEERJANSDAM 

 

CLUBBLAD 
 
September 2022 

Inclusief inschrijfformulier Regionale Babyshow,  
Vogelbeurs, BBQ en reglementen en inschrijfformu-

lier Bijzondere Tentoonstelling 2022 
 

U doet toch ook met onze evenementen mee? 
Wij rekenen op U! 
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Verenigingsinfo 
 

 

Voorzitter: 
Lex Kaptein 
Tel.: 06-12616179 
E-Mail: voorzitter@denachtegaalhjd.nl 
 

Secretaris:        
Walter Rötgers 
Tel: 06-53140321        
E-mail : secretaris@denachtegaalhjd.nl 
 

Penningmeester: 
Teun v/d Waal 
Tel.: 010-5018802 
penningmeester@denachtegaalhjd.nl 
 

Ringen-commissaris: 
Martin Versteeg 
Tel.: 06-28444153         
ringen@denachtegaalhjd.nl  
 

Materialen-commissaris: 
Raymond Sluiter 
Tel.: 06-53803641 
materialen@denachtegaalhjd.nl 
 

Rekeningnummer: 
NL11 INGB 0002252550 
Penningmeester v.v. "De Nachtegaal" 
 

Kamer van Koophandel: 
KvK nummer: 24439391 
 

Ereleden: 
Joop van Vugt 
Lex Kaptein 
 

Contributie: 
Senioren leden (NBvV)  € 34,00 p/j 
Jeugdleden (NBvV)  € 17,00 p/j 
Gastleden    € 20,00 p/j 
Donateur s    vanaf €  5,00 p/j 
 

Gastleden en Donateurs zijn geen bondslid en 
ontvangen hierdoor niet het bondsorgaan 
“Onze Vogels” van de NBvV. 
 

Aanmelden of opzeggen: 
Wilt u zich aanmelden bij onze club of wilt u 
zich juist als lid opzeggen, dan kunt u dit doen 
via onze website. Met in achtneming van ons  
Regelement. U vindt het reglement ook op  
onze website. 

Verenigingsgebouw: 
Clubgebouw LR & PC Develruiters 
Molenwei 3 
Heerjansdam 
 

Algemeen E-mailadres: 
info@denachtegaalhjd.nl 
 

Website: 
www.denachtegaalhjd.nl 
 

WhatsApp-Groep beheerders:  
Danielle Entjes  
Martin Versteeg 
 

Redactie: 
Martin Versteeg 
Lex Kaptein 
 

Tekstcorrecties: 
Nelly v/d Waal 
 

Redactieadres: 
info@denachtegaalhjd.nl 
 

Copy: 
Het is voor alle leden van v.v. De Nachtegaal 
Heerjansdam mogelijk om stukken in te zen-
den. Deze stukken dienen voor de 1e. van 
de maand ingeleverd te zijn bij de redactie. 
Bij niet tijdig ingeleverd of bij plaats gebrek 
worden deze stukken later geplaatst. 
Tevens gaat de inzender van de stukken ak-
koord dat deze stukken geplaatst worden in 
het clubblad en hierdoor ook op de website 
geplaatst wordt. 
  

De redactie neemt geen verantwoording voor 
de inhoud van de ingezonden stukken en  
behoudt zich het recht voor om plaatsing om 
redactionele redenen te weigeren. 

VOGELVERENIGING 

 "DE NACHTEGAAL" 

  

Aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers 
Opgericht: 7 april 1964 
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Van de voorzitter 
De vakantieperiode is weer voorbij, dus wij gaan er weer tegenaan. 
Allereerst hoop ik dat iedereen een fantastische zomer heeft gehad en dat er vol-
doende is gefokt met mooie resultaten. 
 

En als je goede fok resultaten hebt gehad hoop ik dat wij deze kunnen aanschou-
wen tijdens de Regionale Babyshow of tijdens de Bijzondere tentoonstelling. 
 

De Regionale Babyshow is dan ook weer de start van ons nieuwe verenigingsseizoen 
en staat gepland op zaterdag 10 september a.s. 
Tijdens deze dag wordt er ook een vogelbeurs gehouden en als afsluiter van deze 
dag wordt er ’s avonds een BBQ gehouden. 
Wij hopen dat er veel animo voor is en meer informatie hierover vindt u elders in 
dit clubblad. 
 

Natuurlijk is het bestuur druk in de weer geweest om alles weer gereed te maken 
voor de komende tentoonstelling, welke in week 43 van woensdag 26 t/m zaterdag 
29 oktober a.s. gehouden wordt.  
 

Ook de ledenbijeenkomsten zullen weer met diverse onderwerpen gevuld worden 
en de eerste ledenbijeenkomst staat gepland op donderdagavond 29 september 
a.s., aanvang 19:30 uur. 
Al met al een goede reden om op deze activiteiten aanwezig te zijn. 
 

Wij als bestuur rekenen er dan ook op dat u ons al dit werk niet voor niets heeft 
laten doen en u aanwezig bent. 
 

En als u nog ideeën heeft voor de toekomst geeft deze dan aan ons door. U weet 
samen staan we sterk. 
 
 

Activiteiten  
v.v. De Nachtegaal Heerjansdam 

 

1e. Regionale Babyshow, Vogelbeurs en BBQ 
Zaterdag 10 september a.s. 

 

2e. Ledenbijeenkomst 
Donderdag 29 september a.s. 

 

3e. Bijzondere Tentoonstelling 
Woensdag 26 oktober t/m zaterdag 29 oktober a.s. 

 

Noteer in uw agenda en doe mee! 
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Notulen van donderdag 19 mei 2022 
  

Op deze avond waren er 13 leden aanwezig inclusief bestuur. Walter heeft afgemeld 
in verband met werkzaamheden. 
Van de leden hebben Kees v/d Mark en Simon Kooijman zich afgemeld. 
 

1. Opening 
Lex opende de vergadering en heette iedereen hartelijk welkom.  
Wederom een lage opkomst van deze vergadering. 
 

2. Notulen vorige vergadering 28 april 2022 
Een klein foutje in de notulen ontdekt. De notulen van de vorige vergadering was niet 
op 24 februari september 2021. Dit moet zijn 24 maart 2022. 
Verder waren er geen op- of aanmerkingen. 
Lex bedankt Nelly voor het maken van deze notulen. 
 

De eerstvolgende ledenbijeenkomst is op 29 september a.s. dan bespreken we aan-
komende Bijzondere tentoonstelling 2022 en hebben we de nabespreking over de Re-
gionale babyshow 2022 gepland staan. 
 

3. Ingekomen stukken  
Er waren geen ingekomen stukken binnengekomen. 
 

4. Mededelingen 
Walter Rötgers, onze secretaris, heeft op 29 april jl. op de districtsvergadering van 
District Zuid-Holland een beker in ontvangst mogen nemen van de districtsvoorzitter 
Lex Kaptein omdat onze vereniging de afgelopen periode de meeste nieuwe leden 
heeft mogen inschrijven. Door het stoppen van v.v. De Putter uit Puttershoek hebben 
wij totaal 16 nieuwe leden in mogen schrijven. 
 

Enkele punten uit de districtsvergadering van Zuid-Holland werden besproken.  
- Het digitaal bestellen van de ringen. 
- Hoe de tentoonstellingen in de toekomst gaan verlopen. 
- Terugloop van de afdelingen; hoe kunnen we dit stoppen > gaat moeilijk worden. 
- De volgende leden van het districtsbestuur treden af:  
 De heer Leo Wooning (Rayon 3 en penningmeester District Z-H), herkozen  
 De heer Hans van Egmond (Rayon 1 en comm. District), tussentijds aftredend. 
 De heer Piet Hagenaars (Rayon 1), gekozen. 
- De volgende leden van de Stichting Districtsshow Z-H treden af 
 De heer Bas van Driel (penningmeester SDZH), herkozen 
 De heer Hans van Egmond (Rayon 1 en comm. District), tussentijds aftredend. 
 De heer Piet Hagenaars (Rayon 1), gekozen. 
- De volgende leden van het hoofdbestuur van de N.B.v.V treden af: 
 De heer Klaas Snijder (voorzitter N.B.v.V.), niet herkiesbaar  
 De heer Sjaak van Bennekom, herkiesbaar bondsbestuurder N.B.v.V. 
 De heer Albert Zomer, verkiezing bondsvoorzitter N.B.v.V. 
 De heer Rick Oudenampsen, verkiezing bondsbestuurder N.B.v.V 
- De uitslag van deze stemming wordt op 21 mei 2022 bekend gemaakt op de  
 Algemene leden vergadering van de N.B.v.V. 
- Voorstellen Hoofdbestuur N.B.v.V.: 
 Voorstel contributieverhoging met 2 euro in 2023 en 2 euro in 2024 > wat het gaat 
 worden is pas na 21 mei 2022 duidelijk. Na de zomerstop komt Lex hierop terug 
 in de ledenvergadering van 29 september 2022. 
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- Alle financiële zaken van District Zuid-Holland en van SDZH waren doorgenomen 
 en goed bevonden door de kascontrolecommissie.  
- Jubileum van verenigingen. 
 Als een vereniging bijvoorbeeld 25 jaar bestaat dan krijgen zij een bedrag van  
 € 25,00 van het District Zuid-Holland mits zij hun Districtsbijdrage hebben betaald. 

Zijn er verenigingen ouder dan 100 jaar (bijvoorbeeld 120 jaar) dan krijgen zij 
maar een geldbedrag van € 100,00. 

- Surveillante: Klaas Snijder (oud-voorzitter van de NBvV) gaat dit oppakken, met 
Henk van der Wal. 

- DTT 2022 deze wordt door Dirksland georganiseerd. 
- Jeugddistrictsdag wordt door onze eigen vereniging georganiseerd op zaterdag 8 

oktober a.s. De jeugdleden van het District Zuid-Holland krijgen medio september 
persoonlijk een uitnodiging. 

- De website van de SDZH (Stichting Districtsshow Zuid-Holland) is opgeheven alles 
staat nu op de website van www.vogelverenigingendistrictzuidholland.nl. 

 

- Clubuitje 2022 Dierenrijk Nuenen 
  Hiervoor hebben zich nog maar 7 personen voor aangemeld. Wat toch wel een 
grote teleurstelling is. 

  We vertrekken vanaf 08.30 uur bij de manege, zodat we om 10.00 uur bij Dierenrijk 
Nuenen zijn. Bij aankomst staat de koffie en het gebak dan voor ons klaar, daarna 
krijgen wij een rondleiding van ongeveer anderhalf uur door het park. 

  Na deze rondleiding is het voor iedereen vrij wandelen in het park en/of op eigen 
gelegenheid een hapje te gaan eten.  

 

- Babyshow 2022 met vogelbeurs 
    Op 10 september 2022 houden wij weer onze jaarlijkse Babyshow met daarna 

naast een vogelbeurs. (Er wordt geen voer verkocht) 
 

5. Rondvraag 
Er waren geen vragen.  
 

6. Pauze 
 

7. Filmavond 
Na de pauze werd er een film vertoond over “Het kweken van Putters” Ook al was het 
een film uit de oude doos was het toch een boeiende film. Alle facetten van de 
“Putter” kwamen aan bod. Zeker de moeite waard. 
Na deze korte film werd er nog een kort rondje gedaan hoe het met de kweek van de 
vogels ging. Er waren leden die al klaar waren met broeden en nog leden die volop in 
het broedseizoen zaten.  
Lex vroeg aan de aanwezige: Als er eens iets bijzonders gebeurd met uw vogels. Bij-
voorbeeld met de kweek of geheel iets anders. Zet het dan een op papier en maak 
een paar foto’s en stuur het naar ons op. Dan plaatsen wij het in het clubblad en op 
de website. Alvast bedankt. 
 

8. Sluiting 
De voorzitter sluit om 21.30 uur de vergadering en wenst iedereen een welthuis. 
 

Volgende ledenbijeenkomst: Donderdag 29 september a.s. 
Onderwerp: Nabespreking Regionale Babyshow 2022 en Voorbespreking Bijzondere 
Tentoonstelling 2022. 
Aanvang: 19:30 uur (zaal open vanaf 19:00 uur) 
 

Notulant: Nelly van der Waal    
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Met v.v. De Nachtegaal naar  

Dierenrijk in Nuenen 
Na drie jaar was het gelukkig weer zover, we mochten weer een clubuitje organi-
seren. 
 

Op zaterdag 28 mei jl. was er een uitje georganiseerd naar Dierenrijk Nuenen en 
met 12 personen werd dan ook om 8:30 uur de reis aanvaard naar Nuenen. 
 

Jammer genoeg maar met 12 man en dat is het bestuur met aanhang en 2 niet 
bestuursleden. Je kunt wel zeggen dat dit aantal dus vies tegenviel. Maar het is 
niet anders en we hadden het voornemen om er een gezellige dag van te maken. 
Zogezegd zo gedaan, rond 10:00 uur werden we in het parkrestaurant ontvangen 
met koffie en appeltaart. Na zo lange reis was dit wel een welkome traktatie. 
 

Na de koffie moesten we ons nog even vermaken want om 11:30 uur stond er voor 
ons een rondleiding gepland. Deze rondleiding werd gehouden door twee dames en 
zij vertelde ons alles over het park en dieren die we tegenkwamen. Het is een ge-
zellig klein park met voldoende dieren die je van dichtbij kon bewonderen.  
Welke dieren dit waren kunt u zien in de fotopresentatie op de volgende pagina 
en/of op onze website. 
 

Gelukkig konden wij de dames ook nog wat leren/vertellen over de vogels die in 
dit park te bewonderen waren. Zo zie je; ook zij wilde en konden nog wat leren 
van ons. Na ruim anderhalf uur rond gelopen te hebben werd er afscheid geno-
men van de dames en was het tijd om de innerlijke mens te voorzien van een hap-
je en een drankje. Dus werd het restaurant weer opgezocht en iedereen voorzag 
zich van iets lekkers. 
 

Na de lunch konden we ons nogmaals vermaken op het park en werd er nog een 
rondje langs de dieren gelopen. Voor de ene wat makkelijker dan voor de ander. 
We worden ouder! 
 

Rond 15:30 uur werd het weer tijd om huiswaarts te gaan en afgesproken werd 
dat ieder op zijn eigen manier naar huis zou rijden en niet in colonne. 
Zo zie je dat het toch nog een lange dag is geworden en dat iedereen het bijzon-
der naar zijn/haar zin hadden gehad en dat het een park is die de moeite waard 
is om zeker nog eens te bezoeken. 
 

Het park is een aanrader! 
 

Lex Kaptein  
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Meer foto’s op de website 
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V.V.  DE NACHTEGAAL  HEERJANSDAM 
Organiseert een Regionale  

Babyshow, vogelbeurs en BBQ  
op zaterdag 10 september a.s. 

 

v.v. ”De Nachtegaal” Heerjansdam organiseert op 10 september a.s. een 
Regionale Babyshow dag (tafelkeuring), vogelbeurs en een gezellige BBQ. 
 

Tijdens de Regionale Babyshow dag krijgt u de kans om alles te bespreken 
met de keurmeester aangaande conditie, vorm, kleur en eventuele andere 
vragen die u al lang beantwoord wilt hebben. 
 

Alle leden van verenigingen uit rayon 4 kunnen meedoen met deze gezelli-
ge en leerzame dag. 
 

Op deze dag krijgt u ook de kans om uw overtollige vogels te verkopen of 
nieuwe aanwinst te kopen in de vogelbeurs hoek. Als u met vogels voor de 
vogelbeurs aanwezig wil zijn bent u daar zelf verantwoordelijk voor. 
Dus niet alleen voor de verkoop maar ook voor het eten en water voor de-
ze vogels. En u mag maar maximaal 2 vogels in een kooi hebben. Kooien 
zoals beschreven in het vraagprogramma. Lopers zijn niet toegestaan en 
het bestuur van v.v. De Nachtegaal Heerjansdam heeft het recht om vieze 
kooien en zieke vogels te verwijderen. 
 
 

Regionale Babyshow dag 2022 en vogelbeurs 
Datum    : 10 september 2022 
Inbrengen vogels  : 8.30 uur tot 9.30 uur 
Show geopend   : 10.00 uur tot 15.00 uur 
Plaats     : Clubgebouw “Develruiters”, Molenwei 3 Heerjansdam 
Kosten    : gratis 
 

BBQ 2022 (alleen leden van v.v. De Nachtegaal Heerjansdam) 
Datum    : 10 september 2022 
Aanvang    : 18.00 uur tot ……….. uur 
Plaats     : Clubgebouw “Develruiters”, Molenwei 3 Heerjansdam 
Kosten    : € 20,00 p/p (vooruitbetalen voor 5 september) 
 

In het clubblad van september, welke eind augustus zal verschij-
nen zal de inschrijfformulieren van beide activiteiten meegestuurd 
worden. 
 

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

U komt toch ook gezellig 
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Reglement Vogelbeurs  
 

Wanneer:    Zaterdag 10 september a.s. 
Waar:     Kantine Develruiters, Molenwei 3, Heerjansdam 
Inbrengen vogels:  8:30 tot 9:30 uur 
Aanvang vogelbeurs: 10:00 tot 15:00 uur 
 
Reglement voor vogelverkopers op de vogelbeurs v.v. De Nachtegaal Heerjansdam 
Wij zijn gebonden aan wet- en regelgeving om onze vogelmarkt te kunnen blijven organiseren.  
Wij zijn daarom verantwoordelijk voor de naleving van nationale en Europese wet- en regelgeving. 
Wij verwachten dat u meewerkt aan het welzijn van onze vogels. 
 

1.  U bent zelf verantwoordelijk voor de verkoop van uw vogels 

2.  Uw vogels tijdens de vogelbeurs huisvesten in kooien zoals beschreven in het vraagpro-

gramma van de N.B.v.V. 

3.  Verkoop uit transportkisten en/of lopers is verboden. Vogels mogen in transportkisten of lo-

pers naar de vogelbeurs vervoerd worden. Kooien dienen op tafelhoogte (beschikbaar ge-

stelde stellingen of tafels) geplaatst te worden.  

4.  In een kooi zitten niet meer dan twee vogels, naargelang van de grote van de vogels.   

5.  De vogels huisvesten in schone kooien en met bodembedekking. 

6.  Tijdens de vogelmarkt zijn uw vogels voorzien van water en voer (zelf voor zorgen). 

7.  Zieke of gebrekkige vogels en/of vieze kooien worden uit de zaal worden verwijderd. 

8.  Het verkopen van verboden vogels is streng verboden. 

9.  Vervoeren en verkopen van kwartels is verboden. Inheemse duiven, postduiven en sierdui-

ven zijn ook niet toegestaan. 

10. Het verkopen van andere zaken dan vogels is niet toegestaan mits u een speciale afspraak    

       hebt met het bestuur. 

11. In bijzondere gevallen raadpleegt u het bestuur van v.v. De Nachtegaal Heerjansdam 

 

Het bestuur  

v.v. De Nachtegaal Heerjansdam. 

VOGELBEURS 
V.V. DE NACHTEGAAL  

HEERJANSDAM 

HOUD U AAN DE REGELS! 
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BELANGRIJKE DATA 2022 

 

- Zaterdag 10 september a.s. 
 Regionale Babyshow, vogelbeurs en BBQ 
 
- Donderdag 29 september a.s. 
 Ledenbijeenkomst 
 
- Woensdag 26 t/m 29 oktober a.s. 
 Bijzondere Tentoonstelling 2022 
 

Noteer alvast in uw agenda! 

OP BEZOEK BIJ….. 
 
 

 

Als je eens jouw hobby wilt delen met al onze leden geef je dan op voor 
“Op bezoek bij…”. Wij maken dan een afspraak en komen dan snel bij je op 
bezoek. 
 
GEEF JE DAN OP BIJ: 
Lex Kaptein               
 

E-MAIL: info@denachtegaalhjd.nl 
 

 
KWEEKERVARINGEN 

 
 

 

Als u tijdens uw kweekperiode iets bijzonders, leuks of geks meemaakt, of 
heeft meegemaakt, schrijf het eens op en stuur het aan ons op.  
Wij willen dit graag plaatsen in dit clubblad.  
Ook andere verhalen over onze fantastische hobby zijn van harte welkom. 
U kunt het handgeschreven, getypt (graag in een Word bestand) of via de 
E-mail inleveren.  
 
STUUR U VERHAAL OP NAAR: 
Lex Kaptein                
 

E-MAIL: info@denachtegaalhjd.nl 
 

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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Voor het laatste nieuws over District Zuid-Holland  
en Stichting Districtsshow Zuid-Holland gaat u naar: 

www.vogelverenigingendistrictzuidholland.nl 
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Noteer vast in uw agenda 
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BIJZONDERE TENTOONSTELLING 2022 
 

Bij het clubblad vindt u de reglementen– en het inschrijfformulier voor de 
komende Bijzondere tentoonstelling 2022, die wij willen organiseren van 
26 t/m 30 oktober a.s. Deze show zal plaats vinden in de kantine van LR 
& PC Develruiters aan de Molenwei 3 te Heerjansdam.  
Om dit te realiseren hebben wij uw hulp nodig. Vul het bijgevoegde in-
schrijfformulier in en lever dit inschrijfformulier uiterlijk dinsdag  
11 oktober a.s. in bij Raymond Sluiter, Griegplantsoen 19, 2992 EH  
Barendrecht of schrijf in via de website www.denachtegaalhjd.nl 
De inschrijfkosten bedragen €1,00 (jeugd € 0,50) per vogel en 
voor de catalogus/portokosten zijn de kosten € 3,50 (jeugdleden gratis). 
  
Het programma ziet er dit jaar als volgt uit: 
 

DINSDAG 11 OKTOBER : 
Sluiting inschrijving tentoonstellingsvogels. 
 

WOENSDAG 26 OKTOBER: 
Start opbouwen tentoonstelling en van 14.00 uur tot 21.00 uur 
inbrengen van de tentoonstellingsvogels. 
 

DONDERDAG 27 OKTOBER: 
Keuren van de tentoonstellingsvogels, aanvang 09:00 uur. 
 

VRIJDAG 28 OKTOBER: 
Opening T.T. om 19.30 uur. T.T. open tot 22.00 uur 
   

ZATERDAG 29 OKTOBER: 
T.T. open van 10.00 uur tot 16.00 uur, 16:15 uur uitkooien TT vogels. 
Prijsuitreiking 13.30 uur aansluitend Rad van Avontuur.  
En om 16:00 uur trekking Grote Verloting 2021. 

 

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

GROTE VERLOTING 2022 
Ook dit jaar hebben we een grote verloting. De trekking is op 
Zaterdag 29 oktober a.s. om 16:00 uur in de kantine van LR & PC Devel-
ruiters aan de Molenwei 3 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 tnv Penningmeester v.v. De Nachtegaal, Poortu-
gaal, ovv Grote verloting en je kweeknummer. Wil je meerdere boek-
jes dan kan je terecht bij penningmeester Teun van der Waal.   
Mocht je echter het boekje loten dat wij je hebben toegestuurd niet kun-
nen verkopen en je wilt het ook niet zelf houden dan zien wij dit boekje 
graag zo spoedig mogelijk terug. 
 

DOE MEE EN STEUN ONZE VERENIGING! 
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Verkrijgbaar bij: 
W.L. Plaizier 
Diervoeders 
Lindeweg 14C 
2995 XK Heerjansdam 

http://rendering/47584
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Jaarplanning 2022 
H79 - V.V. De Nachtegaal Heerjansdam 

 

LEDENBIJEENKOMSTEN 
Donderdag  27 januari 2022  Jaarvergadering  (gecanceld)   
Donderdag  24 februari 2022  Jaarvergadering  (besloten) 
Donderdag  31 maart 2022   Ledenbijeenkomst Spreker:  Piet Ooijen 
Donderdag  28 april 2022   Ledenbijeenkomst Spreker:  Jan Trapman 
Donderdag  19 mei 2022   Ledenbijeenkomst Filmavond 
Donderdag  29 september 2022  Ledenbijeenkomst Nabespreking Clubuitje en  
        TT-bespreking 
Donderdag  24 november 2022  Ledenbijeenkomst Nabespreking Regionale  
        Babyshow en Bijzondere Tentoonstelling / WVTTK 
 

Bij LR & PC De Develruiters aan de Molenwei 3 te Heerjansdam. 
Zaal open vanaf 19:00 uur, aanvang 19:30 uur 
 

Clubuitje 
Zaterdag    28 mei 2022   Verenigingsuitje Dierenrijk Nuenen 
 

Regionale Babyshow / Vogelbeurs 2022 
Zaterdag    10 september 2022  Regionale Babyshow / Vogelbeurs  
Bij LR & PC De Develruiters aan de Molenwei 3 te Heerjansdam. Vogels inbrengen van 8:30 
tot 9:30 uur, aanvang beoordelingen door keurmeesters om 10:00 tot 15:00 uur. 
 

Jeugddistrictsdag Zuid-Holland 2022 (onder voorbehoud) 
Zaterdag   8 oktober 2022   Jeugddistrictsdag Zuid-Holland 2022  
Bij LR & PC De Develruiters aan de Molenwei 3 te Heerjansdam. Vogels inbrengen van 8:30 
tot 9:30 uur, aanvang beoordelingen door keurmeesters om 10:00. 
 

Bijzondere Tentoonstelling 2022 van 26 t/m 29 oktober 2022  
Het programma ziet er als volgt uit: 
Dinsdag:   11 oktober 2022:  Sluiting inschrijving TT-vogels tot 19.00 uur. 
Woensdag:  26 oktober 2022:  Opbouwen en vogels inbrengen vanaf 14.00 uur  
       tot 21.00 uur. 
Donderdag: 27 oktober 2022:  Aanvang keuring 09.00 uur.  
Vrijdag:   28 oktober 2022:  Opening TT 19:30 uur, TT-zaal geopend van 20:00  
       tot 22:00 uur. 
Zaterdag:  29 oktober 2022:  TT-zaal open van 10.00 uur tot 16.00 uur. 
Zaterdag:  29 oktober 2022:  Prijsuitreiking om 15.30 uur. 
Bij LR & PC De Develruiters aan de Molenwei 3 te Heerjansdam 
 

Vanaf augustus vindt u de inschrijfformulieren voor de Bijzondere tentoonstelling op de web-
site: www.denachtegaalhjd.nl 
 

Alles onder voorbehoud 
Kijk voor het laatste nieuws op onze website, Whatsapp-groep en facebook 



 

September 2022                                                  26 



 

September 2022                                                  27 



 

September 2022                                                  28 



 

September 2022                                                  29 

 UITNODIGING 
  

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de ledenvergadering, die 
gehouden zal worden op donderdag 29 september 2022 om 19.30 uur 
(zaal open om 19.00 uur) in het clubgebouw van de Develruiters aan de 
Molenwei 3 te Heerjansdam. 
  

AGENDA 

  

1. Opening 
2. Notulen vorige vergadering  
3. Ingekomen stukken 
4. Mededelingen 
5. Nabespreking Regionale Babyshow / vogelbeurs 
6. Pauze 
7. Voorbespreking Bijzondere Tentoonstelling 
8. Wat verder ter tafel komt 
9. Sluiting 

Jij komt toch ook? 

Wil je op de hoogte blijven van het laatste 
nieuws meldt je dan aan. 

 

U kunt zich voor deze WhatsApp-groep v.v. De Nachtegaal  
Heerjansdam opgeven via onze website: www.denachtegaalhjd.nl 

Gezellig 

Even bijkletsen 

Hoe gaat het Prima 

Goed gekweekt? 

Top 
Goed 

Slecht! 



 

September 2022                                                  30 



 

September 2022                                                  31 



 

September 2022                                                  32 


