
 
 
Ontmoetingsdag, voor alle leden, voor vrienden, van 
BEC en voor iedereen die dat zou willen worden. 
 
Datum: Zondag 01-03-2020 
Plaats: zalen Streekpark Klein Oisterwijk 
Adres: Oirschotsebaan 8a, 5062 TE  Oisterwijk 
 
Het is weer tijd voor onze jaarlijkse ontmoetingsdag. Deze jaarlijks terugkerende activiteit staat dit 
jaar in het teken van voeding en het gezond houden van het vogelbestand, zonder gebruik te 
maken van medicijnen. 
De lezing wordt verzorgd door Dhr. Kees Diepstraten in samenwerking met Witte Molen. 
Dhr. Diepstraten is vooral voedingsdeskundige. De lezing die hij gaat verzorgen kan bestaan uit: 
Criteria bij het tot stand komen van vruchtbaarheid. 
Het bioritme en hoe toe te passen 
Het gezond houden van het vogelbestand, zonder gebruik te maken van medicijnen.  

Programma:  
Deze dag begint om 10.30 uur. U wordt ontvangen met koffie/thee en gebak, dat staat opgesteld 
in de koffiecorner, waar u het zelf kunt pakken. Bij binnenkomst wordt u een lunch bon uitgereikt.  
 
± 11.00 uur willen we starten met de voordracht.  
 
We willen ± 12.30 uur gaan pauzeren.  
Mocht de voordracht wat uitlopen dan wordt het iets later. een en ander in overleg met Dhr. 
Diepstraten 
Tijdens de pauze gaan we lunchen, deze wordt u aangeboden door BEC. 

Na de voordracht is er gelegenheid om uw gekochte of verkochte vogels van eigenaar te doen 
wisselen. Omdat de leden van BEC door heel het land verspreid wonen kan deze dag ook ideaal 
zijn om uw vogels over te dragen aan de nieuwe eigenaar.  
Voorwaarden zijn: de vogels moeten gezond zijn en de vogels moeten de juiste ring dragen.  
Ook als je nog vogels over hebt kun je deze meebrengen en in de pauze aanbieden, mogelijk is er 
een liefhebber in de zaal aanwezig die er interesse in heeft.  
Handelaren worden niet gevraagd, beroep hiertegen is niet mogelijk.  

Nieuw dit jaar 
We willen er dit jaar iets aan toevoegen, namelijk het van tevoren opgeven van de vogels die u 
mee wilt brengen. Als ik tijdig weet welke vogels er komen kan ik dat per mail rondsturen zonder 
er namen bij te vermelden (of u moet er toestemming voor geven), dit om de bezoekers een indruk 
te geven wat er zoal komt. Ook als u iets speciaals zoekt kunt dat aangeven, wellicht is er iemand 
die het overheeft en het mee kan brengen. 
We hebben al contact gehad met enkele gerenommeerde kwekers die met een aantal vogels 
willen komen. 
Dit alles in het kader, “van Liefhebber naar Liefhebber” 
U moet zelf zorgdragen voor de overdracht van uw vogels. Er wordt door ons ook geen 



vergoeding gevraagd. De bedoeling is dat ook de minder ervaren liefhebber op deze manier aan 
een goede gezonde vogel kan komen.  
 
Vogels aanmelden kan tot 20 feb. 2020 dan heb ik nog de tijd om het rond te sturen  
  
Om enig inzicht te hebben in verband met de lunch die u gratis wordt aangeboden, vragen wij u 
om u van tevoren aan te melden.  
Bij voorkeur via e-mail: ledenadmin@bec-info.com  of 06-13733732  
 
Met vermelding van uw naam en het aantal personen dat wil deelnemen.  
 
Met vriendelijke groet, Namens het bestuur van B.E.C .  
 
L.J. Schellekens 
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