
 
 
Ontmoetingsdag, voor alle leden en vrienden van BEC 
en voor iedereen die dat zou willen worden. 
 
Datum: Zondag 27-11-2022 
Plaats: zalen ‘t Draaiboompje 
Adres: Hild 1, 5066CL, Moergestel 
 
Beste leden, je bent van ons gewend dat de ontmoetingsdag in het voorjaar gehouden wordt. Dat 
is dit jaar om verschillende reden niet gebeurd. We hebben de ontmoetingsdag nu gepland op 27-
11-2022. Dat is de datum waarop we andere jaren de tentoonstelling organiseren. De TT gaat ook 
dit jaar niet door, het leek ons dan ook een goed idee om dan de ontmoetingsdag te houden. 
 
Als spreker hebben we dit jaar Dhr. Leo Hendriks uitgenodigd. De lezing gaat deze keer over 
bijen. Aan de orde komen, honingbijen, solitaire bijen, hommels en wespen. Naast een bijzonder 
interessante uitleg hoe deze bijen leven en werken wordt er ook veel aandacht besteed aan de 
producten die zij voorbrengen. Denk aan verschillende soorten honing, propolis, koninginnegelei,  
stuifmeelkorrels, darrenbroed (insecteneters), dus allemaal ingrediënten die wij graag in ons 
eivoer stoppen. 
Programma:  
Deze dag begint om 10.30 uur. U wordt ontvangen met koffie/thee en gebak, dat staat opgesteld 
in de koffiecorner. 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. 
Hendriks. Tijdens de pauze gaan we lunchen, deze wordt u aangeboden door BEC. 

Net als andere jaren is er deze dag een beurs aan verbonden. U kunt uw vogels die u over hebt 
hier aanbieden, mogelijk is er een andere liefhebber die u er blij mee kunt maken. 
Voorwaarden zijn: de vogels moeten gezond zijn en de vogels moeten de juiste ring dragen. 
Hierop kan gecontroleerd worden door de organisatie. 
Handelaren worden niet gevraagd, beroep hiertegen is niet mogelijk.  

Ook dit jaar kunt u weer van tevoren opgeven welke vogels u mee wilt brengen. Ook als u vogels 
zoekt kunt u dat opgeven. Als ik tijdig weet wat voor vogels er komen of wat voor vogels er 
gevraagd worden kan ik dat per mail rondsturen (zonder er namen bij te vermelden). 
Dit alles in het kader “van Liefhebber naar Liefhebber” 
U moet zelf zorgdragen voor de overdracht van uw vogels. (Denk ook aan doosjes en zo) Er wordt 
door ons ook geen vergoeding gevraagd over de verkochte vogels, alles is gratis. 
De bedoeling is dat ook de minder ervaren liefhebber op deze manier aan een goede en gezonde 
vogel kan komen.  
 
Vogels aanmelden kan tot 14-11-2022 dan heb ik nog de tijd om het rond te sturen  
  



Om enig inzicht te hebben met hoeveel we zijn 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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