
 
 
Ontmoetingsdag, voor alle leden, voor vrienden van 
BEC, en voor iedereen die dat zou willen worden. 
 
Datum: Zondag 10-03-2019 
Plaats: zalen Streekpark Klein Oisterwijk 
Adres: Oirschotsebaan 8a, 5062 TE  Oisterwijk 
 
Inmiddels wordt dit de vijfde Ontmoetingsdag die wij als vereniging organiseren. Aangezien de 
vorige vier bijeenkomsten zeer goed bezocht zijn en waar wij als bestuur van BEC ook veel 
complimenten over hebben gehad, lijkt het ons een goed initiatief om deze Ontmoetingsdag ook 
dit jaar weer te organiseren.  
Dit jaar hebben we twee sprekers, te weten: Dhr. Lou Megens en Dhr. René Kleine.  
 

Dhr. Lou Megens is auteur van artikelen in diverse vogelmagazines en lid en actieve vrijwilliger 
binnen onze vereniging. Tevens is hij bekend om de lezingen die hij met veel enthousiasme en 
deskundigheid voordraagt door het hele land.  
 

Dhr. René Kleine is ook lid van BEC en bekend van artikelen in BEC-info. René geeft lezingen 
door het hele land met als specialiteit speciale vogels en hun voeding.  

Programma:  
Deze dag begint om 10.30 uur met een kop koffie of thee voor elke 
deelnemer met een stuk vlaai.  
Rond 11.00 uur willen we starten met de eerste voordracht. 
 
Als eerste spreekt Dhr. Lou Megens.  

Hierna gaan we lunchen. Deze lunch wordt u aangeboden door B.E.C.  
 
Tijdens deze lunch is er tevens de 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.  
 

Na de lunch zal Dhr. Kleine een lezing houden over enkele speciale vogels. 
Na elke lezing is er uiteraard de mogelijkheid tot het stellen van vragen aan 
beide heren.  
 

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  

mailto:ledenadmin@bec-info.com


06-13733732 Met vermelding van uw naam en het aantal personen dat wil deelnemen.  
 
Met vriendelijke groet, Namens het bestuur van B.E.C .  


