Ontmoetingsdag, voor alle leden, voor vrienden van
BEC, en voor iedereen die dat zou willen worden.
Datum: Zondag 11-03-2018
Plaats: zalen Streekpark Klein Oisterwijk
Adres: Oirschotsebaan 8a, 5062 TE Oisterwijk

Inmiddels wordt dit de vierde Ontmoetingsdag die wij als vereniging organiseren. Aangezien de
vorige drie 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. Han van Erp.
Dhr. van Erp is inspecteur van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) Directie
Handhaven Divisie Inspectie Afdeling Plant, Vis, EU & Natuur Team Natuur.
Dhr. Frans Kapteijns. Dhr. Kapteijns is misschien wel de bekendste boswachter van Nederland, of
in ieder geval van Brabant. Zijn specialiteit is natuurgebied “de Kampina”
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 spreker komt Dhr. van Erp. De volgende onderwerpen komen aan bod:
1. Uitleg nieuwe wetgeving speciaal gericht op vogels. (Voorheen hadden we de flora en
faunawet, die was redelijk te overzien. In de nieuwe natuurwet is alles opgenomen wat met
natuur te maken heeft en zien we door de bomen het bos niet meer.)
2. Door wie wordt er gecontroleerd en wat en wat zijn de bevoegdheden van, NVWA en
LID. (NVWA staat voor Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit afdeling natuur. LID staat
voor Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming. Dit is de organisatie waar wij als
particulier het meeste mee te maken hebben. Wat mogen zij wel en vooral wat mogen zij
niet.)
3. Wanneer ben je commercieel bezig. Hoe wordt dit door de NVWA benaderd. (Ook hier is
veel onduidelijkheid over)
Er kunnen vragen gesteld worden, we willen dit wel doen via de voorzitter dit om de zaak
enigszins in de hand te houden.
Hierna gaan we lunchen. Deze lunch wordt u aangeboden door B.E.C.
Ruilbeurs:
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 wederom: 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. Kapteijns een uiteenzetting geven wat er zoal op de Kampina te zien is
en dan vooral op het gebied van vogels.
Natuurgebied De Kampina ligt in het Brabantse land, Tussen Tilburg en Den Bosch. Het is de
thuisbasis van Frans Kapteijns. Het gebied is bekend om zijn bijzondere afwisseling tussen vele
soorten flora en fauna.
Frans zal het voornamelijk hebben over de vogels die in dit gebied voorkomen, een paar
voorbeelden, de ijsvogel (zijn favoriet) het goudhaantje de goudvink diverse mezen. Maar ook de
tapuit en de klapekster zijn er gezien (eigen waarneming)
Om enig inzicht te hebben in verband met de lunch die u gratis wordt aangeboden, vragen wij u
zich 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

