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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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Corona maatregelen 
legt activiteiten stil 

 

 

Beste leden van v.v. De Nachtegaal Heerjansdam, op maandag 23 maart jl. 
zijn de regels in verband met het corona virus weer aangescherpt en ver-
lengd tot 1 juni a.s.  Wij van het bestuur hebben dan ook besloten om tot 
september geen activiteiten meer te houden, pas in september beginnen we 
weer met onze eerste ledenbijeenkomst op 24 september a.s. en onze Regi-
onale Babyshow op 26 september a.s. 
 

Dit betekent ook dat dit het laatste clubblad voor de zomerstop is en dat in 
september het eerst komende clubblad weer zal verschijnen, tenzij erop 
korte termijn er wat wijzigt in de situatie. 
 

Dus ook ons clubuitje naar Dierenrijk Nuenen komt helaas te vervallen. 
 

Het is allemaal heel vervelend maar voor v.v. De Nachtegaal Heerjansdam 
geldt dat wij het allemaal wel overleven. 
 

Natuurlijk hoop ik dat al onze leden gezond weer in september de  
vereniging kunnen bezoeken, onze vereniging bestaat uit veel oudere leden 
die nu eenmaal in een risico groep zitten wees verstandig ga niet de deur uit 
als het niet hoeft en houd voldoende afstand 1,5 meter blijf zeker thuis als 
je grieperig of verkouden bent . 
 

Laten we met zijn alle ons verstand er bij houden en doen wat ons  
gevraagd word dan zien we elkaar weer gewoon in september.  
Natuurlijk  heb ik respect voor de mensen in de zorg die wel alle zeilen bij 
zetten om zo goed mogelijk door deze tijd heen te komen. 
 

v.v. De Nachtegaal Heerjansdam heeft een website, een facebookpagina en 
een Whatsapp-groep daar houden wij u zo goed mogelijk op de hoogte van 
wanneer wij weer wat/kunnen gaan doen. Meldt u zich voor dit laatste aan, 
via de website. Mocht u deze periode nieuws hebben over onze schitterende  
hobby, denk daarbij aan jonge vogels, kweekresultaat, of verbouwing van 
een vogelhok laat het dan via de email weten dan houden we toch een beetje 
contact met elkaar. 
 

Rest mij niets anders dan iedereen heel veel sterkte te wensen in  
deze onzekere tijd, let goed op uzelf en op uw naasten. 
 

Namens het bestuur van v.v. De Nachtegaal Heerjansdam graag tot ziens in 
goede gezondheid. 
 
Lex Kaptein,  
Voorzitter v.v. De Nachtegaal Heerjansdam. 
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BESTELFORMULIER RINGJAAR 2021 
 

Zoals u wellicht gemerkt heeft stond het bestelformulier ringjaar 2021 in het  
“Onze Vogels” van maart jl. 
Om teleurstellingen te voorkomen dat u de ringen niet op tijd binnen heeft besteld u dan uw 
ringen in de eerste ronde. De ringen van deze eerste bestelling worden al begin oktober van 
dit jaar geleverd. De tweede ronde wordt pas na 15 december geleverd, maar houdt u er wel 
rekening mee dat de feestdagen hier vertraging in kan veroorzaken. Als u de ringen opge-
stuurd wilt hebben is er een afspraak gemaakt dat er bij de ringenbetaling een extra bijdrage 
wordt gevraagd van € 3,00. Tevens, houdt u er rekening mee dat de ringen niet besteld wor-
den indien het verschuldigde bedrag niet is voldaan. 
De ringenformulieren kunnen per email of post opgestuurd worden. 
Verder staan hier onder nog enkele tips waar u rekening mee dient te houden. 
 

Martin Versteeg, ringencommissaris 
 

 

Tips voor het bestellen van de ringen 
 

* Bestel uw ringen op tijd, voorkom teleurstelling als de ringen niet besteld kunnen worden 
omdat bijvoorbeeld de betaling nog niet binnen is. 
Dus bestel uw ringen in de eerste ronde, zeker als u een vroege kweker bent. 
 

* Ringen kunnen alleen besteld worden via een ringenbestelformulier. 
 

* Betaal bij voorkeur via de bank, NL11 INGB 0002252550  t.n.v. v.v. De Nachtegaal, Heerjans-
dam, onder vermelding van "Ringenbestelling" en uw kweeknummer. 
 

* Vul het bestelformulier duidelijk in, voorkom dat er door een onduidelijk handschrift de ver-
keerde ringen of de verkeerde maat bestelt wordt. 
 

*  De machtiging die op het bestelformulier staat is alleen voor bondsleden die niet lid zijn  of 
verspreid lid zijn van een vereniging, deze machtiging hoeft dus niet ingevuld te worden door 
leden van de v.v. “De Nachtegaal” Heerjansdam. 
 

* Voorkom spoedbestellingen, het is nog altijd goedkoper om extra ringen te bestellen bij de 
gewone ringenbestelronde dan een spoedbestelling te doen. 
 

* Een spoedbestelling duurt toch nog zo’n 14 dagen. 
 

* Kijk bij het ringenreglement van de bond welke aantallen je kan bestellen, dus je kan bij-
voorbeeld niet 17 ringen van 1 ringmaat bestellen. Dit wordt 15 of 20. 
 

* Opsturen van de ringen is mogelijk. Geeft dit tegelijk met het bestellen van de ringen aan, 
bij binnenkomst van de ringen houdt de ringencommissaris deze ringen achter. 
 

*  Bestelling per email word altijd  bevestigd door de ringencommissaris.  
 

* Vul het ringenformulier voor Europese Cultuurvogels volledig in, vergeet de handtekening 
niet. Bij de Europese Cultuurvogels kan niet afgeweken worden in de ringmaat, deze staan 
vast bij de verschillende soorten. 
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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: 
Martin Versteeg                
06-28444153 
 

E-MAIL: info@denachtegaalhjd.nl 
 

 

BELANGRIJKE DATA 2020 

  
- Donderdag 24 september 2020 
 Ledenbijeenkomst 
 

- Zaterdag 26 september 2020 
 Regionale Babyshow 
 

- Zaterdag 26 september 2020 
 Verenigings-BBQ 
 

- Dinsdag 13 oktober 2020 
 Sluiting inschrijving Regionale Tentoonstelling  
 

- Dinsdag 27 oktober t/m zaterdag 31 oktober 2020 
 Regionale Tentoonstelling 
 

- Donderdag 26 november 2020 
 Ledenbijeenkomst 
 

- Dinsdag 17 november 2020 
 Sluiting inschrijving Rayontentoonstelling “De Rivierencup” 
 

- Donderdag 3 december t/m 5 december 2020 
 Rayontentoonstelling “De Rivierencup” 
 

Noteer deze ledenbijeenkomsten  
alvast in uw agenda! 

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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Sudanese Goudmus 
 

De Sudanese Goudmus (Passer luteus), 
ook bekend als Bruinrug Goudmus is een 
wat kleinere soort binnen het geslacht der 
mussen. Met een lengte van 12 tot 13cm 
en spanwijdte van 5.7 tot 7 cm is deze  
vogel beduidend kleiner. De Sudanese 
Goudmus in het wild 
De Sudanese Goudmus komt in het wild 
voor in het gebied onder de Sahara woes-
tijn (Afrika). Dit strekt zich uit van Senegal 
in het oosten tot aan Sudan en Ethiopië.  
Er zijn ook Sudanese Goudmussen waar-

genomen boven de Sahara woestijn, maar dit is bij enkele waarnemingen gebleven, 
blijvende broedkoppels zijn niet waargenomen. 
De Sudanese Goudmus wordt vaak tot dezelfde soort als de Arabische Goudmus 
(Passer euchlorus) gerekend. Dit is echter een aparte soort zoals de latijnse naam al 
verraadt. Deze soort komt hoofdzakelijk in zuidwest Arabië voor. 
De eerste beschrijving van de Sudanese Goudmus in de literatuur werd door Martin 
Lichtenstein gedaan in 1823. De Sudanese Goudmus werd nabij het plaatsje Dongola 
in Sudan. De vogel werd in het geslacht Passer geplaatst. De soortnaam luteus bete-
kend saffraan geel in het latijn, de kleur van de Sudanese Goudmus. 
In het geslacht Passer komen naast de Sudanese Goudmus ook de Arabische en de 
kastanje mus voor. De Arabische Goudmus is bijna volledig geel, de Sudanese Goud-
mus is geel, met kastanje bruine dekveren en rug. De kastanje mus is volledig bruin. 
Om deze reden werd lang gedacht dat de Sudanese Goudmus een kruising tussen 
de kastanje Goudmus, en de Arabische Goudmus was. Later is door DNA onderzoek 
gebleken dat zij dezelfde voorouders hebben, maar verschillende soorten betreffen. 
De Sudanese Goudmus leeft zoals reeds gemeld in het gebied onder de Sahara, hier 
leven zij in de open savannes en semiwoestijn gebieden. Hier zoeken zij naar zaden 
en kleine insecten als voedsel. Nesten worden in takken van bomen gebouwd met  
alles wat te vinden valt. Hoofdzakelijk grashalmen en kleine takjes. 
 

Uiterlijk en geslachtsonderscheid 
Het uiterlijk van de man wordt gekenmerkt door het bijna volledig gele verenkleed. 
Het hoofd en het onderlichaam is volledig geel, de vleugels en rug zijn kastanjebruin. 
De vleugels hebben ook 2 witte strepen. 
Het popje is over het algemeen wat doffer van kleur, het geel heeft grotendeels plaats 
gemaakt voor een meer bruingele tekening. De vleugels zijn lichter bruin van kleur en 
de rug is bruingeel van kleur. De kenmerkende tekening van de man ontbreekt gro-
tendeels.  
 

De Sudanese Goudmus in gevangenschap houden 
 In gevangenschap houden is goed mogelijk bij deze vogel. Het zijn prima volière vo-
gels die ook buiten kunnen overwinteren. Het beste is het om meerdere koppels sa-
men te houden gezien het echte kolonie vogels zijn. Onderling zijn ze zeer vredelie-
vend, en naar andere Afrikaanse en Australische prachtvinken zullen ze geen overlast 
veroorzaken.  
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Huisvesting 
De Sudanese Goudmus kan goed in de buiten volière gehouden worden met andere 
vogelsoorten. Het is belangrijk dat deze buiten volière de beschikking heeft over een 
vorst en tochtvrij nachthok. Hier kunnen de vogels zich terugtrekken indien het weer 
omslaat. De volière kunt u beplanten met verschillende struiken en bomen. De Goud-
mussen bouwen hier graag hun nest in.  
 

Voeding 
Als basisvoeder krijgen de Sudanese Goudmussen een goede mengeling voor tropi-
sche vogels of volièremix. Dit wordt aangevuld met een eivoer/krachtvoer om te voor-
zien in de behoefte naar eiwitten. Kiemzaad wat rijk is aan voedingsstoffen mag ei-
genlijk ook niet ontbreken in het dagelijkse menu. 

 

Om de behoefte van dierlijke eiwitten te voldoen 
kunt u universeelvoer en levend voer aanbieden. 
Het universeelvoer kunt u mengen met eivoer, bij-
voorbeeld in een verhouding van 1 op 1. Levend 
voer in de vorm van buffalowormen, (geknipte) 
meelwormen en pinkies wordt erg gewaardeerd. 
Let er alleen op dat u niet teveel levend voer ver-
strekt, een teveel aan dierlijke eiwitten kan de 
broeddrift dusdanig verhogen dat de man agressief 
kan worden, en het popje een nieuw nest gaat be-
ginnen terwijl er nog eitjes of jongen in het huidige 
nest aanwezig zijn. 
Naast al deze eiwitten is het uiteraard ook belang-
rijk dat er voldoende mineralen binnen komen, dit 
kan in de vorm van een pikblok, vogelgrit en een 
sepiaschild. Ook vitaminen mogen nooit ontbre-

ken. De vogels krijgen bij mij dagelijks vers fruit of groente om voldoende vitaminen 
beschikbaar te stellen. Geef alleen niet teveel bladgroenten (sla, andijvie, spinazie 
etc.) achter elkaar. Dit kan dunne ontlasting opleveren waardoor de vogels veel vocht 
verliezen. Vers drink en badwater mag zoals bij alle vogels nooit ontbreken, ververs 
dit dagelijks. Bij warm weer (25+°C) is het verstandig meerdere malen per dag het 
water te verversen, en de waterbak schoon te maken. Zo voorkomt u algengroei en 
dus ziekte bij de vogels. 
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V.V.  DE NACHTEGAAL  HEERJANSDAM 
 

Organiseert een 
Regionale Technische dag 2020 

op zaterdag 26 september a.s. 
 

v.v. ”De Nachtegaal” Heerjansdam organiseert op 26 september a.s. een 
regionale technische dag (tafelkeuring) in de kantine van LR&PC Develrui-
ters, Molenwei 3 te Heerjansdam  
 

Dit is uw kans om alles te bespreken met de keurmeester aangaande 
conditie, vorm, kleur en eventuele andere vragen die u al lang beant-
woord wilt hebben. 
 

Alle leden van verenigingen uit rayon 5 kunnen meedoen met deze  
gezellige en leerzame dag. 
 

Inschrijfformulieren krijgt u tijdig toegestuurd of u kunt dit via de website 
invullen (vanaf augustus). 
 

Datum    : 26 september 2020 
Inbrengen vogels  : 8.30 uur tot 9.30 uur 
Show geopend   : 10.00 uur tot 15.00 uur 
Kosten    : gratis 
 

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

voor meer informatie: www.denachtegaalhjd.nl 
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www.vogelverenigingenrayon5.nl 
 

De website van Rayon 5 Zuid-Holland 
Hier vindt u het laatste nieuws van de verenigingen 
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Weidevogels houden het moeilijk 
 

De jarenlange neerwaartse trend in de aantallen weidevogels heeft zich tussen 2017 
en 2019 verder doorgezet. De wulp is echter in aantal iets toegenomen en ook de 
graspieper nam toe. Maar voor soorten als grutto en kievit blijft de trend negatief.  
Het blijkt dat op locaties waar door natuurorganisaties en agrarische natuurverenigin-
gen veel wordt gedaan voor weidevogels, zoals in vele polders, herstel mogelijk is. 

 

Belangrijke voorwaarden 
hierbij zijn plas-dras plek-
ken (doelbewust pleksge-
wijs de waterstand verho-
gen in het broedseizoen), 
kruidenrijke percelen en 
een rustperiode in het 
broedseizoen van 1 april 
tot circa half juni zodat 
jonge vogels kunnen uit-
vliegen. In deze weidevo-
gelbeheergebieden zijn 
de dichtheden hoger voor 
kritische weidevogels dan 
daar buiten. Heel gunstig 
is hier dat in 2019 eind 

mei bijna 70% van de gruttoparen met jongen rondliepen. Er zijn in 2019 genoeg jon-
gen grootgebracht om de populaties in deze gebieden in stand te houden met kans 
op uitbreiding. 
 

Inspanning van boeren 
In een gebied met beheerovereenkomsten (boeren krijgen vergoeding voor het later 
maaien, vaak in juni) geldt dat dichtheden van weidevogels hoger zijn dan in gebie-
den zonder deze overeenkomsten. Overeenkomsten zijn het meest effectief als ze 
worden gesloten voor grotere aaneengesloten gebieden. Vanaf 2010 zijn de agrari-
sche natuurverenigingen (als gebiedscoördinatoren) verantwoordelijk voor de uitvoe-
ring van het weidevogelbeleid voor gebieden met relatief veel weidevogels.  
Dit vindt gebiedsgericht plaats. 
 

Samen met agrariërs, weidevogelbeschermers, wildbeheereenheden en natuurbe-
schermingsorganisaties wordt per gebied een collectief weidevogelbeheerplan opge-
steld. De verwachting is dat deze gezamenlijke gebiedsgerichte aanpak de komende 
jaren tot betere resultaten zal leiden. De zeldzame soorten watersnip, zomertaling en 
slobeend komen echter alleen nog voor in reservaten die beheerd worden door na-
tuurorganisaties. 
 

Beheerde gebieden niet onverdeeld gunstig 
Ondanks grote inzet in beheergebieden zoals in diverse polders blijkt dat de aantallen 
van de kievit en grutto in vier jaar tijd duidelijk achteruit zijn gegaan De tureluur en 
wulp zijn stabieler. Bij de tureluur komen veel jongen groot. De roodborsttapuit, in het 
verleden een soort van heide en moerassen, heeft in de periode 2005-2019 een ster-
ke opmars laten zien. De soort nam eerst in aantal toe in natuurgebieden en is daar-
na verschenen in cultuurland met kruidenrijke randen. 
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Parkiet krijgt vleugels  
van tandenstokers 

 

Deze parkiet dacht nooit meer de weide wereld te kunnen ontdekken. De vleu-
gels van het arme beest waren immers gewiekt. Maar dat was buiten dieren-
arts Catherine Apuli gerekend. De Australische knutselde in een mum van tijd 
nieuwe vleugels in elkaar. 
 
Wei Wei was ongelukkig omdat hij niet meer kon vliegen zonder zijn kleurrijke vleu-
gels. Zijn vorige eigenaar had die immers kortgeknipt, opdat het beestje niet zou 
ontsnappen. Gelukkig belandde de parkiet in de  
praktijk van The Unusual Pet Vets in Brisbane. 
 
Dokter Apuli haalde de knutsel skills uit haar kleutertijd boven en maakte zelf prothe-
ses met wat veertjes, lijm en tandenstokers voor de steun.  
Wei Wei zelf heeft van de operatie weinig gemerkt, want hij was onder verdoving. 

 
Een paar uur na de ingreep, kon de twaalfjarige parkiet 
alweer het luchtruim onveilig maken. 

Bron: Metrotime.be (facebook) 
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 Ringen bestellen 2021 
 

De ringencommissaris zorgt ervoor dat uw bestellingen op tijd op het bondsbureau 
binnenkomen. Op tijd wil in dit verband zeggen, dat de afdelingsleden zelf tijdig de 
bestelling aan de ringencommissaris moeten opgeven: een week voor de definitieve 
inlevertermijn. 
 

Uw bestelling gaat pas naar de bond , zodra de ringencommissaris en/of de 
penningmeester het verschuldigde bedrag binnen hebben. Dit kan per over-
schrijving of contant bij het inleveren van het bestelformulier. Als u het per 
overschrijving doet, dan kunt u dit doen op het rekeningnummer NL11 INGB 
0002252550 onder vermelding van uw naam– en kweeknummer. 
 

Houd u er rekening mee dat het verschuldigde bedrag voor de bestelronde  
datum per kas of op de bankrekening van de vereniging staat. Indien dit niet is 
voldaan worden er ook geen ringen besteld voor die ronde. 
Wenst u dat de ringen naar u opgestuurd worden dan komen er extra porto-
kosten erbij van € 3,00 per bestelling. 
 

Bestelperiode   

 
De bestelformulieren voor 2021 zijn te downloaden van de N.B.v.V. website. 
 

Het telefoonnr. of E-mailadres van onze ringencommissaris, 
Martin Versteeg is: 06-28444153 of martinversteeg75@ziggo.nl 
Als u via de email besteld krijgt u altijd een bevestiging terug. 
Let op!; De ringen voor de beschermde vogels kunnen niet per email besteld wor-
den. Het originele formulier, compleet ingevuld, moet ingeleverd worden. 
 

SPECIALE REGELS VOOR BESCHERMDE VOGELS 
In ons land gelden er voor beschermde vogels speciale regels voor de ringen.  
De basis van die regels vindt zijn oorsprong in Europese wetgeving. Alle vogels die 
in de Europese Unie in het wild voorkomen, zijn in het kader van de Flora- en Fau-
nawet beschermd. In deze wetgeving is geregeld dat gekweekte vogels gehouden 
mogen worden, mits zij een pootring hebben die is afgegeven door een erkende vo-
gelbond. Dit geldt voor inheemse beschermde vogels en uitheems beschermde vo-
gels (CITES bijlage A, een overeenkomst over de internationale handel in bedreigde 
in het wild levende dier- en plantensoorten). 
Op onze website is onder het kopje Ringen een verkorte uitleg te downloaden waar 
u als kweker zich aan moet houden. 
Zeker de moeite waard om deze uitleg eens zorgvuldig te lezen. Heeft u nog vragen 
kunt u deze altijd vragen aan onze ringencommissaris, Martin Versteeg. 

LET OP!! Bestel u ringen op tijd, en vermeldt bij  
het overmaken uw kweeknummer. 

Er worden alleen compleet 
ingevulde formulieren in behandeling genomen. 

Bestelronde 1 2 3 4 

Uiterlijke inleverdatum 05-05-2020 20-09-2020 20-01-2021 20-03-2021 

Uitlevering ná 01-10-2020 15-12-2020 01-04-2021 15-05-2021 
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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 

 
 

Zaterdag, 6 juni a.s.,  
 

gaat helaas niet door 
i.v.m. omstandigheden 
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