voor het NGC-DBS Symposium op zaterdag 25 mei 2013
in gemeenschapshuis “Den Tref”
Alexanderhof 7,
5527 EH te Hapert.
Telefoon: +31(0)497 38 14 00
http://www.dentref.nl/
Kosten: 15 of 20 euro, aan de zaal te voldoen.
In samenwerking met ons voormalige Rayon O.G.C. hebben we voor u een gevarieerd
programma van lezingen en workshops samengesteld.
Behalve een interactieve lezing door Frank Nietgen met als onderwerp: “In een vroeg stadium
herkennen van kleuren en mutaties aan de hand van de bevedering” en een lezing door Dr. T.
Oranje over “De voordelen van nieuwe medicamenten ten opzichte van de bestaande en veel
voorkomende voedingsfouten”, zullen verdeeld over de dag in een viertal workshops,
waarvan men er twee kan kiezen, de volgende onderwerpen aan bod komen: Ino’s, Kuiven,
Lacewings en de Bonte varianten.
Deze workshops worden verzorgd door Frank Nietgen, Barry Plooyer, Han Schrijver en Arie
Versluis. Voor elk wat wils denken wij.
Natuurlijk is er ook voldoende ruimte over voor contacten onderling en een hapje en een
drankje en gezelligheid. Voor overnachting kunt u mogelijk terecht bij ‘Poort van Brabant’,
tel. 0497-382278 en vermeldt hierbij NGC-Symposium”.

Programma:
09.00 – 10.00 uur
10.00 – 11.30 uur
11.30 – 11.45 uur
11.45 – 12.45 uur
12.45 – 13.30 uur
13.30 – 14.45 uur
14.45 – 15.00 uur
15.00 – 16.00 uur
16.00 – 16.15 uur
16.15 – 17.15 uur
17.15 – 20.00 uur

Ontvangst met koffie en iets lekkers er bij.
Gelegenheid tot inbrengen van vogels voor de Babyshow.
(alleen voor de deelnemers aan het Symposium!)
Lezing door Frank Nietgen; interactief in het Duits met vertaling.
Korte pauze.
Workshops 1 en 2. Naar keuze.
Lunch met broodjes en soep o.i.d.
Lezing door Dr. T. Oranje over voordelen van nieuwe vogelmedicatie.
Korte pauze.
Workshops 3 en 4. Naar keuze.
Korte pauze.
NGC Promotiefilm “Organisatie van shows”
Drankje, hapje, buffet en gezellig napraten.

Wel willen we graag weten hoeveel mensen er ongeveer komen in verband met de voorbereidingen, daarom vragen wij u onderstaand strookje in te vullen en op te sturen naar de
secretaris, Alpaccalaan 11, 3707SM Zeist of even een berichtje per email te sturen aan
secretaris@ngc-dbs.nl of per telefoon: 0031 (0)306913627.
Entree: NGC-leden 15 €, niet leden 20 €, oudOGC leden gratis.
Men ontvangt 3 consumptiebonnen, wat men verder nog wil gebruiken komt voor eigen rekening.

-----------Voor---18 mei ---aanmelden ---alstublieft---------------------------------Naam:
Telefoonnummer:
Komt met…..personen naar het Symposium van de NGC-DBS/O.G.C. op 25 mei 2013
in gemeenschapshuis “Den Tref”, Alexanderhof 7, 5527 EH Hapert.

