UITGAVE: januari 2018

clubblad

Gebruik Kop 1, Kop 2, Kop 3 en Bold voor

Gebruik Kop 1, Kop 2, Kop 3 en Bold voor

verschillende opmaak mogelijkheden

verschillende opmaak mogelijkheden

aangesloten bij:
nederlandes bond van vogelliefhebbers

Indien onbestelbaar retour: Malefijtstraat 85, 2225 LW Katwijk aan Zee

Tijd voor
een andere
bank?

Ancora Adviesgroep
Baron S de L Wyborghstraat 1
2225 TD KATWIJK ZH
T (071) 401 65 45
E mailbox@ancora.nl
I www.ancora.nl
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Wij help
en
u bij het
oversta
ppen

Verenigingsinfo

ERELEDEN
T. Diepenhorst
P.C. Hagenaars,
J.A. Plokker
BESTUUR:
Voorzitter:
Gert-Jan van Duijvenbode,
mail adres: gjduyf@ziggo.nl
tel. 071-4025608
Secretaris:
Piet Hagenaars,
mail adres:piethagenaars@outlook.com
tel. 06-104 74 218
Penningmeester:
Dick Verkade,
mail adres: cobyverkade@live.nl
tel. 071-402 46 99
Lid:
Piet van Zuilen,
tel. 071-407 25 50
Ringencommissaris:
Bouwe Nijgh,
tel. 071-403 03 23,
Mail adres:b.nijgh@gmail.com
In nood gevallen de secretaries
Contributie per 2016:
Senior leden (NBvV)
seniorleden (vereniging)
jeugdleden

€40,00
€20,00
€20,00

Bankrekeningnummer:
NL72 RABO 033.18.01.809
t.n.v. “DE KANARIEVOGEL”Katwijk
Verenigingsgebouw:
Stichting “Kleindierensport-Katwijk”
Oude ’s Gravendijckseweg 2 a,
2221 DB Katwijk aan Zee.
Verhuur clubgebouw: 071-403 03 23

INHOUD:

januari 2018
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Redactie clubblad: Piet Hagenaars,
Redactieadres: piethagenaars@outlook.com
Inhoud:
Het is voor iedereen mogelijk om stukken in te
zenden. Deze stukken dienen bij de redactie te zijn
ingeleverd voor de 15de dag van de voorgaande
maand. Niet tijdig ingeleverde stukken worden
later geplaatst. De redactie neemt geen verantwoor
ding voor de inhoud van de ingezonden stukken en
behoudt zich het recht voor om plaatsing om redac
tionele redenen te weigeren.
Website:
www.kanarievogel.nl
Beheerder: kanarievogel@casema.nl
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Bij Krijgsman Dranken
kunt u terecht voor uw
whisky, wijn, bier, fris en
alle andere dranken.

Robert Verhoef
071 - 40 14 330
info@krijgsmandranken.nl

Bosplein 13-14
2224 GB Katwijk
Maar wist u ook dat wij
bezorgen bij bedrijven,
verenigingen,
evenementen, horeca én
particulieren.
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Beste vogelliefhebbers

Vogels houden en
Gemeenteraadsverkiezingen

Als eerste wil ik jullie namens het gehele bestuur een
gelukkig 2018 in goede gezondheid toewensen.
Jullie zullen wel denken gaan we nu ook al politiek
bedrijven. Nou ben ik ook niet iemand die politiek
Voor jullie ligt het clubblad met een nieuwe vorm actief is, maar ik volg het wel met enige belangstel
geving en in full color. Eindredacteur Piet Hage ling.
naars is de laatste weken druk doende geweest om Ik kreeg dit weekend een flyer in de bus met daarop
het clubblad vorm te geven. We willen met dit blad de wervende tekst Doe Mee 21 maart. Het betrof
wat meer doen aan de uitstraling van de vereniging. een oproep om op 21 maart as vooral te gaan
We gaan er vanuit dat de nieuwe opzet ook uitno stemmen voor een nieuwe gemeenteraad in Kat
digt om copy met eigen ervaringen en foto’s in te wijk. Het was ook een oproep om op Durf Katwijk
sturen. Eind vorig jaar hebben we een start gemaakt te stemmen. Nieuwsgierig als ik ben heb ik op in
met de nieuwe vormgeving. Twee kleurrijke vlaggen ternet gezocht naar Durf Katwijk. Als je de site
met het nieuwe logo zijn aangeschaft.
opent zie je alle kandidaten van de lijst en het pro
gramma van de brede volkspartij, zoals zij zichzelf
In deze editie van het clubblad wordt teruggekeken noemen. Onder het hoofdstuk dieren staat oa. het
op de tentoonstelling van afgelopen jaar. In het volgende vermeld:” Dierenbeurzen en dierenten
volgende nummer kijken we terug op de nieuwjaars toonstellingen zijn niet toegestaan”. Dit kan ver
receptie met de prijsuitreiking van de TT.
strekkende gevolgen hebben voor onze hobby.
Het komend jaar worden de vaste onderdelen van
onze vereniging, ledenbijeenkomsten, beurzen,
voerverkoopdagen en kaartavonden uiteraard weer
georganiseerd. We gaan ook dit jaar weer aan de
slag om de vereniging onder de aandacht te brengen
van de bevolking van Katwijk en omstreken. Wij
gaan hierbij gebruik maken van de kennis en advie
zen van het Welzijnskwartier van Katwijk.

Nu wil ik jullie uiteraard geen stemadvies geven. Ik
denk dat het verstandig is om goed de programma’s
van de partijen, die op de kieslijst voor Katwijk
komen te staan te lezen, om te zien wat het program
ma van die partijen voor jullie hobby kan beteke
nen.
Veel politiek inzicht toegewenst.

Gert-Jan
Als laatste wil ik jullie wijzen op de volgende leden
bijeenkomst in het clubgebouw op 19 januari as.
Daar zal naast de vaste onderdelen ook het pro Voor aankondiging
gramma van het komende jaar doorgenomen wor
Lezing 9 februari
den.
Als laatste wens ik jullie veel lees- en kijkplezier met Lou Megens was uitgenodigd om een lezing te
komen houden “over het raadselachtige leven van
het nieuwe clubblad.
vogels”. Echter door gezondheidsproblemen heeft
Lou deze lezing afgezegd. Na wat rondkijken heb
ben we Alois Mingeroet bereid gevonden om deze
Gert-Jan van Duijvenbode
datum op te komen vullen.
Voorzitter
Vogelvereniging voor Katwijk en omstreken
Houd deze datum vrij het valt niet mee om hem te
“De Kanarievogel”
contracteren. Hij komt uit Fijnaart, dus een heel
eindje rijden. Alois heeft meerdere lezingen, maar
zoals het er nu uitziet zal Alois het onderwerp
“prachtvinken, sijzen, cini’s kweken” aansnijden.
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PROFILE PAUL

MAAKT FIETSEN

NOG LEUKER!

Drieplassenweg 1,
2225 JH Katwijk,
tel. 071 – 4012356
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ulevard 70 • Katwijk aan zee • T 071 407 76 24 • www.thecomedykatwijk.nl

VOOR
LUNCH EN DINER
MAAR OOK VOOR HIGH TEA,
HIGH WINE, HIGH BEER
OF GEWOON
EEN DRANKJE TUSSENDOOR
Boulevard 70 • Katwijk aan zee
T 071 407 76 24
www.thecomedykatwijk.nl
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Prijzen Gala
Bondskruis
Verenigingskruis
Verenigingskruis

A.P.F. van Niel
J. Plokker
G.J. v. Duyvenbode

Noord-holl. Frisé lipochroom
waterslager
Bisschops tangara

94
143
94

derby zangkanarie
derby overige vogels

B. van der Stelt
J. Plokker

waterslager
Jap. Meeuw zwart-bruin

141
93

Meesterzanger
Kampioen stam w.s.
2de prijs stam w.s.
3e prijs stam w.s.

J. Plokker
J. Plokker
Q. Onderwater
M.J. Teeuwen

waterslager
waterslager
waterslager
waterslager

143
537
535
535

Kampioen stel w.s.
2de prijs stel w.s.
3de prijs stel w.s.

P.C. Hagenaars
Q. Onderwater
Q. Onderwater

waterslager
waterslager
waterslager

282
278
277

Kampioen w.s.
2de prijs w.s.
3de prijs w.s.
ere prijs
ere prijs

J. Plokker
J. Plokker
B. van der Stelt
M.J. Teeuwen
J. Plokker

waterslager
waterslager
waterslager
waterslager
waterslager

143
142
141
140
140

Kamp. Kleurkanarie 1
2de prijs kleurkanarie

P.C. Hagenaars
M.F.A.P. van Niel

Isabel geel intensief
Rood mozaïek type 2

93
92

Kamp. Kleurkanarie 2
2e prijs kleurkanarie
3de prijs kleurkanarie

P.C. Hagenaars
M.F.A.P. van Niel
A.P.F. van Niel

Isabelkobalt wit
Zwartkobalt rood schimmel
Agaatopaal geel mozaïek type 1

93
92
92

Kamp. Postuurkanarie
2de prijs postuurkanarie
3de prijs postuurkanarie

A.P.F. van Niel
A.P.F. van Niel
A.P.F. van Niel

Noord-holl. Frisé lipochroom
Noord-holl. Frisé lipochroom
Noord-holl. Frisé lipochroom

94
93
93

Kamp. Stel kanaries
2de prijs stel kanaries
3de prijs stel kanaries

A.P.F. van Niel
A.P.F. van Niel
P.C. Hagenaars

Noord-holl. Frisé lipochroom
Noord-holl. Frisé lipochroom
Isabel geel intensief

187
185
183

Kamp. Tropen 1
2de prijs tropen 1
3de prijs tropen 1

J. Plokker
J. Plokker
J. Plokker

Jap. Meeuw zwart-bruin
Jap. Meeuw zwart-bruin
Jap. Meeuw zwart-bruin

94
93
92

bm

BK
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Kamp. Tropen 2
2de prijs tropen 2
3de prijs tropen 2

C. Schaap
A. van Rijn
C.M. Jonker

Bichenowastrilde wildkleur
Gould am. Rd.kop gl prsborst
Gordelgrasvink

91
90
89

bm

Kamp. Overige tropen
1ste prijs tropen 3
2de prijs tropen 3
3de prijs Tropen

G.J. v. Duyvenbode
G.J. v. Duyvenbode
G. van der Zwam
G. van Duyn

Bisschops tangara
Kapoetsensijs wildkleur pop
Treursijs
edelzanger

94
93
92
91

bm

1ste pr. Eur. Cult. vogels

I. Schaddee-van Doorn

Eur. Baardmannetje

93

Kamp. Stel tropen
Kamp. Stel tropen

A. van Rijn
C.M. Jonker

Gould am. Rd.kop gl prsborst
Gordelgrasvink

183
183

bm

Even een verklaring in hoever sommige groepen vogels zijn samengevoegd:
Bij de zang is niets samengevoegd;
Kleurkanarie 1 samengevoegd groep 03.062 Roodmozaieken t/m 03.132 Isabel geel intensief;
Kleurkanarie 2 samengevoegd 03.376 Agaatopaal geel mozaiek t/m 03.682 Isabelkobalt geel;
Postuurkanarie niet samengevoegd
Stellen kanaries alle kleur en postuurkanaries;
Tropen 1 samengevoegd 05.025 Zebravinken t/m 07.006 Zilverbekken donkerbuik bruin;
Tropen 2 samengevoegd 09.001Goulds zw.kop groen rdsnavel t/m 11.001 Driekleur papegaai amadine.:
Tropen 3 samengevoegd 12.015 Edelzanger t/m 12.023 Treursijzen:
Tropen 4 samengevoegd 16.001 Eur. Baardmannetje t/m 34.012 Lachduiven.
In tropen 3 en 4 is samengevoegd om tot een kampioen te kunnen komen.
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UW TOTAALINSTALLATEUR
N

VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIERE

KALKBRANDERSTRAAT 7
2222 BH KATWIJK ZH
T 071 4034064
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INFO@ARIESTUIJ.NL
WWW.ARIESTUIJ.NL

Beestenboel Overrijn is een nieuwe
dierenspeciaalzaak die onder andere
gespecialiseerd is in alle soorten voer
en benodigdheden voor uw vogels.
U kunt bij ons terecht voor het
standaard assortiment van de bekende
merken. Wij hebben echter een grote
voorraad zaden, waardoor wij ook het
door uzelf samengestelde mengsel
kunnen leveren.
Uiteraard leveren wij ook levend- en
diepvriesvoer.
Bij grotere afnames is gratis bezorgen
mogelijk.
Dierenspeciaalzaak Beestenboel Overijn (schuin tegenover de Wilbert)
Bijdorpstraat 1-2
2223 ES Katwijk Tel: 071-4012253
info@beestenboeloverrijn.nl
www.facebook.com/beestenboeloverrijn


Bij inlevering van deze bon
ontvangt u 10% korting op
alle benodigdheden voor uw
vogels!

Max. 1 bon per aankoop
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De vrouw naast…….
Ik wil eigenlijk wel weer een volière met vogels zei
mijn man. Als kind heb ik ook vogels gehad en ik
wil die hobby weer oppakken. Ik had geen idee wat
dat allemaal zou betekenen maar gunde hem die
hobby.
Er werden voorbereidingen getroffen en een volière
gebouwd. Toen die af was moesten er vogels worden
aangeschaft. Het bleek dat het niet de goede tijd was
om vogels aan te schaffen. Wat nu. Gelukkig was
een lid van de vogelvereniging zo aardig om wat

De kleinkinderen vinden t ook allemaal prachtig en
willen opa volop helpen (soms van de wal in de
sloot). Zelf regel ik dagelijks een bak gesneden fruit
voor de fruiteters. En wekelijks help ik soms wel om
een en ander schoon te maken. Verder geniet ik er
alleen maar van. Ik ben benieuwd naar de ervarin
gen van andere vrouwen en hoop deze in een van
de volgende clubbladen te lezen.
Annelies van Duijvenbode

vogels ter beschikking te stellen.
Ook werden tips en trucs uitgewisseld. Ik herinner
me een van de eerste nestjes. Een vrouwtje had
legnood. We hebben er alles aan gedaan om haar te
helpen maar helaas. Inmiddels zijn we heel wat jaren
verder en is er een volière bijgekomen. Zijn er al
diverse soorten de revue gepasseerd, verkocht en
aangekocht. Wen je ook aan het feit dat er wel eens
een vogel sneuvelt. Je leert dat lang niet alle soorten
kunnen samenleven in goede harmonie.
Ik moet zeggen dat het best veel tijd vraagt om het
goed bij te houden allemaal. Neemt niet weg dat het
ook wel gezellig is. We genieten van het mooie ge
zang van sommigen en de prachtige kleuren. Ik vind
het leuk om het gedrag van de vogels te observeren.
Het geeft je wat te kijken als je buiten in de tuin
bent. Natuurlijk is het spannend als er nesten
worden gemaakt en jonge vogels worden geboren.
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Ringen moet.
Het ringen van de vogels wordt steeds belangrijker,
niet alleen om aan anderen te kunnen laten zien dat
wij geen vogels uit de vrije natuur in ons bezit
hebben, maar omdat de in gevangenschap geboren
vogels vaak betere fokvogels zijn.
Ring daarom je vogels, zeker de wat lastiger te
kweken soorten, die in een gezelschapsvolière
worden geboren.
Heb je jongen en geen ringen? Schroom niet om de
ringencommissaris te bellen.
Bestellen tot:
Aflevering ringen:
5 mei 2017

Na 1 oktober 2017

Vogelbeurzen in de regio

20 september 2017

Uiterlijk 15 dec. 2017

20 januari 2018

Uiterlijk 1 april 2018

Vogelvereniging Zang en Kleur Boskoop Iedere
1e zaterdag van de maand van 09:00 tot 13:00 uur.
Het Plantarium-gebouw, Italielaan 4, Hazerswoudedorp
Inlichtingen: www.vogelmarkt.nl

20 maart 2018

Uiterlijk 15 mei 2018

Hij kan je meestal á la minute van de gewenste
ringmaat voorzien.
Het is mogelijk om voor alle vogels ringen te bestel
len in een hoeveelheid van minimaal 10 ringen.
Spoed bestelling: Extra €1,= per ring.
Als u ringen wilt bestellen voor Eur. Cultuurvogels
dient u het originele formulier te gebruiken met uw
BSN (het oude sofinummer) en te ondertekenen.
Dit is een eis van het ministerie.
Berichtje van de penningmeester.
Beste leden van de Kanarievogel het is weer zover.
Een nieuw verenigingsjaar. Wilt u de contributie
overmaken.
In de 2de week van januari zal de N.B.v.V. de eerste
helft van 2018 automatisch incasseren.
De contributie bedraagt voor senior leden € 40,00,
voor donateurs is dat € 20,00 en voor jeugdleden is
het €20,00.
Bij voorbaat hartelijke dank.

+++++++++++++++++++++++++++++++++
Vogelvereniging De Diamantvink te Oude Wete
ring Iedere 2e zaterdag van de maand van 12:00 tot
16:00 uur
Clubgebouw de Diamantvink te Oude Wetering
Inlichtingen: Hans van Egmond 071-3315023
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Vogelvereniging De Rijsenvogel te Rijsenhout
Iedere 2e zondag van de maand september t/m mei
van 9:00 tot 13:30 uur
Clubgebouw SCW Konnetlaantje, Rijssenhout
Inlichtingen A. de Waal 0297-329176
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Vogelvereniging De Kolibri Noordwijkerhout
Iedere laatste zaterdag van de maand augustus t/m
mei van 11:30 tot 15:30 uur
’t Victorhuis, Maandagsewetering te Noordwijkerhout
Inlichtingen Piet vd Berg 06-24877001
++++++++++++++++++++++++++++++++
Vogelvereniging van Vogelvrienden voor Aalsmeer
e.o. Iedere 4e zondag van de maand augustus t/m
mei van 10:00 tot 12:30 uur
In de Baccara, Baccarastraat 1, 1431 RN Aalsmeer
Inlichtingen 06-10666878 (secretaris)
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Tridental Mouthware is een allround mondzorgcentrum
voor iedereen met of zónder eigen tanden. Onze ruime
praktijk beschikt over moderne behandelkamers en
een professioneel tandtechnisch laboratorium. Dankzij
uitbreiding van het tandartsteam hebben wij plaats voor
nieuwe patiënten!

www.tridentalmouthware.nl

U bent bij ons in goede handen voor reguliere mondzorg,
vakkundig kroon- en brugwerk, esthetische tandheelkunde
en implantologie. Prothesepatiënten kunnen -zonder doorverwijzing- direct bij ons terecht voor een kunstgebit of
klikgebit op implantaten. We hebben ervaren klinisch prothesetechnici en een vaste implantoloog in huis. Tridental
Mouthware werkt met professionele apparatuur voor het
vakkundig bleken van uw tanden.

Alles onder één dak

T 071 407 10 00
info@tridental.nl

Tramstraat 110
2225 CM Katwijk

We
hebben plaats voor
nieuwe
tandartspatiënten!

Piet van Zuylen
Tel.: 071-407 25 50
Kweker van:

Waterslagers

G. v.d. Zwam
Tel.: 06-12756732
06-20746146
Kweker van:
Eur. Cultuur vogels

Fr. Schot
Alphen a/d Rijn
Tel.:0172 242337
Kweker van:
Waterslagers

G.J. de Brabander
Tel.: 06-22587218
06-42866940
Kweker van:
Waterslagers

Kr. Onderwater
Tel.:071-4033322
Kweker van.:

Aad van Niel
Tel. 06-49217246
Kweker van:
Kleur en Postuur kanaries

J.A. Plokker
Tel.: 071-4027562
Kweker van:
Waterslagers &
Jap. meeuwen

B. Nijgh
Tel. 071-4030323
Kweker van.:

R. Zandbergen
Ted.: 06-10107345
Kweker van:
Gouldamadine &
Eur. Cultuur vogels

M.J. Teeuwen
Tel.: 023-5848601
Kweker van:

P. Hagenaars
Tel.: 06-10474218
Kweker van:
Waterslagers & Kleurkanaries

D. Verkade
Tel.: 071-4024698
Kweker van:
Tropische vogels &
Parkietachtige

T. Diepenhorst
Tel.: 06-41423184
Kweker van:

Frans Kromhout
Tel. 06-12972013
Kweker van:
Insecten eters
D. Groen
Tel.: 071-4073738
Kweker van:
Lachduiven & Kleurkanaries
J. Kuyt
Tel.: 071-4024784
Kweker van:
Grasparkieten

B. van der Stelt
Tel.: 0252-418235
Kweker van:
Waterslagers &
Diamantvinken

Agaproniden

Waterslagers

Gould amadinen

Waterslagers

Hier had u
Kunnen staan

G. van Duyn
C. Schaap
Donateur
Donateur

J. Schaap
Donateur

KLAVERJASSEN BIJ DE KANARIEVOGEL
Bij het samenstellen van dit clubblad zijn nog geen
gegevens van de eerste klaverjasavond, 12 januari,
bekend. De eerstvolgende klaverjasavond is op 2
februari a.s.
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Activiteitenoverzicht 2018
(onder voorbehoud)
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag

5 januari
12 januari
19 januari
20 januari
2 februari
9 februari
16 februari
17 februari
9maart
16 maart
17 maart
23 maart

Nieuwjaarsreceptie
Klaverjassen
Ledenvergadering
Vogelbeurs
Klaverjassen
Ledenvergadering
Klaverjassen
Vogelbeurs
Jaarvergadering
Klaverjassen
Vogelbeurs
Klaverjassen ?????????

Zaterdag
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

21 april
19 mei
2 juni
16 juni
21 juli
18 augustus

Vogelbeurs
Zaadverkoop
Barbecue
Zaadverkoop
Zaadverkoop
Zaadverkoop

Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag

7/14 september
15 september
21 september
5 oktober
12 oktober
20 oktober
26 oktober
2 november
9 november
16 november
17 november
23 november
24 november
27 november
4 december
5 december
6 december
7 december
8 december
15 december
21 december
5 januari

Ledenvergadering
Vogelbeurs
Kaartavond
Ledenvergadering
Kaartavond
Vogelbeurs
Kaartavond
Ledenvergadering
Kaartavond
Inschrijven onderlinge tentoonstelling
Vogelbeurs
Kaartavond
Afluisteren zangkanaries
Afluisteren zangkanaries
Opbouw/inbrengen vogels
Keuren van de vogels
Opening tentoonstelling
Tentoonstelling open / kaartavond
Tentoonstelling open
Vogelbeurs
Klaverjassen
Nieuwjaarsreceptie

De bijeenkomsten in april, mei juni, augustus worden gepland als het vliegseizoen definitief is.
RTV-Katwijk TeletekstLeden die woonachtig zijn in de gemeente Katwijk kunnen het activiteitenover
zicht ook lezen op RTV-Katwijk Teletekst, pagina 390.
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Zo vrij als een vogel in een auto van Autobedrijf Van Der Gugten
Autobedrijf van der Gugten al ruim 25 jaar
gevestigd in Katwijk.
Een vertrouwd adres waar u terecht kunt
voor:
• de aanschaf van nieuwe en gebruikte
auto’s
• alle onderhoudsbeurten
• winter- en zomerbanden
• ruitreparaties
• airco-onderhoud
• onderhoud aan uw bedrijfsauto en leaseauto
Sinds 2015 zijn wij in het bezit van zeer
moderne uitleesapparatuur waarmee wij
technische storingen kunnen achterhalen en
repareren.

Wilt u informatie over de aanschaf van een
nieuwe auto of de kosten van een reparatie?
Kom dan gerust langs in onze showroom voor
vrijblijvend advies. Bellen mag natuurlijk ook.
Autobedrijf Van Der Gugten
Heerenweg 11
2222 AM Katwijk aan Zee
Tel. 071 -40 28 074
www.autobedrijfvandergugten.nl
E-mail: post@autobedrijfvandergugten.nl
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.00 tot
18.00 uur, Zaterdag 9.00 tot 16.00 uur (werkplaats tot 12.30 uur)

