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Redactie clubblad: Piet Hagenaars
Redactieadres: piethagenaars@outlook.com
 
Artikelen aanleveren:
Het is voor een ieder mogelijk om artikelen in te
zenden. Deze artikelen dienen bij de redactie inge
leverd te zijn voor  18 april. Niet tijdig ingeleverde
artikelen worden doorgeschoven naar een latere
editie. De redactie neemt geen verantwoording voor
de inhoud van de ingezonden artikelen en behoudt
zich het recht voor om plaatsing om redactionele
redenen te weigeren.

Verenigingsinfo

ERELEDEN
T. Diepenhorst
P.C. Hagenaars
J.A. Plokker 
 
Voorzitter: 
VACATURE
 
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: 
Maart Helders
tel: 071-4012918
 
Alg Adjunct: 
VACATURE
 
Ringencommissaris:Bouwe Nijgh,
Mail adres:b.nijgh@gmail.com
tel. 071-403 03 23,
 
Contributie per 01-01-2019:
Senior leden (NBvV)              €42,00
seniorleden (vereniging)         €20,00
jeugdleden                               €20,00
 
Bankrekeningnummer:
NL 29 RBRB 0777 9657 98
t.n.v. “DE KANARIEVOGEL”-
Katwijk
 
Verenigingsgebouw:
Stichting “Kleindierensport-Katwijk”
Oude ’s Gravendijckseweg 2 a,
2221 DB Katwijk aan Zee.
 
 
Voorpagina: Jubilarissen 2022
G. v. Rijn  J.A. Plokker  L. v. Beelen  Fr. Schot
R. Bisschops  D. Verkade  J. Plokker  T. Teeuwen

3



4



Komende activiteiten
 
Vrijdag 1 april
Ledenbijeenkomst.
 
Zaterdag 16 april
Dan houden we de maandelijkse vogelbeurs. Deze
wordt gehouden van 10.00 - 12.00 uur. Geef tijdig
uw voerbestelling door aan Anita  tel. 06 365 124
17. Voor de vogels Jhon bellen in de avonduren 06
557 160 07.
 
Vrijdag 13 mei
Ingevoegde ledenbijeenkomst.
 

Berichtje van penningmeester
 
Veel leden hebben de contributie 2022 voldaan,
echter er zijn ook een aantal die dit nog niet hebben
gedaan. Meestal is het een kwestie van vergeten. De
juiste gegevens vinden jullie op pagina 3 van dit
clubblad.

De ijsvogel
(Alcedo atthis )De naam ijsvogel is wat raar geko
zen voor deze mooie exotisch uitziende vogel met
zijn blitse kleuren. Want hij houd helemaal niet van
ijs, erger nog ijs betekend vaak de dood voor deze
frêle vogel, want dan kan hij niet meer bij zijn
voedsel kleine visjes. Een felle winter prik in maart
2018 betekende de dood van 80% van de ijsvogel
populatie in België en Nederland. De overgebleven
ijsvogels brachten de zomers erop volgend tot drie
nesten groot met een totaal van 15 jongen. In twee
jaar waren bijna alle ijsvogel territoriums bezet.
Maar tot overmaat van ramp kregen we in februa
ri 2021 opnieuw een harde winterprik. Weer vroor
bijna alle stilstand water dicht waardoor terug

foto: Alois Mingeroet
 
Als natuurfotograaf, moet je toch eens een ijsvogel
gefotografeerd hebben. Ik vindt het een vliegend
juweel. Uren had ik al op meerdere plaatsen zitten
wachten op een ijsvogel die maar niet kwam. Als ik
er dan al eens een zag zat hij/zij veel te ver of er zaten
takken of riet voor. Met andere woorden dé foto
was nog niet gelukt. Op Facebook zie je de mooiste
foto’s voorbijkomen van ijsvogels, ook van Jos
Dekkers. Van hem kreeg ik de melding dat het niet
zo moeilijk is. Als je kan fotograferen vanuit de
ijsvogelhut van natuurgebied de Ruige Hof in Ab
coude, Amsterdam. De hut is te huur en voor de
prijs hoef je het zeker niet te laten. Op 7 augustus
2017 kon ik terecht in de ijsvogel hut en was er reeds
om 06 u. Reken zelf maar uit, 1 u rijden en nog één
uurtje vroeger opstaan. Dan ben je toch om 04 u op
om te gaan fotograferen. Gelukkig kon ik de ijsvo
gels combineren met de vossen in de Amsterdamse
waterduinen. Maar geef toe, je moet er toch wel iets
voor over hebben hé. Om 06.15 u zat ik klaar om
de ijsvogels op de foto te zetten. Erg lang moest ik
niet wachten op de eerste Kingfisher. De hele
voormiddag zaten ze voor de hut en ik had geluk,
het was schitterend fotografeerweer. De groene
bomen spiegelden zich in het water en dat gaf een
prachtige achtergrond op de foto’s.  
 
In 2020 kreeg ik een nieuwe kans om samen met
Ronald Groenendijk de ijsvogels te fotograferen in
Abcoude. Ronald is een echte ijsvogel expert en
volgt de ijsvogels van Abcoude nagenoeg het hele
jaar door. Zo had hij al weken van tevoren uitgere
kend dat de ijsvogeljongen zouden uitvliegen rond
9 juli; dat gebeurde uiteindelijk niet op de dag dat

massale sterfte onder ijsvogels. Hopelijk volgen er
nu enkele zachte winters, zodat ze terug hun aantal
op peil kunnen brengen.
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wij er waren op 9 juli maar spijtig genoeg één dag
later. Maar tijd om te balen hadden we niet. Aan de
voederfrequentie kon Ronald zien dat ze 4 of 5
jongen hadden en aan de grootte van de visjes die
de ouders vingen voor de jongen kon hij zien dat de
jongen op uitvliegen stonden. Dat gebeurde uitein
delijk dus op 10 juli en het waren inderdaad 5 jon
gen. Maar wat een fantastische dag hadden we op
9 juli, onvoorstelbaar hoeveel visjes het ouderpaar
naar de jongen brachten. En tussen de ontelbare
voedselbeurten vonden ze de tijd om 8 maal te paren
en dit vlak voor de hut op 4 à 5 meter afstand
vanwaar wij fotografeerden in deze comfortabele
hut mijn teller stond op 750 ijsvogelfoto’s met ofwel
een visje in de snavel ofwel waren ze aan het paren.
Daar word je als vogelfotograaf toch wel heel vro
lijk van.  
 
De bijgaande foto is gemaakt met een Canon came
ra 5 D Mark IV, Canon lens 600 mm. ISO 2500.
Sluitertijd 1/2000 ste. Diafragma 6.3. Witbalans
handmatig op “bewolkt” en in JPEG.
Alois

Notulen jaarvergadering 2022 (concept)
 
Notulen van de jaarvergadering, welke gehouden is
op vrijdag 11 maart 2022 in het verenigingsgebouw
‘Kleindierensport-Katwijk’, oude ’s-Gravendijck
seweg 2a, 2221 DB te Katwijk aan Zee. Er waren
18 leden incl. het bestuur aanwezig.
 
1. Opening.
Om acht uur opent Piet Hagenaars de vergadering
met de mededeling, dat er gewacht wordt op Freek
Schot. Freek is onderweg en we weten uit ervaring
dat nog al eens lang duurt. We wachten omdat
Freek een der jubilarissen is. Om twintig over acht
is Freek gearriveerd en opent Piet de vergadering.
Piet heet een ieder welkom in het bijzonder de dis
trictsvoorzitter Lex Kaptein en de jubilarissen. Er
zijn jubilarissen die over het officiële jubilaris zijn,
maar dit komt door de corona. Vorig jaar is afge
sproken om de jubilarissen te huldigen met de
opening van de onderlinge tentoonstelling maar dat
kon vorig jaar. De tentoonstelling ging voor de 2de
maal niet door gaan.
 
Hierna geeft Piet het woord aan Lex Kaptein. De
te huldigen leden waren Dick Verkade (25 jr), Leen
van Beelen (27 jr), Rob Bisschops (28 jr), Jaap
Plokker (42 jr), Jan Plokker (43 jr), Tinus Teeuwen

(43 jr), Freek Schot (53 jr) en Gerrit vann Rijn (66
jr). Lex had voor een ieder een woordje over het
verleden van de jubilarissen. Terwijl Dirck de Mol
(25 jr) en Piet van Rhijn (41 jr) waren niet aanwezig.
 
Na de huldiging wordt de pauze gehouden voor een
consumptie, een hapje en de gebruikelijke verloting.
Hierna wordt Lex Kaptein bedankt met een boe
ketje voor het huldigen en gaat de jaarvergadering
door.
 
2. In en Uitgaande post.
* Door informatie van Lex Kaptein zijn buiten de
gebruikelijke bestuursverkiezing op de algemene
vergadering een voorstel een contributie verhoging
van €2,00 zowel in 2023 en als in 2024. Dit omdat
alles duurder wordt en er steeds minder leden zijn.
Denk aan een vermindering van ongeveer 900 à 1000
leden per jaar.
 
Verder wordt gekeken om de Nederlandse Kampioen
schappen, die normaal in januari gehouden wordt, te
verschuiven naar eind oktober. Dit i.v.m. de steeds
heftigere vogelgriep die steeds langer aanhoud. Mo
menteel zijn er uitbraken nog in februari/maart. Als
de vogelgriep uitbreekt in de beurt daar waar de N.
K. gehouden wordt, moet deze afgeblazen worden.
Tot op heden is in oktober nog geen vogelgriep
voorgekomen.
* uitnodiging rayonvergadering op 14 maart de
Roelofarendsveen.
 
3. Ledenmutatie;
Per 1 april hebben zich afgemeld: J. Zwanenburg en
P. de Mol.
 
4. Notulen van de jaarvergadering 8 maart 2021.
Door de corona is de jaarvergadering vorig jaar in
een verkochte versie (alleen het financiële gedeelte)
gehouden. Dit gedeelte is vermeld in het jaarverslag
van de secretaris.
 
5. Verslag ringencommissaris;
Bouwe Nijgh weet te melden dat er 2455 ringen zijn
besteld door 39 leden. Hoe het precies gaat het
komen jaar heeft in Onze Vogels gestaan, maar
Bouwe zal het bondsbureau bellen hoe het gaat met
de leden die geen internet hebben. Piet bedankt
Bouwe voor zijn werkzaamheden.
 
6. Jaarverslag secretaris.
Het jaarverslag heeft in het clubblad gestaan. Aan
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de aanwezige wordt gevraagd of er iemand op- of
aanmerkingen heeft. Niemand reageert hier op.
Dus wordt goedgekeurd.
 
7. Financieel jaarverslag.
Dick Verkade deelt de verslagen uit. Doordat Dick
samen met de aanwezige de financiële stukken door
neemt, waren er geen echte vragen meer. Er is een
positief bedrag uitgekomen over 2021. Dit o.a. een
positief verrekening van Editoo, de drukker van het
clubblad, het niet houden van de tentoonstelling en
de baropbrengst van 2 jaar op te boeken in één jaar
zodat de penningen van de bar gelijk lopen met het
financiële boekjaar.
 
Wat betreft de verenigingscontributie: besloten is
als het voorstel van de N.B.v.V. aangenomen wordt,
wordt de verenigingscontributie per 01-01-2023
€45,=. In 2024 gaat dan de verenigingscontributie
niet omhoog.
 
8. Verslag kascommissie.
De kascommissie, Jan Schaap en Cor Jonker heb
ben de kas gecontroleerd.
De kas is steekproefsgewijs gecontroleerd. Daarbij
zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. Daar

om stelt de kascommissie voor de penningmeester
decharge te verlenen voor het verenigingsjaar 2021.
Dit werd met applaus bekrachtigd. Piet bedankt
beide heren.
 
9. Samenstelling nieuwe kascommissie.
Cor Jonker nam voor de tweede keer deel aan de
kascommissie en Jan Schaap voor de eerste maal.
Cor is aftredend. Dirk de Mol stond reserve en
treedt automatisch toe tot de kascommissie. Piet
vraagt wie van de aanwezige zich beschikbaar wilt
stellen om deel te nemen aan de kascommissie.
Hiervoor gaf Krien Onderwater zich op. Hij zal in
eerste instantie reserve staan.
 
10. Begroting 2023.
De begroting laat een negatief bedrag zien. Dit
omdat alle activiteiten begroot zijn.
 
11. Stichting Kleindierensport Katwijk.
Hoe de stichting financieel erbij staat weten we niet,
maar door een vierde partij in het gebouw wordt
verwacht dat de stichting geen financiële problemen
heeft. Het bestuur geen huurverhoging. De wrijving
tussen de leden van de stichting is een oud feit. Laten
we toch proberen royaal met elkaar om te gaan.
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12. Bestuursverkiezing.
Dit jaar zijn de functies van voorzitter en algemeen
adjunct aftredend. Helaas worden deze functies niet
vervult en er stond niemand te trappelen om zich
beschikbaar te stellen.
 
13. Rondvraag.
Dirk de Mol bedankt het bestuur voor de vele
werkzaamheden en vrije tijd die zij in de vereniging
steken. Een vereniging zonder bestuur bestaat niet.
 
Niets meer aan de orde sluit Piet de vergadering en
bedankt hij de aanwezige voor hun positieve in
breng.
 
Piet Hagenaars

KLAVERJASSEN
Na de tweede noodgedwongen coronastop kon er
op 4 maart eindelijk weer gekaart worden. We
moesten wel wat later beginnen omdat we even
moesten wachten op despeler die zich verslapen had
(we worden allemaal een dagje ouder, niet waar?)
en de op het laatste momentopgetrommelde speler
om 4 complete tafeltjes te krijgen. Maar dat kwam
eigenlijk wel goed uit om even gezellig bij te praten.
Toen ging het eindelijk los.

Na het bakkie koffie werd er geloot en kon het
evenement beginnen. Je kon wel merken dat het
weer een tijd geleden was want het was lekker druk
tijdens het spelen , net als koeien die voor de eerste
keer weer de wei in mogen. Deze avond werd na een
nek aan nek race gewonnen door Dirk de Mol met
4.985 punten. Hij kon het zelf bijna niet geloven,
met tranen in de ogen nam hij de prijs aan. De wilde
ronde is gewonnen door Mart Vlieland en Hans
Hazenoot met 2.212 punten, de hoogste score van
de avond, terwijl de zeer eieren ten prooi zijn geval
len aan Piet Hagenaars met 4.123 punten.
 
Vrijdagavond 25 maart zal de volgende en waar
schijnlijk voorlopig de laatste kaartavond van het
seizoen zijn. Maar misschien dat er in mei nog een
keertje een avond tussendoor kan worden geregeld,
maar dat horen jullie dan nog wel.

De uitslag van 4 maart 2022 is als volgt:
1. Dirk de Mol                                      4.985
2. Mart Vlieland                                   4.977
3. Gerard van der Plas                         4.966

 
Troef Boer

Hang een nestkast op voor tuinvogels
Het voorjaar hangt in de lucht: de dagen lengen en
de temperaturen stijgen. Sommige vogels hoor je al
luidkeels zingen. Nog even en het broedseizoen
breekt aan. De hoogste tijd om een vogelhuisje op
te hangen in je tuin. Boswachter Mathiska legt uit
waar je op moet letten en hoe je zelf een nestkast
maakt.

 
Al is je tuin nog zo aantrekkelijk met vetbollen en
pindaslingers, zonder geschikte nestgelegenheid
komt een vogel niet in je tuin broeden. In de natuur
broeden vogels natuurlijk niet in een nestkast. Dan
broeden ze bijvoorbeeld in een holte of spleet in een
oude boom. Maar ruimte voor zo’n grote boom is
er niet in elke tuin. Een vogelhuisje biedt dan uit
komst. Er zijn wel 60 soorten vogels die broeden in
een nestkast.
 

Elke vogel heeft zo zijn woonwensen
Nestkasten zijn er in alle soorten en maten. Sommi
ge soorten willen een klein gat, andere vogels juist
weer een grote. Weer andere kijken graag om zich
heen en hebben liever een half open nestkast. Kijk
van tevoren welke vogels er in je tuin zitten om te
bepalen welk kastje je op moet hangen. Herken 10
veelvoorkomende tuinvogels.
Zo maak je zelf een nestkastje.
Zelf een vogelhuisje maken is helemaal niet moeilijk
en je kunt zelf bepalen hoe hij eruit komt te zien.
Kant-en-klare kastjes zijn vaak van te dun hout. In
de zomer wordt het dan te warm en als het koud is,
koelt het juist weer te veel af. Maak je eigen kasten
dus van wat dikkere planken.
De grootte van de vliegopening voor verschillende
soorten tuinvogels zijn: Pimpelmees: 28 mm, Kool
mees: 32 mm, Boomklever: 32 mm, Huismus: 35
mm, Ringmus: 40 mm, Grote bonte specht: 50 mm
 

Wanneer hang je een vogelhuisje op?
Zorg dat de nestkastjes in elk geval voor het broed
seizoen hangen, in het vroege voorjaar dus. Voor
de winter is eigenlijk nog beter, want in koude
nachten schuilen vogels graag in zo'n kastje. En als
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foto:Frank Herben 

de plek ze bevalt, heb je kans dat ze er ook gaan
broeden.
 

Wat is de beste plek?
•   De meeste vogels houden er niet van als de

wind door de opening naar binnenwaait. In de
winter wordt het dan te koud in het kastje en
als het regent te nat. Hang het kastje daarom
met de vliegopening naar het noordoosten (de
wind komt in Nederland namelijk meestal uit
het zuidwesten).

•   Een plek waar ’s middags vol de zon op schijnt,
is geen goed idee. In het vogelhuisje kan het
dan zo heet worden, dat de jongen het niet
overleven.

•   De meeste nestkasten kun je op ongeveer 2
meter hoogte ophangen. Kasten voor zwalu
wen of uilen veel hoger.

•   Vogels hebben een territorium. Houd daarom
minimaal 15 meter afstand tussen nestkasten
voor dezelfde soort vogels. Kijk dus ook even
goed bij de buren in de tuin wat daar hangt.
Mussen en huiszwaluwen houden juist wel van
elkaars gezelschap en broeden graag dicht bij
elkaar.

•   Bij een voederplek is het vaak een komen en
gaan van allerlei soorten vogels. Dat kan voor
een broedende vogel veel te druk zijn. Het kost
dan veel tijd en energie om steeds al die indrin
gers te verjagen. En die energie hebben ze juist
hard nodig om hun jongen te voeren. Voeder
plekken trekken vaak ook rovers aan. Let dus
even op waar je een voederplek inricht en waar
je de kasten ophangt.

•   Zorg ervoor dat het kastje stevig hangt, zodat
hij niet kan vallen of slingeren.

•   Hang de kasten een beetje schuin, zodat het
regenwater niet via het scharnier van de deksel
naar binnen kan lopen. Of werk dit af met een
stuk rubber van een oude binnenband.
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Help de vogels op weg door in je tuin wat nestma
teriaal op te hangen. Bind draad, wol, stro, hooi en
haar in bundels en hang die her en der op. Ook het
mos van je gazon kun je een beetje los harken. De
vogels pikken er graag wat van voor hun nest.
 

Hoe bescherm je jonge vogels?
Heb je zo je best gedaan vogels naar je tuin te lokken
en ze tot broeden te verleiden, komt een roofdier de
pret bederven. Dat wil je natuurlijk niet. De groot
ste rover is de huiskat, maar ook marters, sperwers
en eksters kunnen er wat van. Hieronder een paar
tips waarmee je de overlevingskansen van de jonge
vogels vergroot.

•   Houd in het broedseizoen je kat ’s nachts zo
veel mogelijk binnen. Je kunt je kat ook een
belletje omdoen. Dan horen vogels ze tenmin
ste aankomen en kunnen ze op tijd wegvliegen.
Voor de kat van de buren ligt dat helaas een
stuk lastiger…

•   Als je de deksel  van het huisje flink laat over
steken, kunnen poezen of marters minder ge
makkelijk met hun poten in de kast komen. Je
kunt ook een stuk gaas om de kast wikkelen.
Of maak het klimmende rovers moeilijk door
gaas of glad stuk plastic om de boomstam te
wikkelen. Wel ieder jaar even iets losser maken,
zodat het met de boom mee kan groeien.

•   Spechten hakken graag de opening van nest
kasten open om er ook in passen. Wil je dat
niet, maak dan van een stuk blik een metalen
beschermring om de vliegopening.

foto: Jolanda Bouma

•   Bij het voeren van de jonge wordt er heel wat
heen en weer gevlogen. Zorg voor een veilige
aanvliegroute, zodat roofvogels de vogels niet
te pakken krijgt. Plaats nestkasten daarom het
liefst in de buurt van (stekelige) struiken, hagen
of bomen. Zo kunnen vogels hun nest veilig
bereiken. Vooral bramen en meidoornhagen

zijn geschikte plekken om een tussenlanding te
maken.

 
Wanneer maak je een nestkast schoon?

De beste periode om je vogelhuisje schoon te maken
is de herfst. Dan zijn alle vogels klaar met broeden.
Doe dit voor de eerste koude nachten, want dan
gebruiken vogels zo’n kastje graag als slaapplek. Je
maakt ze schoon door de oude nestjes eruit te halen
en de boel even goed uit te borstelen met water.
Daarna laten drogen, eventueel repareren en weer
ophangen.
 

foto: Leon Vlieks

Een tuin vol voedsel en schuilplekken
Vogels hebben niet alleen een veilig plekje nodig om
te broeden. Zeker in de broedtijd hebben ze ook heel
veel voedsel nodig. Voor zichzelf en voor hun jon
gen. Jonge vogels eten enorme aantallen insecten,
want om te groeien hebben ze veel eiwitten
nodig. Die vinden ze natuurlijk het liefst in de di
recte omgeving van hun nest. Hele einden vliegen
kost kleine tuinvogels veel te veel tijd en energie.
Daarom maak je vogels blij met een tuin, die zo
natuurlijk mogelijk ingericht is, vol met insecten
(rupsen), wormen en zaden.
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T. Diepenhorst  Donateur 

 

 

 

 

 

B.  van Stelt 

Tel. 06 39854296 

Kweker van 

Diamantvinken & 

waterslagers 

G.J. de Brabander 

Tel.06 22587218 

Tel.06 42866940 

Kweker van 

Waterslagers 

 

M.J. Teeuwen 

Tel.023 5848601 

Kweker van 

Waterslagers 

 

B. Nijgh 

Tel.071 4030323 

Kweker van 

Gouldamadines 

 

 

R. Zandbergen 

Tel06 10107345 

Kweker van 

Gouldamadines 

Eur.Cultuurvgls 

 

Donateur           C. Schaap 

 

Donateur           G. van Duyn 

 

 

 

 

 

M. Helders 

Tel.071 

Kweker van 

Tropische vogels 

 

P. Hagenaars 

Tel. 06 10474218 

Kweker van 

Kleurkanaries 

 

G. van der Zwam 

Tel.06 12756732 

Tel.06 20746146 

Kweker van 

Eur.Cultuurvogels 

 

Fr. Kromhout 

Tel.06 12972013 

Kweker van 

Insecten eters 

 

Cor Jonker 

Tel.071-4013894 

Kweker van 

Tropische vogels  

 

 

Donateur          D. de Mol 

 

Donateur         J. Schaap 
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Jaaroverzicht onder voorbehoud  

     Zaterdag 15 januari Vogelbeurs

     Zaterdag 22 januari Nieuwjaarsreceptie (geannuleerd)

     Vrijdag   4 februari Klaverjassen (geannuleerd)

     Vrijdag 11 februari Prijsuitreiking (geannuleerd)

     Vrijdag 18 februari Klaverjassen (geannuleerd)

     Zaterdag  19 februari Vogelbeurs (10-12 uur)

     Vrijdag 25 februari Ledenbijeenkomst

     Vrijdag 4 maart Klaverjassen

     Vrijdag 11 maart Jaarvergadering

     Zaterdag 19 maart Vogekbeurs (10 - 12 uur)

     Vrijdag 25 maart Klaverjassen

     Vrijdag   1 april Ledenvergadering

     Zaterdag 16 april Vogelbeurs (10-12 uur)

     Zaterdag 21 mei Zaadbeurs (10-12 uur)

     Zaterdag  11 juni Barbeque

     Zaterdag 18 juni Zaadbeurs (10-12 uur)

     Zaterdag 15 juli Zaadbeurs

     Zaterdag 20 augustus Zaadbeurs

     Vrijdag 16/23 september Ledenvergadering

     Zaterdag 17 september Vogelbeurs

     Vrijdag 23 september Ledenverg./Klaverjassen

     Vrijdag   7 oktober Ledenvergadering

     Vrijdag 14 oktober Klaverjassen

     Zaterdag 15 oktober Vogelbeurs

     Vrijdag 28 oktober Klaverjassen

     Vrijdag   4 november Ledenvergadering

     Vrijdag 11 november Klaverjassen

     Vrijdag 18 november Inschrijven tentoonstelling

     Zaterdag 19 november Vogelbeurs

     Dinsdag 22 november Afluisteren Zangkanaries

     Vrijdag 25 november Klaverjassen

     Zaterdag 26 november Afluisteren Zangkanaries

     Maandag   5 december opbouwen tentoonstelling

     Dinsdag   6 dcember Opbouw/inbrengen vogels

     Woensdag   7 december Keuren van de Vogels

     Donderdag   8 december Opening tentoonstelling

     Vrijdag   9 december Tentoonstelling open/Klaverjassen

     Zaterdag 10 december Tentoonstelling Open

     Zaterdag 17 december Vogelbeurs

     Zaterdag 14 januari 2023 Nieuwjaarsreceptie

     Zaterdag 21 januari 2023 Vogelbeurs
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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 lease-

auto

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 (werk-
plaats tot 12.30 uur)


