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Uitnodiging ledenvergadering
Beste vogelvriendinnen en vrienden,
Hierbij worden jullie uitgenodigd voor de ledenvergadering.
Deze vindt plaats op vrijdag 17 september 2010.
In het verenigingsgebouw ‘Kleindierensport-Katwijk’,
Pr. Hendrikkade 10a te Katwijk.
We beginnen om 20.00 uur.
Agenda:
1. Opening door waarnemend voorzitter Jaap Plokker;
2. In en Uitgaande post;
3. Notulen van de ledenvergadering d.d.7 mei;
Staat elders in dit clubblad.
4. Ledenmutatie;
5. Pauze;
Laatste mogelijkheid voor 2de bestelronde ringen 2011.
6. Wat er verder ter tafel gebracht wordt;
7. Vogelpraatje;
8. Rondvraag.
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Notulen van de ledenvergadering, welke plaats vindt op donderdag
6 mei 2010 in het verenigingsgebouw ‘Kleindierensport-Katwijk’,
Pr. Hendrikkade 10a te Katwijk.
Opening.
Om 20.15 opent Jaap de vergadering. Jaap is blij met de aardige
opkomst. In het verleden al eens meegemaakt dat de bezetting van de
mei vergadering dusdanig was, dat er meer bestuursleden waren dan
leden. Toen zijn de tafels bij elkaar geschoven en is de vergadering zo
verlopen. Na de pauze zal Gerard de Brabander praten over hoe zijn
hobby bedrijft. Jaap en Ton Diepenhorst zijn bij Gerard geweest om
een interview af te nemen voor de studieclub Zang NZHU. Toen zijn
ook een aantal plaatjes geschoten.
In en uitgaande post.
Notulen van de Rayonvergadering.
Belangrijkste punt hierin was dat er mogelijk een nieuwe
Rayonvoorzitter is.
Notulen ledenvergadering d.d. 8 maart.
Hier waren geen op- of aanmerkingen op en worden onder
dankzegging van de maker goedgekeurd.
Ledenmutaties.
Er waren op dit moment geen nieuwe leden.
Verslag districtvergadering 16 april j.l..
Piet doet verslag van de vergadering. Er waren geen schrikbarende
dingen.
Barbecue.
In de pauze kan men zich opgeven voor de barbecue.
Voordat we na de pauze gaan, heeft Jaap een minder leuke kwestie te
bespreken. Dirk de Mol heeft zich laten gaan tijdens een van de
kaartavonden. Dirk is overal mee gestopt. Dus hij is geen barman
meer, doet niet meer mee aan de kaartavonden en barbecue. Zelfs
stapt hij uit de Stichting. Jaap is bij Dirk geweest en Dirk was niet
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over te halen. Dirk vindt dat hij gezichtsverlies heeft geleden. Het
conflict is met de betrokkene helemaal uitgepraat en bijgelegd. We
zullen Dirk in ieder geval niet zien tot aan de zomerstop. Afgesproken
is dat dit besproken zou worden op de vergadering. De vergadering is
unaniem van mening dat Dirk welkom is en zijn aktiviteiten voor de
vereniging weer kan uitoefenen. Het conflict is tenslotte uitgesproken
door beide betrokkenen. Jaap zal dit kenbaar maken bij Dirk zodat hij
mogelijk terug keert.
Voordat de pauze begint meldt Piet van der Plas dat de 1ste ronde van
de ringen bestelling vandaag sluit.
Gerard vertelt aan de hand van een aantal plaatjes hoe hij zijn hobby
bedrijft. Het interview dan in het clubblad heeft gestaan van de NZHU
vindt u elders in dit blad.
Rondvraag.
Cees Hogewoning vraagt hoe het is met het nieuwe clubgebouw.
Het bestuur heeft nog geen vordering vernomen en omdat er geen
vertegenwoordiger is van de Stichting is niets nieuws bekend.
Kooien wassen. Het is noodzakelijk om de kooien te wassen. Jaap de
vergadering rond en diverse leden gaven zich op om te komen wassen.

Annastraat 18
Katwijk aan Zee
Tel. 071 - 4012271
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Ringen kweekseizoen 2011.
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.
Hij kan je meestal á la minute van de gewenste ringmaat voorzien. Het
is mogelijk om voor alle vogels ringen te bestellen in een hoeveelheid
van minimaal 10 ringen.
Ringenbestelronden voor kweekseizoen 2011
(ringen met jaartal 11)
Ronde 1

Bestellen tot:
6 mei 2010

Aflevering ringen:
Na 1 oktober 2010

Ronde 2

9 september 2010

Na 15 december 2010

Ronde 3

20 januari 2011

Na 1 april 2011

Ronde 4

20 maart 2011
Spoed bestelling,
Extra kosten € 1,= per ring

Uiterlijk 15 mei 2011

Nieuw is het opgeven van uw BSN (het oude sofinummer) voor de
ringen bestemd voor de Eur. Cultuurvogels.
De ringencommissaris
Piet van der Plas, tel 071-407 16 84,
E-mailadres: p.plas@casema.nl
Bouwe Nijgh, tel. 071-403 03 23
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Voor al uw dranken
Relatiegeschenken

gaat u naar:

De slijter die verrast.
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waterslagers
In gesprek met ….
Gerard de Brabander
door Ton Diepenhorst en Jaap Plokker
Op de zonnige zaterdag van 21 maart 2009 gingen Ton Diepenhorst
en Jaap Plokker op stap voor interviews met twee NZHU leden:
Gerard de Brabander en Jan Zonderop. In dit clubblad een verslag van
het bezoek aan Gerard, die ook lid is van De Kanarievogel.
Om kwart over negen vertrokken we vanuit Katwijk richting Poeldijk.
Klokslag 10 uur stonden we voor de deur en Gerard deed
hoogstpersoonlijk open. We nestelden ons op Gerards meest geliefde
plekje aan de keukentafel met zicht op het erf met het vogelverblijf en
in de rug de boekenkast vol met vogelboeken onder handbereik. Eerst
werd uiteraard geïnformeerd naar Gerards gezondheid. In december
2007 kreeg hij longontsteking en in januari 2008 heeft hij een week
aan de hartbewaking gelegen i.v.m. kortademigheid. Begin januari
2009 is er gedotterd en stends en een I.C.D. Pacemaker bij hem
ingebracht. Dit was ook de reden dat we in december 2008 Gerard niet
op onze wedstrijd hebben gezien. Naar omstandigheden gaat het met
hem goed. Langzaam wordt de oude draad weer opgepakt, maar van
volledig aan het werk gaan is nog geen sprake. De vraag is of Gerard
überhaupt zijn oude beroep in de bouw weer full time zal oppakken,
zeker omdat binnen niet al te lange termijn de mogelijkheid bestaat
om met vervroegd pensioen te gaan. Nadat Gerards echtgenote met de
huskyhond en de groot formaat step voor hun zaterdagochtend uitje
waren vertrokken en Gerard ons een heerlijk kopje koffie met cake
had ingeschonken kwamen pen en papier tevoorschijn en stak Gerard
van wal.
Dus die kanariegele blokhut is jouw domein?
Dat is inderdaad de plek waar ik uren alleen kan doorbrengen. Zoals
jullie zien had ik naast de schuur wat ruimte en toen we hier zes jaar
geleden kwamen wonen heb ik er die blokhut neergezet. Het is niet
8

groot, maar ik heb het zo ingedeeld dat ik de ruimte zo efficiënt
mogelijk benut. In de broedtijd zet ik overal waar het maar kan
broedhokken en na de broed haal ik wat kooien weg en op die plek
kan ik vluchtjes maken waarin de jonge vogels kunnen vliegen.

Er staat ook nog een stoeltje in en als ik thuis kom van mijn werk en
ik heb gegeten dan trek ik de stofjas aan. Ik ga eerst de vogels
verzorgen en daarna kan ik nog uren op dat stoeltje zitten en naar mijn
vogels kijken en luisteren.
Hoe lang maken vogels al deel uit van jouw leven?
Ik zou bijna zeggen: ik weet niet anders of het is altijd zo geweest.
Mijn vader deed van alles. Hij had een volkstuin, fokte Lotharingers,
een konijnenras en had ook kippen. Mijn broer had duiven, gewoon
voor de sier en ook vogels in een gezelschapsvolière. Je moet dan
denken aan die kleine Afrikaantjes als blauwfazantjes en goudbuikjes
en verder ook zebravinkjes en wat wildzang. Hier in het Westland kon
je tussen de kassen volop wildzang vangen en dat deden ze dan ook.
Voor een habbekrats kocht je putters en groenlingen. Die volière was
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schitterend beschilderd. Je zag toen vaker dat, bijvoorbeeld, de
achterwand van een volière met een landschap beschilderd was.

Toen mijn broer de deur uitging zijn de vogels bij ons thuis gebleven.
Ze werden door mijn ouders verzorgd en ik legde me meer toe op de
duivensport. Het zal zo rond 1962/’63 geweest zijn dat ik lid
geworden ben van de postduivenvereniging in Poeldijk. Ik was in die
tijd best fanatiek. Ik legde me vooral toe op de korte vluchten, de
zogenaamde vitesse vluchten, maar heb ook duiven meegestuurd naar
Bergerac en Pau en dat is best ver in Frankrijk, tot vlak bij de
Pyreneeën.
Nadat ik getrouwd ben zijn de duiven bij mijn ouders thuis gebleven.
Ik had in het huis waarin ik toen kwam te wonen geen ruimte voor de
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duiven. Iedere dag ging ik dan na mijn werk de duiven verzorgen. Dat
heeft geduurd totdat mijn ouders het huis uit moesten vanwege een
nieuwbouwproject en alle huizen van dat buurtje moesten worden
afgebroken. Ik ben toen ook met de duiven gestopt. In het huis waar ik
woonde heb ik toen wel een kamertje ingericht om wat vogeltjes te
houden. Nadat mijn eerste kind geboren was werd het allemaal toch
wel wat krap en ben ik verhuisd naar een eengezinswoning. De
vogelhobby heeft zich toen van lieverlee uitgebreid met o.a. wildzang
en kanaries. Ik vond het in die tijd, bijvoorbeeld, wel leuk om met die
wildzang en kanaries bastaarden te kweken. Ik ging ook met mijn
vogels naar de tentoonstelling van de vogelvereniging in Poeldijk,
waarvan ik lid was geworden.
Het is nog wel leuk om te vertellen wat een moeite ik heb moeten
doen om bij dat eengezinshuis een vogelhok te kunnen bouwen. Ik had
dus toen alleen maar kooivogels, maar stond in Poeldijk bekend als
duivenmelker. Om een vergunning voor het bouwen van een hok te
krijgen moest ik van de buren een verklaring hebben dat ze er geen
bezwaar tegen maakten. Dat heeft nogal wat voeten in de aarde gehad,
want ze wilden eerst niet tekenen. Ze dachten dat ik dat bouwen van
een vogelhok gebruikte als een smoes om er later een duivenhok van
te maken. Uiteindelijk is dat hok er wel gekomen en hebben er nooit
duiven in gezeten.
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Kon je zo gemakkelijk afstand nemen van die duivensport?
Ik voel me nog altijd met de duivensport verwant. Ik ben er echt mee
gestopt om praktische redenen, niet omdat de sport me niet meer
aantrok. Duiven houden en meedoen met vluchten is best een kostbare
zaak. Verder ben je wel heel erg aan huis gebonden, met name in de
weekenden in het vluchtseizoen en dat waren de twee redenen dat ik
met de postduiven gestopt ben.
Ik heb het woord ‘waterslager’ nog steeds niet gehoord.
Dat klopt, want die had ik tot dan
ook nog niet. Ik had wel kanaries,
maar geen zangkanaries. Toch ben
ik wel een man met een voorliefde
voor vogelzang. Dat blijkt ook uit
mijn interesse voor wildzang. Het
was begin jaren ’80 dat ik zo wat
vogeltentoonstellingen afliep en
heb toen op de tentoonstelling van
Lucinia in de Houtrusthallen in
Den Haag in de verkoopklasse een
waterslagerman gekocht: voor de
zang en om er mee te gaan
broeden. Ik kwam in contact met
Wim Vogels, een
waterslagerkweker uit Wateringen.
Die vertelde me dat ik, als ik waterslagers wilde kweken ook
waterslagerpoppen moest hebben en natuurlijk een goede man en geen
huiskamerzanger uit de verkoopklasse bij Lucinia vandaan. Om mij op
weg te helpen kon ik wel twee poppen en een man van hem kopen. Hij
heeft me toen echt geholpen, want ik kreeg van hem de kampioen
waterslagers van Wateringen aangeboden. Die vogel had 141 punten
gezongen, geen misselijke vogel dus. Eenmaal in het wereldje van de
waterslagerkwekers beland ben ik ook lid geworden van Wateringen,
daar had je toen wel een paar waterslagerkwekers. De club bestaat
overigens niet meer. Als gevolg van allerlei bestuursperikelen is de
club uiteindelijk opgedoekt.
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Van het één kwam het ander. Ik werd lid van De Nachtegaal in Den
Haag, met grote kwekers als Koek en die andere mannen. Den Haag
was in de jaren ’60 en ’70 echt wel een bolwerk van
waterslagerkwekers. Toen ik lid werd liep het eigenlijk al een beetje
terug en uiteindelijk heb ik ook meegemaakt dat De Nachtegaal is
opgeheven. Daar kan Jan Zonderop je veel meer over vertellen, want
hij was toen voorzitter van die club. Bij De Nachtegaal kwam ik ook
in contact met Catrien van der Toorn en Nico Disseldorp. Bij Catrien
heb ik eigenlijk ieder jaar wel een paar vogels gekocht, mannen en
poppen. Ik heb bij haar ook wel eens een waterslagerman met een kuif
gekocht, maar daar heb ik maar één vogel met een kuif uit gekweekt.
Via hen ben ik toen ook in contact gekomen met de NZHU. Ik ben al
aardig wat jaartjes lid van de NZHU, want ik deed al mee toen de
wedstrijden nog in Hillegom werden gehouden. Ik ben ook altijd bij
de vogelvereniging in Poeldijk gebleven, al ben ik daar sinds jaar en
dag de enige kweker met waterslagers.
Je zei zojuist dat je je erg aangetrokken voelt door vogelzang.
Waarom dan waterslagers en bijvoorbeeld geen harzers?
Ik vind wanneer een vogel zingt dat je het dan ook moet kunnen
horen. Harzers hoor je niet, waterslagers wel. Waterslagers doen me
ook, veel meer dan harzers, denken aan de vogelzang in de vrije
natuur. Ik ben een echt natuurmens. Ik ga heel vaak wandelen in de
natuur: hier in de buurt, in de duinen bij Kijkduin. Soms ga ik met de
auto naar Meijendel, het duingebied bij Wassenaar. Dan kan ik in mijn
eentje uren lopen en genieten van de natuur en de vogelgeluiden.
Schitterend om dan ergens even te gaan zitten en naar de zang van de
nachtegaal te luisteren. Als gevolg van de problemen met mijn hart
heb ik er de laatste tijd natuurlijk veel meer tijd voor gehad dan toen
ik nog elke dag naar de bouwerij moest, maar ook toen ik nog werkte
trok ik er vaak in mijn eentje op uit. Ik hoef dan ook niemand om me
heen te hebben. Ik, alleen in de natuur, heerlijk. Sommigen mensen
vinden het ook vreemd dat ik uren alleen in het vogelhok kan blijven
zitten, maar dat is precies eender. Lekker alleen met de vogels en de
vogelgeluiden om me heen. Daar geniet ik nu van.
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Je zei dat je vroeger, toen Catrien v/d Toorn nog actief was,
regelmatig vogels bij haar haalde. Had je daar een bepaalde
bedoeling mee?
Ik heb altijd wel de neiging gehad om regelmatig bij goeie
waterslagerkwekers vogels te kopen. Eerst was dat bij Wim Vogels,
later dus bij Catrien, maar ik heb ook vogels gekocht van Nico
Disseldorp, bij Piet van der Kuil, die had toen vogel van Paape en ik
heb ook al een paar keer vogels bij jou, Ton, vandaan gehaald. Ik koop
dan altijd mannen en poppen en houd de lijnen ook gescheiden. Om in
dezelfde lijn te kunnen blijven koop ik dan ook weer bij die kweker
vogels voor bloedverversing. Ik heb nu dus vogels uit de lijn Ton
Diepenhorst, maar ook nog vogels uit de lijn van Catrien. Alleen bij
Catrien kan ik natuurlijk geen vogels meer kopen. Een paar jaar
geleden is ze met de vogels gestopt en vorig jaar is ze overleden. Het
was altijd een hele belevenis om bij haar te komen. Het hele huis
stond vol met vogels, waar je ook kwam, in elk hoekje en gaatje
stonden kooien. Ze had niet alleen waterslagers, maar ook harzers en
kleurkanaries en ze probeerde kleurkanaries en zangkanaries met
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elkaar te kruisen. Als je daar voor het eerst kwam geloofde je je ogen
niet. Maar dat is nu allemaal voorgoed verleden tijd.
Omdat ik bij het samenstellen van mijn kweekkoppels de lijnen strikt
gescheiden houd kan ik ook allerlei verschillen tussen die kweeklijnen
constateren: soms is dat op het gebied van de zang, soms op het
gebied van gedrag. Ik had bijvoorbeeld bij Piet van der Kuil vogels
gekocht uit zijn Paapelijn. Paape was toen de top van Nederland.
Paape werd overal kampioen met zijn vogels en iedereen wilde dus
ook bij Paape vogels kopen. Piet van er Kuil was, net als Paape,

keurmeester bij de Algemene Bond dus ik nam aan dat Piet wel goede
vogels van Paape gekregen had. Ik dus in Den Haag bij Piet mannen
en poppen uit de lijn van Paape gekocht en met die vogels aan de slag.
Wat me opviel was dat die vogels van Piet van der Kuil niet van
andere vogels af konden blijven. De jonge vogels werden in het nest
en ook als ze al uitgevlogen waren kaal gepikt; een hok vol bloed en
met bloed besmeurde vogels. Alleen de vogels uit de lijn van Paape
deden dat. Met de waterslagers uit de andere lijnen had ik veel minder
last van verenpikken. Ik ben dus ook met deze lijn gestopt. Van toen
af aan heb ik al die verhalen over vogels die zich vervelen en uit
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verveling aan elkaar beginnen te knabbelen, of poppen die
nestmateriaal zoeken en daarom hun jongen beginnen te plukken met
een korrel zout genomen. Mijn conclusie op grond van ervaring met
m’n eigen vogels is heel simpel: het zit in de vogel. Als vogels die
erfelijke belasting hebben kan je ze zoveel afleiding en de poppen
zoveel nestmateriaal geven als je wilt, maar ze zullen de andere vogels
gaan pikken. In mijn geval ben ik heel rigoureus geweest: weg ermee.
Kijk ik naar de zang dan hoor ik echt verschil tussen het lied van de
mannen uit de lijn van Catrien en die uit de lijn van Ton. De vogels
van Catrien zingen helder en soms ook scherper en hebben mooie
knorren, de vogels van Ton zijn voller en dieper van zang met knorren
die beduidend minder in kwaliteit zijn.
Ik weet Ton dat jij een man bent die vindt dat de voorzang bepaalt hoe
een vogel later gaat zingen. Ik ben toch ook een kweker die de
afstamming van de vogels heel goed in de gaten houd. Ik heb dat
wellicht meegekregen vanuit de duivenfokkerij. Goede
wedstrijdduiven waren niet altijd goede fokduiven, maar een broer van
die goede wedstrijdduif gaf vaak hele goede jongen: duiven die de
prestaties van hun oom evenaarden en soms zelfs overtroffen. Kijken
naar en rekening houden met erfelijkheid zit er bij mij al heel lang in
en ik geloof er ook heilig in dat wat voor de duiven opgaat ook voor
de kanaries geldt.
We hebben nu al zoveel gesproken over het kweken van kanaries.
Hoe ziet zo’n kweekseizoen er voor jou uit en wat doe je zoal?
Vroeger begon ik al in december met de poppen extra licht te even,
maar tegenwoordig begin ik op 1 januari om de dagen te verlengen. Ik
houd altijd veel mannen aan, ook reservemannen voor wanneer er één
niet bevrucht. Voor elke kweekman reserveer ik zo’n 4 poppen. Ik heb
20 broedhokken en dat is best wel passen en meten in die blokhut van
1,60 m x 2,80 m. Zoals ik al eerder zei gebruik ik de ruimte voor de
vlucht in de broedtijd om er broedkooien te zetten en na de broed gaan
de kooien er uit en kunnen de jongen in de vluchtjes vliegen.
Naast de zaadmengeling geef ik de vogels Cédé krachtvoer, waaraan
ik negerzaad, gebroken gepelde haver en sesamzaad toevoeg. Ik hoor
van kwekers dat ze eieren koken en door hun krachtvoer mengen; ik
heb nog nooit een ei voor de vogels gekookt. Ik geef ze wel
eierschalen. Ik verhit die in de magnetron om eventuele bacteriën of
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ziektekiemen te doden en daarna geef ik ze aan de vogels. Als
bodembedekking gebruik ik gewoon schelpzand.
Als de jongen op punt staan van uitvliegen geef ik ze couscous. Ik
koop dat bij Jaap de Blij in Delft. Jaap de Blij is bijvoorbeeld ook van
Sukses krachtvoer. Dat couscous moet je wellen en ik meng er dan
krachtvoer door en ik vind dat de vogels dan juist in die moeilijke
periode van de overschakeling van gevoerd worden naar zelf eten en
van zachtvoer naar zaad goed blijven dooreten en niets tekort komen.
Als de jongen op punt staan van uitvliegen en de pop al weer
aanstalten maakt voor een volgend nest, zet ik het nest met jongen op
de bodem van de kooi en kan de pop aan een nieuw nest beginnen. Ik
heb er zelden last van dat de pop voor dat nieuwe nest de jongen kaal
plukt. Wel moet ik oppassen dat als ik de man bij de pop zet hij de
jongen niet sloopt. Als de jongen ook zelf beginnen te eten zet ik ze in
de vlucht en met het zachte couscous vermengd met krachtvoer
kunnen ze eten zoveel ze willen en komen ze vlot op zaad.
Ik hoor de laatste tijd veel over kleine nesten. Hoe zit dat bij
jou?
Ik ben al blij met nesten van 3 jongen. Als ik van elke pop van ieder
legsel 3 jongen overhoud vind ik dat het heel goed gaat. Meestal kom
ik niet aan dat gemiddelde. Natuurlijk heb je ook wel nesten van 5
eieren en 5 jongen. Meestal leg ik een jong van zo’n groot nest over
naar een kleiner nest, van 2 jongen bijvoorbeeld. Ik hoef zo nodig ook
niet van die grote nesten. Drie jongen in een nest vind ik prima. Dan
krijgen ze allemaal goed te eten; de pop kan het bijpoten en je krijgt
meestal gewoon drie mooie volgroeide jongen. Bij die grote nesten zit
er altijd wel een kneus tussen die het laagst in de pikorde zit en
achterblijft bij de rest.
Doe je nog iets speciaals waarvan je weet dat het bij andere
kwekers niet gebruikelijk is?
Ik weet zeker dat ik niet de enige ben, maar ik gebruik spul waarin
eucalyptus verwerkt zit. Dat spuit ik in mijn hokken tegen de bloedluis.
De luizen gaan er niet dood van, maar ze gaan er wel van op de loop.
Ook geef ik mijn vogels drie dagen in de week door het drinkwater geel
poeder dat ik koop bij Jaap de Blij in Delft. Beginjaren ’90 had ik veel
last van dode nestjongen. Ik heb mestonderzoek laten doen en ik kreeg
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te horen dat ik bij Jaap de Blij moest vragen om ‘geel poeder’. De
dierenarts wist ook niet wat er in zat, maar hij hoorde dat kwekers, als
ze deze klachten met hun vogels hadden en overgingen op het gele
poeder van Jaap de Blij ze van de problemen af waren. Ik dus naar Jaap
de Blij in Delft en gevraagd om een potje van het gele poeder.
Inderdaad bleven de jongen leven en sindsdien gebruik is dus dat gele
poeder. Het zit in een potje zonder etiket. Niemand weet wat er in dat
poeder zit, behalve Jaap de Blij. Het schijn een soort vitaminepreparaat
te zijn. Het maakt me eigenlijk ook weinig uit. Zolang ik dat poeder
door het drinkwater geef heb ik nooit meer last gehad van natte nesten
en dode nestjongen en daar gaat het uiteindelijk toch om.
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Activiteitenoverzicht
2010
Vrijdag
19 februari
Vrijdag
26 februari
Vrijdag
12 maart
Vrijdag
26 maart
Donderdag
8 april
Donderdag
15 april
Donderdag
6 mei
Woensdag
12 mei
Zaterdag
22 mei

Ledenvergadering
Klaverjasavond
Jaarvergadering
Kaartavond
Ledenvergadering
Kaartavond
Ledenvergadering
Kaartavond
Barbeceu

Zomerstop
Vrijdag 17 september
Vrijdag 24 september
Vrijdag
1 oktober
Vrijdag
15 oktober
Vrijdag
5 november
Vrijdag
12 november
Vrijdag
19 november
Woensdag 8 december
Donderdag 9 december
Vrijdag
10 december
Zaterdag 11 december
Vrijdag
17 december

Ledenvergadering
Kaartavond
Lezing door dhr.H. van der Sluis
Kaartavond
Bespreking tentoonstellingszaken
Kaartavond
Inschrijven tentoonstelling
Keuren van de vogels
Opening tentoonstelling
Tentoonstelling open
Tentoonstelling open
Kaartavond

RTV-Katwijk Teletekst
Leden die woonachtig zijn in de gemeente Katwijk kunnen het
activiteitenoverzicht ook lezen op RTV-Katwijk Teletekst, pagina
390. Eventuele wijzigingen in bovenstaand overzicht worden ook op
de teletekst pagina vermeld.
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Lidmaatschap
v.v. "De Kanarievogel" is een vereniging van vogelhouders uit de
regio "Katwijk en omstreken".
Dit betekent dat de leden met name woonachtig zijn in Katwijk,
Noordwijk, Oegstgeest, Rijnsburg, Valkenburg, Voorhout, Wassenaar.
Het lidmaatschap geeft onder meer recht op:
* het bijwonen van de bijeenkomsten;
* deelnemen aan de jaarlijkse tentoonstelling en
* het bestellen van ringen.
Tevens ontvangt u maandelijks het tijdschrift "Onze Vogels", dat
uitgegeven wordt door de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.
De leden worden per seizoen uitgenodigd voor ongeveer 10
bijeenkomsten.
Dit zijn onder meer, ledenvergaderingen, dia/filmlezingen,
tafelkeuringen, zangstudieavonden voor de zangkanariekwekers.
Contributie voor seniorleden bedraagt € 35,00 per jaar, het
inschrijfgeld bedraagt € 5,00.
Voor leden jonger dan 17 jaar is dit respectievelijk € 17,50 en € 2,50
________________________________________________________
INFORMATIEVERZOEK / AANMELDINGSFORMULIER.
Ik wil meer informatie over / me hierbij aanmelden als lid van
(doorhalen)vogelvereniging "De Kanarievogel".
Naam: …………………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………
Postcode: …………….Woonplaats: ………………………………..
Telefoonnummer: ….……..….E-mail adres: .......……………….....
Opsturen naar de secretaris

Indien onbestelbaar retouneren aan
De Waalmalefijtstraat 85
2225 LW Katwijk aan Zee
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