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Verenigingsinfo

ERELEDEN
T. Diepenhorst
P.C. Hagenaars
J.A. Plokker 
 
Voorzitter:
Gert-Jan van Duijvenbode,
mail adres: gjduyf@ziggo.nl
tel. 06-341 33 709
 
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,
mail adres: phvanzuilen@casema.nl
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 2018:
Senior leden (NBvV)              €40,00
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.
 
Verhuur clubgebouw: 071-403 03 23
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Redactie clubblad: Piet Hagenaars
 
Redactieadres: piethagenaars@outlook.com
 
Inhoud:
Het is voor een ieder mogelijk om artikelen in te
zenden. Deze artikelen dienen bij de redactie inge
leverd te zijn voor 20 december. Niet tijdig ingele
verde artikelen worden doorgeschoven naar een
latere editie. De redactie neemt geen verantwoor
ding voor de inhoud van de ingezonden artikelen
en behoudt zich het recht voor om plaatsing om
redactionele redenen te weigeren.
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Robert Verhoef 

071 - 40 14 330 

info@krijgsmandranken.nl 

 

 

Bosplein 13-14 

2224 GB  Katwijk 

Bij Krijgsman Dranken 

kunt u terecht voor uw 

whisky, wijn, bier, fris en 

alle andere dranken. 

 

 

Maar wist u ook dat wij       

bezorgen bij bedrijven,       

verenigingen,              

evenementen, horeca én 

particulieren. 
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Tentoonstelling 2018
De inschrijvingen voor tentoonstelling 2018 zijn
weer binnen. Er zijn t.o.v. tentoonstelling 2017
ongeveer 30 vogels meer. Voor alle duidelijkheid er
zijn 156 waterslagers, 67 kleurkanaries, 34 postuur
kanaries, 36 zebravinken Bruinborstrietvinken
spitsstaartbronzen mannetjes, 15 zilver- en lood
bekjes, 27 Australische prachtvinken, 13 overige
tropen en 2 kromsnavels ingeschreven. Een mooie
verscheidenheid aan vogels. De keurmeesters  de
Bruine, Klink, Doward, alsmede het echtpaar
Diepstraten hebben hun handen vol aan deze vo
gels.
 
Zoals jullie weten zal onze voorzitter Gert-Jan niet
aanwezig zijn tijdens deze tentoonstelling. Wel
willen wij Annelies en Gert-Jan alle sterkte van de
wereld toe wensen in deze donkere dagen voor de
kerst.
Als u dit clubblad in de handen heeft, zijn de voor
bereidingen voorbij en in de tentoonstelling gaande.
Kom even langs, de koffie is bruin. Openingstijden:
donderdag 6 dec. 20.00 – 22.00 uur , vrijdag 7 de
cember 13.30 – 21.00 uur en zaterdag 8 december
10.00 – 15.30 uur.
Bent u een klaverjasser, op vrijdag 7 december tij
dens de tentoonstelling wordt er ’s-avonds gekla
verjast. Gestarten wordt om 20.00 uur.
De firma van de IJssel, die het voer en zand schenkt,
staat tijdens de tentoonstelling met raad en daad
voor u gereed

KLAVERJASSEN BIJ DE KANARIEVOGEL
 
Hierbij een update van het klaverjassen.  Inmiddels
hebben we alweer 4 rondes achter de rug, dus heb
ben jullie nog een paar uitslagen te goed. Elke avond
was de opkomst ongeveer gelijk, 4 tafeltjes, dus je
zou zeggen in theorie  een vaste bezetting . Maar
deze opkomst is behaald door 25 spelers, dus dat 5e
tafeltje zou toch mogelijk moeten zijn.
 
In de eerste 2 rondes was er gezien de scores nog
sprake van even aftasten, maar in ronde 3 en 4 is
het geweld dan eindelijk losgebarsten.  Zo werd in
ronde 2 geen enkele vijfduizend plusscore geno
teerd, maar in ronde 3 al vier en in ronde 4 zelfs zes
van die hoge scores. Dit houdt natuurlijk ook in dat
er al grote verschillen gemaakt worden wat betreft
de totaalstand. Ronde 2 is gewonnen door Maart
Hazenoot met 4.956 punten, ronde 3 door Rien van
Duijvenbode met 5.511 punten en ronde 4 door
Frans Hogewoning met maar liefst 5.894 punten.
 
De poedelprijs ging die avonden naar Aad Kuijt,
Maart Hazenoot en Piet van Zuilen. Dirk de Mol
presteerde het om in een ronde de eerste 4 potjes te
gaan en op nul punten te staan.  Vier keer nat
achter elkaar, of daar ook een prijsje op stond. Nee
Dirk. Onkunde wordt niet beloond.  De zogenaam
de wilde ronde werden ook door verschillende
spelers gewonnen, dus iedereen komt wel een keer
tje aan de beurt.
 
Tussendoor is ook nog de eindstand van de vorige
competitie bekend gemaakt, welke is gewonnen
door Jan Schaap.
De uitslag van de competitie  2018 luidt:
Jan Schaap                                        44.960 
Wim van der Plas T                          43.719 
Wim van der Plas K                          42.584   
           
De volgende avond staat gepland tijdens de jaar
lijkse tentoonstelling op vrijdag 7 decem
ber.                   
Troef Boer.

Bestuurlijke problemen
Doordat Gert-Jan, door zijn ziekte, zich terug ge
trokken heeft als voorzitter blijven er 3 personen
over. De 3 overgebleven personen hebben in een der
laatste ledenvergaderingen kenbaar  gemaakt dat
zij in deze samenstelling de kar trekken tot aan de
jaarvergadering. Dan moet er versterking komen.
Zo niet, denken deze personen er aan om hun be
stuursfunctie neer te leggen. Denk eens serieus na
om het  zittende  bestuur te komen versterken.
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7 redenen om de bladblazer te dumpen
 
Door Chris-Jan van der Heijden, Medewerker
Vogelbescherming Nederland.
We gaan het woord compensatiegedrag niet noe
men. En we roepen al helemaal niet dat er een ver
bod op bladblazers moet komen. Of dat we ze nog
liever vandaag dan morgen op de schroothoop
willen dumpen. Nee, je moet de luidruchtige blad
blazermannen (ooit een vrouw met een bladblazer
gezien?) overtuigen met argumenten.
Dus daar gaat ie:
 

1. Blaadjes laten liggen is beter voor de tuin
Het is inderdaad slim om afgevallen bladeren van
het gazon af te halen, anders komen er gele of kale
plekken in. En ook op trottoirs, klinkerpaadjes en
tegels zijn blaadjes niet fijn, want door de gladheid
breek je er zo je nek over. Maar het is zonde om de
blaadjes uit de tuin, het park of de berm te verwij
deren. Verplaats ze bijvoorbeeld over de planten in
de border. Ze vormen in de winter een perfecte
isolatielaag voor de planten. En dat niet alleen, zie
ook punt 5. Hier nog iets over de hark…

 
2. Over de hork en de hark

Het verplaatsen van blad hoeft helemaal niet met
een bladblazer. Daar is ooit de hark voor uitgevon
den. Die verbruikt geen energie, maakt geen herrie
en houdt de lichamelijke conditie op peil. Idem dito
voor de bezem en het vegen van blaadjes van tegels
en stoepen. Kies dus voor je lijf en voor duurzaam
en stil. Al met al is er gezien de gruwelijke lawaai
overlast een handig ezelsbruggetje: hork kiest
bladblazer, bewuste burger kiest hark. En al die
medewerkers dan, die die in opdracht van gemeen
ten te keer gaan om de blaadjes niet de riolen te laten
verstoppen? Geef ze gewoon een hark. Dat scheelt
kosten, werkt net zo goed en geeft veel minder
herrie.

3. Tuinvogels overleven de winter niet zonder
blaadjes

Winterkoninkjes, roodborstjes en heggenmussen zoe
ken graag naar insecten die leven in afgevallen blad.
Ook merels zijn fanatieke bladomdraaiers. Zeker in
de winter is voedsel zoeken tussen de afgevallen
bladeren van levensbelang voor kleine vogels. Als
het hard vriest verbranden ze in een nacht namelijk
tot wel 10% van hun lichaamsgewicht. Hark dus de
blaadjes onder de struiken.

Heggenmus 4. Help de insecten
De insecten hebben het zwaar in Nederland. Eén
onderzoek liet zien dat ze  met zo’n 75% achteruit
zijn gegaan de laatste decennia. Onder bladerho
pen leven wormen, spinnen en duizenden insecten.
Met het blad dat u laat liggen in uw tuin helpt u dus
op een heel eenvoudige manier de insecten een
handje.

5. Natuurlijke bemesting
Al die insecten onder de afgevallen bladeren eten de
blaadjes, verteren die tot compost, zorgen zo op een
natuurlijke manier voor bemesting van de grond en
verbeteren de structuur van de bodem met hun
gewroet. Gratis!

Winterkoning 6. Energieverspilling
Een bladblazer maakt niet alleen herrie, hij heeft
ook nog energie nodig. In deze tijden van energie
besparing kun je met zo’n energievretende blaastoe
ter dus eigenlijk niet meer aankomen. Hadden we
die fijne duurzame hark al de hemel in geprezen?
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VOOR
LUNCH EN DINER

MAAR OOK VOOR HIGH TEA, 
HIGH WINE, HIGH BEER

OF GEWOON
EEN DRANKJE TUSSENDOOR

8



7. Bladblazers zijn weggegooid geld
De Nederlandse inborst kennende hadden we deze
misschien wel op 1 moeten zetten. Maar goed, een
bladblazer is dus weggegooid geld, want een hark
is natuurlijk veel goedkoper en duurzamer.

5 vogels die een comeback maakten
 
Vogelbescherming Nederland is partner van Bird
Life International. Samen met 121 partners wereld
wijd vormen we de grootste natuurbeschermings
organisatie ter wereld. Dat maakt het verschil. Ons
internationale beschermingswerk werpt zijn vruch
ten af. Alleen al deze eeuw zijn wereldwijd 25 vo
gelsoorten voor uitsterven behoed en van de lijst
‘ernstig bedreigd’ afgevoerd. Het verbazingwek
kende verhaal van 5 van deze comeback kids.

Azorgengoudvink / BirdLife (putneymark)

1 Azorengoudvink
Van deze fraaie vink waren er 20 jaar geleden nog
maar zo’n 40 paar over. Azorengoudvinken zijn
afhankelijk van de laurierbossen op de Azoren,
maar die bossen werden grootschalig gekapt ten
behoeve van de landbouw. Nog in 2005 was de
azorengoudvink de meest bedreigde vogel van Eu
ropa. BirdLife International luidde de noodklok en
eiste harde maatregelen. Na het herstellen en op
nieuw aanplanten van 300 hectare laurierbos, liet
de azorengoudvink een ongelofelijke veerkracht
zien. In iets meer dan 10 jaar tijd ging de populatie
van 80 vinken naar meer dan 1000!

Geeloorparkiet / www.BirdPhotos.com

2 Geeloorparkiet
Ooit een veel voorkomende vogel in de nevelwou
den van Ecuador en Colombia, was de geeloorpar
kiet in 1990 volledig verdwenen uit Ecuador en leek
hij ook in Colombia zo goed als uitgestorven.
Minder dan honderd werden er nog geteld. De reden
was het verdwijnen van de Quindopalm door
houtkap. Dankzij een zeer effectieve publiekscam
pagne begonnen lokale werkgroepen met het op

hangen van nestkasten, de aanplant van nieuwe
palmen en het voorkomen dat meer palmen gekapt
werden. Met geweldig resultaat: inmiddels vliegen
er weer 1000 geeloorparkieten rond in het wild.

Kleine lepelaar / BirdLife (Cp9asngf)

3 Kleine lepelaar
De kleine lepelaar is de Aziatische neef van onze
lepelaar. Deze ernstig bedreigde vogel migreert
door heel Oost-Azië en dat maakte de bescherming
van de kleine lepelaar een uitdaging. Op initiatief
van BirdLife International startten China, Noord-
Korea, Zuid-Korea, Japan en Taiwan een actieplan
waarbij de belangrijkste broedgebieden en overwin
teringsplekken een beschermde status kregen. En
dat werkte als een speer. Dankzij de beschermde
gebieden groeide de populatie van een benauwende
300 vogels naar meer dan 4000 lepelaars!

Japanse kuifibis / Shutterstock
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4 Japanse kuifibis
Is een vogelsoort waarvan er nog maar twaalf over
zijn nog wel te redden? De Japanse kuifibis laat zien
van wel. Nadat het leefgebied van de ibis in Japan,
Oost-Rusland en China steeds verder werd aange
tast, leefden  er in 1981 nog maar zeven vogels in
China en vijf in Japan. Een intensief beschermings
programma werd opgestart. In het leefgebied van
de ibis werd houtkap, jacht en landbouwgif verbo
den. Nesten kregen zelfs persoonlijke bodyguards.
In China werd een fokprogramma opgestart. Met
verbazingwekkend succes. Inmiddels leven er weer
500 Japanse kuifibissen in het wild en is de vogels
succesvol opnieuw uitgezet in Japan.

5 Lears ara
Lears ara was een geliefde kooivogel en door de
illegale vogelhandel werd deze prachtige blauwe ara
bijna uitgeroeid. Van deze Braziliaanse ara leefden
er in 1983 nog maar zo’n 60 in het wild. Het afkon
digen van zeer strenge anti-stroperswetten hielp.
Undercover agenten infiltreerden in de netwerken
van illegale vogelhandel en wisten de handel zo goed
als stop te zetten. Tegelijkertijd zorgden lokale ge
meenschappen voor het verbeteren en beschermen
van het leefgebied. De beloning was groot. Tijdens
de meest recente telling werden er 1294 Lears ara’s
geteld!

Lears ara / BirdLife (Joao Quental)

Vink (links) en keep

Duizenden kepen onder de beuken
 
De keep is een van onze fraaiste wintergasten. Ze
zijn momenteel op trek en zwermen vanuit Scandi
navië met miljoenen uit over Europa. Ook in Ne
derland zijn deze noordelijke neven van de vink nu
massaal te zien. Het wachtwoord is: beukenlaan.
In oktober en november trekken er grote groepen
kepen door Nederland. De keep is de Scandinavi
sche neef van onze eigen vink. Kepen zijn net zo
groot als vinken, maar vallen vooral op door de
combinatie van witte buik en oranje borst en vleu

geldekveren. Bij het opvliegen is de witte stuit op
vallend. Ze zijn momenteel in grote aantallen in ons
land te zien. Overvliegend in de lucht en zaden
zoekend op de grond. Het is de ideale tijd om naar
deze relatief onbekende, maar zeer fraaie vogel op
zoek te gaan. Met zijn subtiele verenkleed eindeloos
bewierookt door Hans Dorrestijn: ‘De keep bewijst
dat er een Kunstenaar achter de Schepping zit en
geen toevallige dommekracht’.
 

Kepen dansen in de lucht
De grootste hoeveelheden kepen zijn in de trektijd
overvliegend te zien. Maar vaak vliegen ze hoog
over, buiten het gezichtsveld. En als ze laag over
vliegen is het nog lastig deze kleine zangvogel in de
vlucht te herkennen. Robert Kwak van Vogelbe
scherming Nederland legt uit hoe je vinken en kepen
toch uit elkaar kunt houden in de vlucht: "Kepen
vliegen in dansende zwermen, een beetje als kneu
tjes. Vinken vliegen meer in rustige groepjes. Kepen
zijn net iets dikker en vliegen net iets harder dan
vinken. Daarom vliegen vinken zelden mee in
trekgroepen van kepen, want ze kunnen de kepen
net niet bijhouden. Andersom gebeurt wel regelma
tig, dus dat er een keep meevliegt met een groepje
vinken. Kepen zijn ook goed herkenbaar aan hun
geluid. Ze roepen een nasaal kjèèp, vooral als ze
willen landen of al aan de grond zitten.”
 

Wachtwoord beukenlaan
Een veel gemakkelijkere manier om van de kepen
te genieten is op de grond. Robert Kwak: “Kepen
zijn in deze tijd van het jaar relatief gemakkelijk te
vinden. Ze komen aan de grond onder bomen met
veel zaden. Het meest geliefd is daarbij de beuk.
Vooral oude beukenlanen zijn in deze trektijd favo
riet bij zowel kepen als vinken. Soms foerageren ze
op de beukennootjes in groepen van tientallen of
honderden tegelijk. Nog veel spectaculairdere ver
zamelplaatsen van kepen vind je overigens als je
verder naar het oosten gaat. In Duitsland en Mid
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KALKBRANDERSTRAAT 7
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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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den-Europa zie je in beukenbossen soms slaapplaat
sen van enkele miljoenen kepen.”

Kepen in de tuin

Kepen in de tuin
Er is overigens nog een manier om kepen te zien. Ze
bezoeken in de winter namelijk ook tuinen. In een
tuin in België werden in 2011 zelfs eens 30.000 kepen
geteld! Sensationeel, maar natuurlijk een uitzonde
ring. De hoeveelheid tuinkepen verschilt namelijk
nogal van jaar tot jaar. Sommige winters laten ze
zich nauwelijks zien, in andere jaren struikel je er
over. Als het een goed kepenjaar is, dan kun je ze
met het voeren van zaden en pitten verleiden tot een
tuinbezoek. Wil je weten of de keep bij jou in de
buurt zit? Doe de postcodevogelcheck op Mijnvo
geltuin.nl en kijk wat je kunt doen om de keep en
andere vogels in jouw buurt naar je tuin te lokken.

Schattigheidsalert! Invasie witkopstaartmezen
Door Gert Ottens, medewerker van Vogelbescher
ming Nederland
Let de komende tijd extra op wanneer u staartmezen
in tuin of bos ziet. Want naast ‘onze eigen’ staart
mezen zijn er de afgelopen weken ook geregeld
groepen witkopstaartmezen gezien. Die zijn zo
mogelijk nóg schattiger en zijn in ons land in deze
aantallen best bijzonder. Hoe zie je het verschil?
Let behalve op de spierwitte kop ook op de groten
deels witte tertials.

Witkopstaartmees

Laatste grote invasie
Witkopstaartmezen (een ‘ondersoort’) komen voor
in Scandinavië en vanaf Polen oostwaarts. Ze dui
ken bij uitzondering in Nederland op. Maar in
sommige jaren is er sprake van een invasie-achtig
voorkomen. De voortekenen daarvan zijn dan vaak
al in het najaar te zien.
Als veel witkopstaartmezen een zachte winter
hebben overleefd, brengen ze ook veel jongen groot.
Vervolgens is er dan niet genoeg ruimte voor al deze
vogels. Daarop slaan de staartmezen aan het zwer
ven en kunnen op die manier massaal in Nederland
verschijnen.
De laatste grote invasie was in 2010 toen naar
schatting misschien wel 10.000 witkopstaartmezen
ons land overspoelden. Mogelijk was het de groot
ste invasie in West-Europa ooit. Tijdens een nor
male winter gaat het eerder om tientallen vogels. De
oorsprong van de witkoppen die Nederland weten
te bereiken, moeten we overigens vooral in oostelij
ke richting zoeken.

Herkenning
De naam van de witkopstaartmezen zegt het al: ze
hebben spierwitte, ongevlekte kopjes die duidelijk
gescheiden zijn van een zwarte nekband. Ze missen
ook de kenmerkende donkere baan langs de ogen
en wangen van onze staartmezen. En hun vleugels
laten ook meer wit zien. De tertials zijn namelijk
grotendeels wit. Tertials zijn de veren die een deel
van de slagpennen bedekken als de vogel zit. Ook
zijn witkoppen vaak witter van onderen.

Gewone staartmees en witkopstaartmees

Verwarring: witkop of witkoppig?
Waar soms verwarring kan ontstaan, is dat er tus
senvormen bestaan van beide ondersoorten! Op de
plekken waar de broedgebieden elkaar raken in
Denemarken en Polen. Deze zogenaamde ‘witkop
pige’ staartmezen worden hier regelmatig gezien, en
komen zelfs vaker voor dan pure witkoppen, voor
al tijdens invasies van witkopstaartmezen. Witkop
pige staartmezen hebben ook een witte kop, maar
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meestal is er toch een vage (grijze) baan boven langs
het oog te zien.
Handig is het dat witkoppen, witkoppige en gewo
ne staartmezen soms in gemengde groepen worden
gezien, zodat ze goed vergeleken kunnen worden.

Wat is schattiger dan een witkopstaartmees? 

Niet vies van een vetbol
Er lijkt zich momenteel weer een invasie van wit
kopstaartmezen af te tekenen. De laatste weken zijn
er al verscheidene grote groepen gezien, tot wel 30
exemplaren. Vooralsnog is de kans om ze tegen te
komen het grootst langs de kust en in het noorden.
Maar tijdens vorige invasies werden ze letterlijk
overal gezien, tot ver in het binnenland. Ze duiken
dan net als staartmezen vaak op in bosgebieden,
parken en ook in vogelvriendelijke tuinen.
Ook de witkoppen en witkoppigen zijn niet vies van
vetbollen. Dus dat is een goede manier om ze uw
tuin in te lokken. Hopelijk zet deze invasie daarom
door en kunnen we de hele winter genieten van deze
superschattige beestjes!

Vogelbeurzen in de regio  
 
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
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++
 
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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Bestellen tot: Afleveren ringen:

05 mei 2018 Na 1 oktober 2018

19 september 2018 Uiterlijk 15 december 2018

20 januari 2019 Uiterlijk 1 april 2019

20 maart 2019 Uiterlijk 15 mei 2019

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 ringen
commissaris 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.
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.
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  vrijdag   5 januari Nieuwjaarsreceptie

  vrijdag 12 januari Klaverjasavond

  vrijdag 19 januari Ledenvergadering

  zaterdag 20 januari Vogelbeurs

  vrijdag   2 februari Klaverjasavond

  vrijdag   9 februari Ledenvergadering

  vrijdag 16 februari Klaverjasavond

  zaterdag 17 februari Vogelbeurs

  vrijdag   9 maart Jaarvergadering

  vrijdag 16 maart Klaverjasavond

  zaterdag 17 maart Vogelbeurs

  donderdag 12 april Ledenvergadering

  zaterdag 21 april Vogelbeurs

  vrijdag 11 mei Ledenvergadering

  zaterdag 19 mei Zaadverkoop

  zaterdag   2 juni Barbecue

  zaterdag 16 juni Zaadverkoop

  zaterdag 21 juli Zaadverkoop

  zaterdag 18 augustus Zaadverkoop

  zaterdag 15 september Vogelbeurs

  vrijdag 28 september Ledenvergadering

  vrijdag   5 oktober Klaverjasavond
  vrijdag 12 oktober Ledenvergadering
  zaterdag 20 oktober Vogelbeurs

  vrijdag 26 oktober Klaverjasavond

  vrijdag 2 november Ledenvergadering

  vrijdag 9 november Klaverjasavond

  vrijdag 16 november Inschrijven tentoonstelling

  zaterdag 17 november Vogelbeurs

  vrijdag 23 november Klaverjasavond

  zaterdag 24 november Afluisteren zangkanaries

  dinsdag 27 november Afluisteren zangkanaries

  dinsdag   4 december Opbouw tentoonstelling/inbrengen vogels

  donderdag   6 december Opening tentoonstelling

  vrijdag   7 december Tentoonstelling open/klaverjasavond

  zaterdag   8 december Tentoonstelling open

  zaterdag 15 december Vogelbeurs

  vrijdag 21 december Klaverjasavond

  zaterdag 19 januari Nieuwjaarsreceptie

Activiteitenoverzicht 2018  (onder voorbehoud)
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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)


