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Zeer zeldzame steppekievit bezoekt Neder
land, papegaaizwammetje komt op

Tijdens de vogeltrek worden er af en toe wel heel
bijzondere vogels gespot. Ook het Gelderse Huissen
werd bezocht door een zeldzame bezoeker: er werd
op zondagochtend 27 september een steppekie
vit waargenomen. De laatste keer dat deze vogel in
Nederland werd waargenomen, was in 2017. Het is
een internationaal ernstig bedreigde soort die met
name in Kazachstan broedt. In Huissen werd de
steppekievit gespot tussen een groep kieviten op een
akker, tot grote vreugde van veel vogelaars. Op
maandagochtend is hij nog gezien, maar waar hij
op dit moment is, is niet bekend.

Papegaaizwammetjes op Texel (Bron: Martijn Oud)

Het papegaaizwammetje is een paddenstoeltje met
bijzondere opvallende kleuren. De jonge exempla
ren zijn felgroen. Als ze ouder worden, verandert
de kleur naar okergeel, olijfbruin of citroengeel,
maar de top blijft altijd groen. Dit kan voor spec
taculaire kleurverschillen binnen één paddenstoel
zorgen. Papegaaizwammetjes zijn fijnproevers, die
vaak pas opkomen als de bodem meer dan twintig
jaar met rust is gelaten. Het papegaaizwammetje is
er vroeg bij dit jaar: het is halverwege september al
gespot, terwijl het normaal gesproken pas eind
oktober te zien is. De soort is tot in december te
vinden. Tekst: Marjolein Mooij, Nature Today Go
Foto's: Mark Zekhuis, Saxifraga; Martijn Oud, Ne
derlandse Mycologische Vereniging

Kent u de Sint Maartensvogel?
 
Door Jaenet van Zoelen, mederkster Vogelbescherming
 
Niet alleen de kleinste vogel van Nederland, maar
ook ‘Sint Maartensvogel’: de goudhaan. Een ruste
loos opdondertje, met een goudgele streep over zijn
of haar kruin. Honderdduizenden zetten alles op
alles om te overwinteren in ons land. Met een
beetje goede wil ziet u ze nu.
Goudhaantjes hebben eigenlijk ontzaglijk weinig
met Sint Maarten te maken. Behalve dat ze in de
herfst (voor of rond Sint Maarten op 11 november)

Beste leden,
Gezien de ontwikkelingen rondom het
coronavirus heeft het bestuur besloten
om de tentoonstelling (wedstrijd nieuwe
vorm) af te gelasten.
 
Ook de bijeenkomsten voor dit jaar kun
nen geen doorgang vinden.
 
Het voerverkoop op de 3de zaterdag van
de maand gaat wel door. Echter dit vindt
plaats tussen 12.00 - 14.00 uur. Hou
daar de corona maatregelen in acht.
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met groepen van tienduizenden tegelijk uit Scandi
navië de Noordzee oversteken. En dan neerstrijken
op onze Waddeneilanden, om van daaruit landin
waarts of door te trekken. Nu zijn er meer vogels
die in het najaar naar Nederland komen, maar de
goudhaan heeft er zijn bijnaam Sint Maartensvogel
aan overgehouden.

Als goudhaantjes de Noordzee over zijn, ploffen ze uitgeput neer om
bij te komen

De kleinste vogel van Nederland
Als goudhaantjes eenmaal de Noordzee over zijn,
ploffen ze uitgeput neer op de eerste de beste struik,
op het eerste het beste Waddeneiland, om uit te
rusten. Geen wonder als u bedenkt dat ze nog geen
9 centimeter groot zijn en slechts zo zwaar zijn als
een dikke framboos.
Niet alleen zijn ze hiermee de kleinste vogels van
Nederland, maar zelfs de kleinsten van heel Europa!
Voor zo’n kleintje lijkt de Noordzee een schier
onneembaar obstakel en er ontstaan soms hele
opstoppingen voor ze het aandurven. Maar ze doen
het. En meestal lukt het.
 
’s Winters ziet u de goudhaan
Ook al broeden er massa’s goudhanen in ons land,
die ziet u niet of bijna niet. Ze zitten dan hoog in de
toppen van naaldbomen. In de winter ligt dat an
ders. Dan zijn ze met meer en leven in groepen, vaak
samen met (kool)mezen. Soms zijn ze zo druk bezig

De massa’s goudhanen die in ons land broeden, die ziet u niet of bijna
niet. Maar 's winters ziet u ze wel!

met het zoeken naar insecten, poppen, eitjes en
spinnetjes, dat ze u amper opmerken. Dan ziet u ze
wel.

Goudhaan in de tuin?
Die goudhaan groepjes komen buiten de broedtijd
ook in parken en tuinen in het westen van het land.
Vooral als er naaldbomen staan, zoals fijnspar,
douglasspar, zilverspar of sitkaspar. Zo af en toe
lusten ze best een hapje vetbol en dan het liefst zo
een met insecten erin.
De kans dat u goudhaantjes ziet in Noord- of Zuid-
Holland of Zeeland is helaas niet groot, tenzij u
specialist bent. Zo niet, ga dan wandelen op de Ve
luwe of op de Utrechtse Heuvelrug voor het plezier
ineens zo’n groepje te ontwaren. (Uiteraard binnen
de geldende Corona-regels.)

Goudhaantjes komen nu ook wel in parken en tuinen, vooral als er
naaldbomen in de buurt staan

Te klein om alleen warm te blijven
Goudhaantjes koelen ’s nachts extra snel af, omdat
ze zo klein zijn. Daarom slapen ze samen, dicht
tegen elkaar aan om warm te blijven, want dat be
spaart energie. Zelfs met z’n tweeën scheelt het flink.
Waar een ‘gemiddelde’ tuinvogel tot 10% van zijn
lichaamsgewicht kan verliezen in een koude nacht,
loopt dat bij goudhaantjes op tot wel 20%.
(Stel u voor: u weegt 70 kilo als u gaat slapen en 55
kilo als u wakker wordt.) Dat verklaart meteen
waarom ze zich ’s winters zo totaal verliezen in eten:
al dat gewicht moet er weer bij voor de volgende
nacht losbarst.
 
Sint Maarten
Sint Maarten wordt op 11 november gevierd in
grote delen van Nederland. Het is de naamdag van
Martinus van Tours, die leefde in de vierde eeuw.
Sint-Maarten was vroeger de datum waarop de
oogst binnen moest zijn en het vee op stal ging.
Inmiddels is het een kinderfeest voor allen: arm of
rijk, met welke religieuze achtergrond dan ook. Het
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meest bekende gebruik is nu dat kinderen met
lampions langs deuren trekken om te zingen en dan
snoep krijgen of - in teleurstellende gevallen - fruit.

Aparte slapers, die vogels
Door Jeanet van Zoelen, medewerker Vogelbescherming
 
Respect voor vogels, het zijn meesterslapers. Op de
meest idiote plekken, tijdstippen en manieren
kunnen ze slapen. Behaaglijk warm en veilig voor
andere dieren die hen willen opeten. Hoe doen ze
dat?
Presteert u het ook wel eens om maar een paar uur
per nacht te slapen? Terwijl er eigenlijk weinig aan
de hand is en u een prinsheerlijk bed hebt. Veel
mensen hebben last van slaaptekort. Moet u zich
voorstellen hoe het is om buiten te slapen in de
vrieskou, balancerend op een boomtak, met één oog
open, of zelfs vliegend. Het is een wonder, dat vogels
ooit aan genoeg rust komen om goed te functione
ren.

Grote bonte spechten slapen hangend aan een boomstam

Slapen waar je leeft
De meeste vogels slapen met hun kop naar achter
gedraaid en onder de veren gestoken. Ze slapen
vaak waar ze overdag ook zijn. Dat is op een tak
verscholen tussen de bladeren, of zoals spechten,
hangend aan een boomstam. Watervogels slapen
meestal op het water, waar ze veilig zijn voor land
roofdieren. Weidevogels slapen op drassige stukken
grasland. En gierzwaluwen, die het merendeel van
hun leven niet aan land komen, slapen zelfs zeilend
door de lucht.

Weidevogels slapen op drassige stukken grasland, één poot tegen de
buik om warm te blijven

Eten gaat voor slapen
Vogels slapen op de momenten dat ze niet kunnen
eten. Dat is lang niet altijd ’s nachts. Zaadeters,
zoals mezen en vinken, hebben daglicht nodig om
hun voedsel te vinden, dus zij slapen wel als het
donker is.
Wadvogels, die schelp- en andere diertjes zoeken op
de wadplaten, slapen als het hoogwater is en de
platen onderlopen. Zodra het laagwater is worden
ze weer wakker, dag of nacht.
Uilen jagen veelal op dieren zoals muizen die actief
worden in de schemering en nacht (juist om niet
opgegeten te worden, maar dat terzijde). Zij slapen
daarom als het licht is.

Eten gaat voor slapen en een uil jaagt als het donker is, dus slaapt
overdag

Niet vallen
Vogels vallen niet uit de boom als ze op een tak
slapen en wegdoezelen. Dat komt omdat ze een
klemmechanisme in hun poten hebben waardoor
vasthouden als vanzelf gaat en loslaten juist moeite
kost. Precies andersom als bij ons dus.
Als een vogel op een boomtak gaat zitten, buigen
zijn enkels bij het neerkomen. Pezen die langs de
achterkant van de poot naar de tenen lopen, worden
dan strak gespannen en de tenen krommen zich. De
vogel zit zo vastgeklemd op de tak en moet actie
ondernemen om los te komen. Als een vogel sterft
in zijn slaap, is het hierdoor schier onmogelijk om
hem los te krijgen.
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Onder moeders vleugels blijf je natuurlijk heerlijk warm!

Warm blijven
Weidevogels en andere grondslapers klemmen zich
niet vast, maar staan moeiteloos te slapen op één
poot. Dat kan, omdat ze in verhouding erg lange
tenen hebben en minstens één teen die naar achteren
wijst. Ze hebben dus een relatief groot raakvlak met
de grond en kunnen hun zwaartepunt daar zonder
veel moeite en reflexmatig recht boven houden.
De reden dat veel vogels een poot optrekken tegen
hun buik als ze slapen, is dat ze daardoor minder
warmte verliezen. Die opgetrokken poot zit daar
goed geïsoleerd tussen de veren. Een andere manier
om minder lichaamswarmte te verliezen, is het op
zetten van de veren. Vogels zitten er dan bij als
kleine ronde bolletjes. Zo komt er een extra lucht
laag tussen de donsveren die helpt isoleren.

Boomkruipers slapen samen om warm te blijven

In de winter zoeken vogels natuurlijk ook een zo
beschut mogelijke plek als ze gaan slapen. Bij mezen
is dat regelmatig een nestkastje. Reden om het goed
schoon te maken in het najaar, dan hebben ze geen
kriebelbeestjes in hun slaapkamer. De staartmees
en boomkruiper slapen zelfs met een groepje tegen
elkaar aan in een nestkast of op een andere plek. Zo
houden ze elkaar warm en verliezen nog minder
energie bij het slapen.
 
Slapen met één oog open
Vogels slapen veel minder diep dan mensen. Dat
komt omdat ze alerter moeten blijven dan wij, om

bij gevaar (roofdieren) snel te kunnen reageren. Ze
kennen wel een diepe droomslaap, maar slechts in
een kort deel van de slaaptijd. Daarnaast slapen veel
vogels maar half: de ene helft van de hersenen slaapt
en de andere helft is wakker. Eén oog is dan open
zodat ze toch waakzaam blijven. Sommige vogels
presteren dit zelfs als ze vliegen, bijvoorbeeld tijdens
de trek. Dan is dat open oog handig om nergens
tegenaan te botsen.

       Is één oog dicht, dan is de kans groot dat het andere open is

Vogels die buiten de broedtijd in grote groepen
slapen, zoals spreeuwen en kauwtjes, kunnen wel
diep slapen, omdat hun groepsgenoten op vijanden
letten. Althans, de vogels met een hoge rang die aan
de binnenkant van de groep zitten slapen diep. De
vogels met een lagere rang die aan de buitenkant
zitten, slapen half, want die moeten een oogje in het
zeil houden. Die redden vast ook niet meer dan vier
uur slaap.

Buizerds overspoelen ons land
Door Gert Ottens Medewerker Vogelbescherming
Tussen 14 en 17 oktober kreeg Nederland bezoek
van tienduizenden buizerds op trek naar het zuiden.
Hierbij braken ze meerdere records en lieten de
vogels ook wat vreemde capriolen zien. On-Neder
landse taferelen bijna. Waar kwamen ze vandaan?
Waar gingen ze naartoe? Een inkijkje in het leven
van onze meest algemene roofvogel.
 
De weg kwijt?
Vooral in de middag van zaterdag 17 oktober waren
veel vogelaars getuige van een bijzonder fenomeen.
Vanaf Den Helder staken toen meer dan 1.200
buizerds (en één ruigpootbuizerd) over naar Texel,
in groepen tot wel 100 vogels. Vervolgens vlogen ze
via Vlieland, Terschelling en Ameland door naar óf
de vaste wal, óf ze vlogen via Schiermonnikoog naar
de overkant. Daar herpakten ze vervolgens hun
zuidwaartse vlucht. Maar waarom zo’n omweg over
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de Waddeneilanden?

Buizerden op trek in oktober 2020 / Ruud van Beusekom

Zonaanbidders
Om dat te begrijpen, kijken we eerst naar de nor
male trekbewegingen van de buizerd. Ieder najaar
vliegen er buizerds over Nederland op weg naar het
zuiden. Dat zijn meestal vogels uit Scandinavië die
ons land eventjes aandoen. Want ’s winters vinden
ze noordelijk geen voedsel. ‘Onze eigen’ buizerds
blijven meestal in Nederland, alhoewel jonge bui
zerds wel wegtrekken.
Daarbij zijn ze erg afhankelijk van de weersomstan
digheden. Bij zonnig weer gebruiken ze het liefst de
warmende opstijgende lucht (thermiek) om op te
zweven. Rugwind helpt daarbij ook. Dat scheelt ze
veel energie.
 
Scandinavië liep leeg
Zodra de omstandigheden in Scandinavië hiervoor
goed zijn, beginnen die buizerds aan hun tocht. Dat
doen ze van Zuid-Zweden naar Denemarken (ze
vliegen liever niet te veel boven zee) en dan dwars
over Duitsland verder zuidwaarts.
Medio oktober was het dit jaar zover: tienduizenden
buizerds verlieten Zweden en passeerden de be
roemde telposten van Falsterbo. En door een
(noord)oostelijke stroming ging het ze letterlijk
voor de wind. Zozeer zelfs dat ze en masse richting
Nederland afdreven.
Overigens, vaak wordt gedacht dat die noordelijke
buizerds veelal lichter zijn dan de onze en dat we ze
zo kunnen herkennen. Maar dat klopt niet. De
variatie in verenkleed is vrijwel overal in Noordwes
t-Europa even groot.
 
Recordaantallen
Elk najaar zien waarnemers wel eens groepen van
30-40 buizerds, en dan hebben ze een goede dag.
Maar groepen van 100 of meer waren nu eerder regel
dan uitzondering. Het Nederlandse dagrecord,
aantal waargenomen buizerds vanaf dezelfde plek
(1075 buizerds op 16 oktober 2010) werd afgelopen
maand op 14 en 15 oktober meerdere keren gebro
ken! Telpost Oelemars bij het Twentse Losser heeft

Buizerd / Ruud van Beusekom

nu dat record in handen, met maar liefst 1793 op 15
oktober.
Meerdere telposten – vooral in het oosten en zuiden
van het land – deelden in de vreugde. Het oude
dagrecord werd zelfs op negen verschillende plek
ken gebroken. Het kan zijn dat ze daarbij voor een
deel ‘elkaars’ buizerds hebben geteld. Maar het zijn
on-Nederlandse toestanden!
En in het kielzog van de buizerds kwamen ook re
cordaantallen rode wouwen mee, met bijvoorbeeld
65 exemplaren op 15 oktober over Lomm in Noor
d-Limburg (gevolgd door 32 op de 16e).
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PARTNERS IN ONDERHOUD
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071 40 29628
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De weg teruggevonden?
Terug naar die omvliegende buizerds die vogelaars
op de Wadden in extase brachten. Het idee is dat er
sprake was van correctietrek. Dat wil zeggen dat
deze buizerds waarschijnlijk het gevoel hadden dat
ze 'fout' zaten en daarvoor moesten corrigeren. Ze
proberen dan zo lang mogelijk met de oostelijke
wind mee te gaan tot ze worden geconfronteerd met
de Noordzee en uiteindelijk toch maar tegen de
wind invliegen om de terugweg weer op te pikken.
Deze correctietrek is van meer vogels bekend, maar
bij buizerds blijkbaar nog niet. Inmiddels zullen de
vogels wel in Zuid-Europa zijn aangekomen, maar
het duurde dus iets langer dan gepland.
Bij zonnig weer en oostenwind in oktober kan het
dus zeer de moeite waard zijn om naar boven te
kijken tijdens uw wandeling. En zijn het geen bui
zerds, dan misschien wel andere trekvogels of
zelfs kraanvogels!

Bestellen tot: Afleveren ringen:

05 mei 2020 na 1 oktober 2020

20 september 2020 na 15 december 2020

20 januari 2021 na 1 april 2021

20 maart 2021 na 15 mei 2021

RINGEN MOET
Het ringen van de vogels wordtv 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 gezelschapsvoliere worden geboren. Heb je jonge
vogels en geen ringen? Schroom niet om de ringen
commissaris te bellen.
 
Omdat er geen vergaderingen meer zijn dit jaar neem
voor bestellingen contact op met de ringencommissa
ris.
 

Ringen kweekseizoen 2020 zijn niet meer te bestel
len, tenzij als spoedbestelling.
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.

Kleuren van de ringen
2019 – zwart       2020 – groen    2021 – violet
2022 – oranje     2023 – blauw    2024 – rood

Kweekkooien.
Ons lid Nico Meyvogel woonde aan de Secr. Vake
visserstraat”, maar is "verhuist” naar Salem. Er
staan een aantal kweekkooien in het verenigingsge
bouw. Heeft u belangstelling, neem dan contact op
met de secretaris.

Jarig in de 

maand 

november 

             15 november  Paul Schilte

Zien we nog veel vlinders dit weekend?
 
De Vlinderstichting
De temperatuur lijkt weer wat omhoog te gaan en
omdat er nog niet of nauwelijks nachtvorst is ge
weest, zijn er nog flink wat vlinders aanwezig. Als
ook de zon er nog even bij komt de komende dagen,
kunnen we nog even genieten van een soort of
vijftien a twintig. Een aantal ervan gaat als vlinder
in overwintering, maar de meeste zullen zich nog
proberen voort te planten voor ze sterven.
 
Het is eind oktober en de dagvlindertijd is eigenlijk
wel voorbij. Toch zijn er ook de afgelopen dagen
nog steeds dagvlinders gezien en doorgegeven op de
invoerportalen Waarneming en Telmee. Dat gaat
om de vlinders die als vlinder gaan overwinteren,
citroenvlinder, dagpauwoog, kleine vos en gehak
kelde aurelia, maar ook om de atalanta. Van deze
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Fr. Schot 

Tel. 0172 242337 

Kweker  van 

Waterslagers 

 

Aad van Niel 

tel.06 49217246 

Kweker  van 

kleur & postuur 

kanaries 

 

Krien Onderwater 

te.071 4033322 

Kweker  van 

waterslagers 

 

Jaap Plokker 

tel.071 4027562 

Kweker van  

Jap.Meeuwen & 

waterslagers 

 

Dick Verkade 

tel.071 4024698 

Kweker van 

Tropische vogels 

& Parkietachtige 

 

 

Donateur G. van Duyn 

 

Donateur D. de Mol 

 

 

 

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 

 

Bouwe Nijgh 

Tel.071 4030323 

Kweker  van 

Gouldamadines 

 

 

R. Zandbergen 

Tel.06 10107345 

Kweker  van 

Gouldamadine 

Eur.Cultuurvogel 

 

 

Donateur C. Schaap 

 

 

 

 

 

T. Diepenhorst 

Tel. 06 41423184 

Donateur 

 

Piet van Zuilen 

Tel.071 4072550 

Kweker van 

Agaporniden 

 

 

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 

Insecteneters 

 

 

 

Donateur J. Schaap 
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Deze vlinders (en mogelijk nog andere) kunt u komend weekend nog tegenkomen (Bron: Kars Veling)

laatste soort trekt een deel nog naar het zuiden,
maar er zijn ook exemplaren die hier de winter
zullen proberen door te komen. Als de temperatuur
omhoog gaat, zoals voor komend weekend de ver
wachting is en zeker als er ook wat zon bij komt,
zullen deze vlinders nog weer even actief worden om
hun wintervoorraad aan te vullen. Deze vlinders
zijn veel in tuinen te vinden; je moet ze daar zoeken
op bloeiende planten zoals klimop of herfstaster,
planten die nu nog flink nectar leveren.
 
Tenslotte zijn er ook nog heel wat soorten die in de
nazomer hebben gevlogen en waarvan er nu nog
steeds vlinders actief zijn. Deze vlinders brengen de

Veel atalanta's trekken weg naar het zuiden, maar er zijn er ook die
hier de winter proberen door te komen (Bron: Kars Veling)

winter door als ei, rups of pop, maar de laatste
vlinders zijn er nu nog. Deze gaan nu nog op zoek
naar een partner en vrouwtjes zullen voordat ze
doodgaan, proberen zoveel mogelijk eitjes te leggen
op de plant waar de rupsen op kunnen leven.
Koolwitjes zijn daar een goed voorbeeld van en alle
vier de Nederlandse soorten zijn nog te zien. Ook
zandoogjes zijn er nog. De meeste kans heb je op
het bont zandoogje dat wijd verbreid is en op aller
lei plekken te zien is waar maar een boom of struik
in de buurt is. Ook de argusvlinder is er nog, maar
deze is de afgelopen tientallen jaren helaas sterk
achteruit gegaan en alleen in het westen van het land
nog te vinden. In totaal gaat het om ongeveer vijf
tien tot twintig soorten dagvlinders die mogelijk nog
kunnen worden aangetroffen. Ook voor de vlinders
die niet zoveel in tuinen komen zijn bloemen belang
rijk. Wil je nog een kleine vuurvlinder of een laat
icarusblauwtje vinden, ga dan op zoek naar bloei
ende planten. Er zijn plekken waar bijvoorbeeld nog
jacobskruiskruid, boerenwormkruid of akkerdistel
bloeit en daar heb je de beste kans. We zijn benieuwd
wat er de komende dagen gemeld wordt!
 
Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstich
ting (leadfoto: kleine vuurvlinders)
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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)


