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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.
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Mededelingen
1 ste bijeenkomst

Op 7 oktober komen we voor de eerste bijeenkomst
bij elkaar. Er zal best wel veel te bespreken zijn. 
 

Avifauna
Jammer dat er voor de avondexcursie bij vogelpark
Avifaunaniet niet zoveel leden zich hebben aange
meld . Maar de leden die er waren, waren allen zeer
enthousiast. Voor herhalen vatbaar.
 

Nieuwe ringen 2023
Mogelijk zijn er leden die de ringen voor kweeksei
zoen 2023 binnen hebben. Best nieuwsgierig naar
uw reactie op de nieuwe ringen.
 

Rayontentoonstelling
Laten we dit jaar weer eens meedoen aan  de ray
ontentoonstelling. Als vereniging mag je met max.
50 vogels meedoen. De rayontentoonstelling die
georganiseerd wordt door v.v. de Kolibri die dit jaar
65 jaar bestaat. De inschrijving sluit op 11 oktober.
Deze wordt gehouden op vr za zo 4-5-6 november.
 

Vogelbeurs
Op zaterdag 15 oktober wordt weer de gebruikelij
ke vogelbeurs gehouden. Dit vindt als vanuit van
ouds in het verenigingsgebouw tussen 10 en 12 uur.
Bestel tijdig uw voer.
Dit kan per mail info@vogelenzaadhandel.nl of tel.
06 365 124 17. Bij vragen aan John over vogels, dan
even 's-avonds bellen (die stakker werkt nog
overdag) 
tel. 06 557 160 07.
 

Roofvogel de-monstratie LET OP !!
Brian Bouman komt met zijn roofvogels niet op
14 oktober, maar op  
                                4 november. 

Vogelgriep in Jip en Janneke taal!
Nu vogelgriep om zich heen grijpt, komen er steeds
meer telefoontjes binnen over de maatregelen. Deze
zijn niet voor iedereen duidelijk. Daarnaast zijn er
diverse meningen en worden regels divers uitgelegd.
Op de site van de NBvV staat een link:
monografie-vogelgriep-preventie-2021-2022-gerev.
pdf (nbvv.nl) 
Daarnaast kunt u de site van de rijksoverheid
raadplegen:
Landelijke maatregelen bij uitbraak vogelgriep |
Vogelgriep | Rijksoverheid.nl

Op de site van de rijksoverheid kunt u de postcode
vermelden van de plaats waar de beurs of TT ge
houden wordt. U ziet dan of deze zich binnen een
3 of 10 km zone bevind.
 
Ophok- en afschermplicht 
In bijna geheel Nederland geldt de ophok- en af
schermplicht voor risicovogels (enkele regio’s in het
oosten zijn nog uitgezonderd). Onder risicovogels
worden gezien de hoenders, watervogels en loopvo
gels. Voor de NBvV o.a. de kwartels en de franklij
nen. Deze mogen dus ook niet worden gevraagd op
vogelbeurzen en TT’n.  
 
Bijeenkomsten met deze risicovogels, verplaatsin
gen en bezoeken van plaatsen waar deze gehouden
worden zijn dus verboden in heel Nederland. Voor
dierentuinen en kinderboerderijen gelden andere
regels.
 
3 en 10 km zone 
Als er ergens vogelgriep vastgesteld wordt, worden
er rondom zones ingesteld, de zgn. 3 en 10 km zone,
dan gelden beperkingen voor alle vogels, namelijk:
 
1. Binnen de 3 en de 10 km zone mogen geen vogels
bij elkaar gebracht worden. Dit geldt voor een vo
gelbeurs of een tentoonstelling en het bij elkaar
verzamelen (vogels van meerdere liefhebbers) om
naar een vogelbeurs of TT buiten de 10 km zone
gebracht te worden.
 
2. Vanuit de 10 km zone, mogen vogels (door indi
viduele leden) wel naar een TT gebracht worden die
buiten de 10 km zone gaat plaatsvinden. De vogels
mogen dan ook weer terug naar hun onderkomen
na afloop van een TT of vogelbeurs.
 
3. Deze beperkingen gelden in principe gedurende
30 dagen nadat de beperking is opgelegd.
 
Als vogels samen met risicovogels worden gehou
den, b.v. met kwartels, dan mogen ook die vogels
niet naar de TT of vogelbeurs.
 
Vogels die verplaatst worden, moeten degelijk be
schermd worden door kooihoezen of anderszins
deugdelijk afgeschermd tegen besmetting.
 
Hoofdbestuur NBvV
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Ringen bestellen voor het kweekjaar 2023
 
Alle bestellingen na 1 april (dus zowel spoedbestel
lingen 2022 als nieuwe bestellingen voor 2023)
kunnen uitsluitend door de leden zelf besteld wor
den middels het nieuwe bestelsysteem zoals beschre
ven in Onze Vogels van maart.
 
De link naar de site is https://ringennbvv.nl/ Op de
website staat onder het kopje “Vragen” o.a. ook
handige instructievideo’s over de wijze van inloggen
en bestellen. De NBvV krijgt veel vragen over de
noodzaak van het in Onze Vogels genoemde “unie
ke mailadres”. Dit is inderdaad noodzakelijk om in
te kunnen loggen en in zoverre uniek dat dit mail
adres niet al gekoppeld mag zijn aan een andere
gebruiker. Men hoeft alleen een mailadres te heb
ben. Mailen ermee hoeft niet. Er komt alleen infor
matie op binnen als “reminder”. De bestelde ringen
worden direct naar het opgegeven adres van de
besteller verzonden. Ook ontvangt de besteller een
mail met daarin gegevens om de status van de be
stelling te volgen.
 
Vanwege internationale afspraken zullen ringen na
1 oktober 2022 geleverd worden, de daarna bestel
de ringen zullen binnen een maand worden gele
verd. Hiermee vervallen dus de bekende bestelron
des. Wel blijft de mogelijkheid bestaan om een
spoedbestelling te plaatsen, waarvan de doorloop
tijd ong. 14 dagen bedraagt.
 
Voor vragen over ringen, ringmaten en hoe om te
gaan met het nieuwe bestelsysteem kunt u zich
richten tot de Ringencommissaris. Graag verwijs ik
u nog naar Onze Vogels editie maart voor een uit
gebreide handleiding en de website van de NBvV.
 
Heeft u vragen of komt u er niet uit? Stuur gerust
een mail aan: b.nijgh@gmail.com. Hij zal best een
antwoord hebben.

2 oude vogels, 2 bezielde beschermers
Door Jeanet van Zoelen, Medewerker Vogelbescherming
 
Twee oude vogels die gezonde jongen grootkrijgen.
Twee onderzoekers die doen wat menselijkerwijs
mogelijk is om ze daarbij te helpen. Die nieuwe gene
ratie jonge vogels, de bezieling van de beschermers:
dat geeft hoop.

 
We weten allemaal dat de grutto het niet gemakke
lijk meer heeft in Nederland. Ze gaan jaarlijks fors
achteruit in aantal. We koersen in dit tempo zelfs
af op lege weilanden zónder grutto’s. Maar, er is
altijd hoop, zegt Astrid Kant. “Nieuwe gruttokui
kens weten de laatst overgebleven natte, bloemrijke
weilanden te vinden. Waar nog water in de greppel
zit en waar nog een paar grutto’s broeden, komen
de anderen erbij. Je krijgt nu minder gruttoboeren,
maar meer grutto’s per boer.”
 
Astrid beschermt al tientallen jaren grutto’s in de
Vijfheerenlanden, een gebied in de provincie
Utrecht, ten zuiden van de Lek. Ze heeft van Vo
gelbescherming de Gouden Lepelaar gekregen voor
dit belangrijke werk. In het naastgelegen gebied
onderzoekt en beschermt Jouke Altenburg, mede
werker van Vogelbescherming, sinds 2009 in zijn
vrije tijd boerenzwaluwen, maar hij is ook betrok
ken bij de weidevogels.

Astrid Kant en Willem van Hemert op de Achterkade met een net ge
ringde, jonge grutto. 

Astrid, waarin zit de hoop in deze voor grutto’s
barre tijden, wat zijn de succesfactoren?

“Ik doe het grutto-onderzoek al 35 jaar, dus die
boeren kennen mij goed. Ik trek kalveren uit koeien,
ik breng oma naar de kerk, ik heb toegangscodes
van hekken, ik hoor er zo’n beetje bij. Ze zeggen
hier: ‘als je grutto’s hebt, dan komt Astrid vanzelf
’. De boeren vinden het ook leuk, die vangen mee
als we gaan ringen. Ze weten dat ze mij er blij mee
maken, maar ze maken zichzelf ook blij. Ze krijgen
mails waar zo’n kuiken zich vestigt, noemen het
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kuiken naar de dochter. Zo wordt het persoonlijk.
Dan krijgen ze sympathie voor de vogels en zijn er
zuinig op. Successen voor de grutto komen voort
uit gedrevenheid, passie en bovenal… mensen
werk.”
 
“Samen kijken we wat we voor een veldje kunnen
verzinnen om grutto’s te helpen. Bijvoorbeeld op de
Achterdijk bij boer Willem, waar de Jouke-vogel
broedt. Ik stelde voor er een zonnepomp te plaatsen
en Willem heeft nou wel zin om het inderdaad blank
te zetten, zodat ze meer eten vinden. Maar grutto’s
kunnen niet in water broeden, dus hebben we ook
land nodig van de boer ernaast. Die zei ‘ja, maar
dan ga jij die nesten opzoeken’. Prima. Zo werkt
het.”
 

Wacht even, de ‘Jouke-vogel’, zeg je?
“Ja, dat is een grutto-man van minimaal 14 jaar
(gemiddeld worden grutto’s zo’n 8 tot 9 jaar, met
uitschieters omhoog) die ik als volwassen vogel heb
geringd, dus hij kan ouder zijn. Het is de lievelings
grutto van medebeschermer Jouke, vandaar ‘de
Jouke-vogel’. In 2020 had Jouke had er zorgen om,
dat hij al vijf jaar geen jongen groot had gekregen,
maar dit jaar is het gelukt! Ik zag hem op een paal

De 'Jouke-vogel'
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Arris Zwanenburg 

Te Brittenburg 58, 2225 ZX Katwijk 

06 - 53723161 

En één van zijn jongen dit jaar.

zitten en ringde zijn twee grote kuikens in het land.
Een aantal weken later zaten die bij slot Loevestein
en nu kunnen ze in Senegal zitten. Dat gaat zo hard.
En er is niemand die het ze uitlegt, hoe ze moeten
vliegen.”

Jouke, hoe zit het met die Jouke-vogel?
Jouke Altenburg: “Nou, ik noem deze grutto zelf
Red 5 Yellow Red Red Blue, dat is zijn ringcode.
Ik volg die krasse knar al zo lang. Ik ben blij dat hij
dit jaar niet voor niks dat hele stuk heeft gevlogen
en er jongen zijn groot geworden. Ik heb altijd een
geluksmoment als onderzoeker en vriend René
Faber me vanuit Valencia appt dat hij hem in fe
bruari weer heeft gezien, tijdens zijn vaste tussen
stop. En ik stuur René natuurlijk een appje als Red
5 Yellow Red Red Blue weer in de uiterwaarden bij
de Lek zit in het voorjaar. Mooi hoe vogels mensen
verbinden. Maar niemand zal het kleine pootringe
tje van vrouwtje roze-wit in het buitenland aflezen.
Dat kan alleen in de stal, op haar nest.”
 

Vrouwtje roze-wit?
“Vrouwtje roze-wit is één van de oudste boerenzwa
luw-vrouwen die mijn kompaan Theo Boudewijn
en ik volgen. Nog een anekdote over een oude vogel
dus. Ze is minstens 8, maar ze was volwassen toen
we haar ringden, dus ze kan ouder zijn. Slechts één
op de grofweg 6.000 boerenzwaluwen wordt ouder
dan 8 jaar. Bijzonder.”
“Sinds ze kleurringen heeft weten we veel van
vrouwtje roze-wit. Ze kwam in 2022 vroeg terug en
nam een mannetje op sleeptouw, dat in een stal 3
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km verderop zat. Dat is opmerkelijk, want mannen
hebben geïnvesteerd in kennis van hun territorium
en daar doen ze niet makkelijk afstand van. Maar
deze man koos toch voor vrouwtje roze-wit. Er zijn
uiteindelijk vijf jongen gezond uitgevlogen.”
 
“Alle kennis hebben we trouwens ook te danken
aan de andere ringgroepen. Sinds 2019 volgen rin
gers in ZO-Friesland, Twente, de Bollenstreek en
West-Betuwe de paarvorming en het broedsucces
van individueel herkenbare boerenzwaluwen. En
dank aan de eigenaars van de erven. Want we
komen daar wekelijks op de gekste tijden van de
dag, soms om 5.00 uur ’s morgens en dat vinden ze
allemaal maar goed.”
 
Astrid en Jouke; kan het zo zijn dat juist oude vo

gels succesvol broeden omdat ze meer ervaring
hebben?

Astrid: “Oude grutto’s zijn wat standvastiger, ze
kennen het klappen van de zweep. Ze komen bin
nen, gaan paren, hebben gelijk een goede nestplek
en beginnen met broeden. De jongen zwerven,
proberen eens een plekje, of komen laat in Neder
land aan. Zo verliezen ze vaak wat jaren, maar niet
altijd. In Friesland hadden we een starter van nog
geen jaar dat al succesvol broedde. Veel weten we
eigenlijk nog níet, maar het ringen leert ons meer.”
Jouke: “Je ziet wel dat minder ervaren broedvogels
het kunstje nog moeten leren. De ervaren vogels
doen het goed, maar bij langlevende soorten treden
soms verouderingseffecten op. Boerenzwaluw-
vrouwen hebben sowieso een wat lagere overleving
dan mannen. Dat is logisch als je ziet wat zo’n
vrouwtje in het broedseizoen doet. Onvoorstelbaar:
als ze twee legsels heeft, legt ze haar eigen lichaams
gewicht aan eieren! Zij is ook nog degene die broedt
en vaak het meeste voert.”

 
Wat gaat er dan door je heen Jouke, als je ziet dat

die oude boerenzwaluw-vrouw - die je al zo lang
kent - nog leeft en een nieuwe generatie jongen

groot krijgt?
“Het is gewoon een powerwoman, ik bewonder
haar. Het zijn niet mijn vogels, ze zijn van zichzelf
en ik mag ze bestuderen. Maar ik ben haar nu al
weken kwijt - na het eerste legsel heb ik haar niet
meer gezien - en ik ben haar zelfs op de omringende
erven gaan zoeken. Ik spring een gat in de lucht als
ik haar weer zie.”
 

“Vecht mee!”
“Wees geen toeschouwer, maar doe iets. Vecht
mee!” zegt Astrid Kant. En dat kan, iedereen die
wat wil betekenen voor vogels en hun leefgebieden
kan bijdragen op een manier die past. Word lid van
een vogelwerkgroep in uw buurt en ga mee vogels
tellen en ringen, word Tuinvogelconsulent en leer
mensen hun tuin op een natuurvriendelijke manier
inrichten of word Stadsvogeladviseur en adviseer
gemeenten bij het vogelvriendelijk inrichten van
dorp of stad. Inzet is aanstekelijk en alles helpt!

Vrouwtje roze-wit op haar nest. Nestfotografie is normaal uit den boze,
tenzij zoals hier, voor onderzoek.

Jouke Altenburg bezig met het kleurringen van boerenzwaluwen.

De Ekster (Pica pica)
Schoonheid in zwart/wit en ook wellicht de mooiste
Europese vogel in zwart/wit al heeft hij op dit vlak
wel wat concurrentie van de Kluut,  en de bonte
vliegenvanger.
 
En zwart/wit bij de ekster is ook wel een beetje kort
door de bocht, want als er zonnestralen op de ekster
vallen veranderd het zwart in brons/groen/koper
kleurig en donker blauw. En het wit blijft het zui
verste wit. De vorm van de ekster vind ik ook wel
heel apart en de lange mooie lancetvormige staart
is toppunt van sierlijkheid en karakteristiek ken
merk van de ekster. Geen enkele Europese zangvo
gel kan tippen aan zo een mooie lange staart. En ja
hoor de ekster hoort thuis in de categorie van de
zangvogels, al is het toch geen echte zang virtuoos.
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Ondanks de schoonheid van de ekster geniet hij over
het algemeen van een niet al te beste reputatie. Want
als de ekster jongen heeft rooft hij nogal wat nesten
van de kleine zangvogels tot de grote van de merel
en alles wat kleiner is. Ook weidevogels en eenden,
hun kleintjes zijn niet veilig voor de ekster. Vooral
merels en lijsters zijn hun bijzonderste slachtoffers.
Daarnaast eten ze ook allerlei insecten en eigenlijk
alles wat verteerbaar is, want het zijn echte oppor
tunisten. En dat maakt het succes van ekster, want
hun aantal houd goed stand. Volgens Sovon leven
er in Nederland tussen 45.000 en 65.000 eksters van
1960 tot 2000 was er een flinke afname. Maar vanaf
2000 is hun aantal stabiel. Vroeger waren het bewo
ners van bossen en nu vind men ze ook in woonwij
ken en daardoor vallen hun schelmstreken ook meer
op. Want wat we niet zien daar hebben we ook geen
last van. Meestal hebben eksters vier a vijf jongen
en worden er twee a drie zelfstandig. De sterkste
jongen bedelen het felst en ze zijn ook niet zo lief
voor de achterblijvers. Deze die het eerste jaar
overleven blijven in groepjes samen gedurende 3
jaar en dan proberen ze een eigen territorium te
bemachtigen en bouwen ze een kolossaal nest soms
zelf met overkapping. Sommige mensen beweren
dat er veel meer eksters zijn dan vroeger maar dat
klopt dus niet. Alleen is het de laatste 30 jaar een
vogel die ook in onze tuinen voorkomt.
 
Het zijn ook echte opruimers van kadavers meestal
verkeersslachtoffers zoal konijnen, hazen, egels,
ratten, muizen, vogels kortom alles wat we over
hoop rijden s ’nachts wordt voor dag en dauw op
gepeuzeld door de eksters al krijgen ze wel hulp door
kraaien.  En raar hoewel ze hun leven op het spel
zetten door de kadavers van de weg te halen. Ze
weten het verkeer perfect te ontwijken. Een ekster
zie je bijna nooit langs de weg liggen als verkeers
slachtoffer. Qua slimheid staan eksters aan de top
van de vogels. En ze zijn ongelofelijk gewiekst. In
onze tuin komt ook de grote bonte specht, voor hem

heb ik gaten en boomstronk geboord van 18 mm en
hier stop ik Vivara pinda vet “Naturel” maar de
eksters hangen verticaal tegen de boomstronk om
het vet te bemachtigen. Er is er zelfs eentje bij die
het als een volleerde kolibrie  weet weg te pikken.
Die had zijn naam vlug te pakken en is de “Kolibrie
ekster  En ze zijn altijd met drie samen om te foera
geren in onze tuin en zo waren het al snel de “drie
musketiers.
 
Maar mijn sympathie voor deze schelm in zwart/wit
kreeg onlangs toch een flinke deuk. Ik was op 27
mei een pas uitgevlogen ijsvogeltje aan het fotogra
feren het werd door beide ouders gevoederd met
visjes. Enig mooi om te zien, een mooie tak en
misschien wel onze mooiste Europese vogel, het was
puur genieten. Tot een ekster in duikvlucht het
jonge ijsvogeltje in zijn  snavel meenam en daarmee
was het lot van kleine “Kingfisher” bezegeld en
diende als voer voor jonge ekstertjes. Hoe hard de
natuur kan zijn. En ik die het altijd voor de eksters,
kraaien, kauwen en gaaien opneem. Maar hier moet
ik toch van bekomen hoor.
 
Alois

Vogelvereniging De Diamantvink
Elke 2de zaterdag, van 12.00-15.00 uur
Clubgebouw De Diamantvink
Weteringlaan  16, Oude Wetering
Inlichtingen: Hans van Egmond 06 17767740
 
++++++++++++++++++++++++++++++++
Vogelvereniging De Kolibri Noordwijkerhout
Iedere laatste zaterdag van de maand
augustus t/m mei van 11:30 tot 14:30 uur
’t Victorhuis, Maandagsewetering te Noordwijkerhout
Inlichtingen Ben Zwetsloot 0252-216636
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Freek Schot 

Tel. 0172 242337 

Kweker van 

waterslagers 

 

Aad van Niel 

tel.06 49217246 

Kweker van 

kleur & postuur 

kanaries 

 

Krien Onderwater 

tel.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 

 

 

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

     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)

     Vrijdag 13 mei Ledenbijeenkomst

     Zaterdag 21 mei Vogelbeurs (10-12 uur)

     Zaterdag  11 juni Barbeque

     Zaterdag 18 juni Vogelbeurs (10-12 uur)

     Zaterdag 15 juli Vogelbeurs (10-12 uur)

     Zaterdag 20 augustus Vogelbeurs (10-12 uur)

     Vrijdag 26 augustus Excursie Avifauna (18.30)

     Zaterdag 17 september Vogelbeurs (10-12 uur)

     Vrijdag 23 september Klaverjassen

     Vrijdag   7 oktober Ledenvergadering

     Vrijdag 14 oktober Demo Bouman roofvogels

     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)


