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De Centrale Volksbank (CVB) is een van de rechtsvoorgangers van RegioBank en werd opgericht op 1 oktober 1920.

Al 100 jaar een
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in uw buurt
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Beste vogelvrienden,

Ringen bestellen.

Ringen bestellen doe je direct bij de ringencommis
Het bestuur van de vogelvereniging wenst u en uw saris Bouwe Nijgh. Bij de bestelling dient ook direct
naasten een gelukkig en een gezond 2022 toe. Ho betaald te worden.
pelijk zal 2022 een ander jaar worden dan 2021 met Bestellen tot:
Afleveren ringen:
o.a. een vogeltentoonstelling na 2 jaar.
05 mei 2021
na 1 oktober 2021
na 15 december 2021
Als de coronaregelgeving niet verandert gaat de 20 september 2021
Nieuwjaarsreceptie niet door.
20 januari 2022
na 1 april 2022
20 maart 2022
na 15 mei 2022
De vogelbeurs is veranderd in een voerbeurs. Deze
heeft dezelfde tijd, van 10.00 tot 12.00 uur in het Als u ringen wilt bestellen voor Eur. Cultuurvogels
verenigingsgebouw. Ook hier worden de corona dient u het originele formulier te gebruiken met uw
regels gehandhaafd, QR-code, mondmasker en 1 ½ BSN (het oude sofinummer) en te ondertekenen.
mtr. afstand houden.
Dit is een eis van het ministerie.
Vanaf april 2022 zal een ieder zelf de ringen moeten
Spoed bestelling:
bestellen direct bij de N.B.v.V.. In Onze Vogels zal Extra €1,= per ring en €4,50 voor de administratie
hier een artikel over verschijnen.
kosten.
Gelieve de contributie over te maken naar de pen
ningmeester Dick Verkade. Juiste gegevens vinden
jullie op pagina 3 van het clubblad.

De prijzen van de ringen:
Gekleurde ringen
€ 0,25
Volledig gekleurde ringen
€ 0,40
Kunststof ringen
€ 0,40
Gekleurde ringen voor beschermde vogels€ 0,35
Volledig gekleurde ringen voor bescherm€ 0,50
de vogels
Aluminiumkleurige ringen groot
€ 1,00
RVS ringen
€ 2,00
Spoedbestellingen basis ring plus
€ 1,00
Administratiekosten is €3,00 geworden.

Het hoekje van de natuurliefhebber
De koolmees(Parus major)
We vinden de koolmees zo gewoon, dat we soms
niet meer zien hoe mooi een koolmees wel is. Eigen
lijk ziet hij er een beetje exotisch uit maar het is een
echte Europese volbloed pur sang. Volgens een van
mijn vrienden is het een mus met een wielerschirtje
aan Koolmezen komen in bijna alle tuinen voor.
Tijdens het broedseizoen van april tot juni zijn het
specifieke insecteneters, maar daarbuiten eten ze
ook wel zaden. Op pindavet voor vogels zijn ze
verzot en ook op ongebrande pindanoten. Maar
pindanoten mag je echt niet geven als er jongen zijn,
want het kan geburen dat ze de jongen hun kropje

vullen met flinke brokken van de pindanoten. De
jongen kunnen die moeilijk of niet verteren en dat
is slecht voor hun ontwikkeling en in extreme ge
vallen kunnen ze er ook door stikken. Jonge kool
mezen hebben sappige rupsen en bladluizen nodig,
ook de eikenprocessierups valt bijzonder in de
smaak van de koolmezen. De vetbollen van Vivara
zijn een echte aanrader het hele jaar door. Ze zijn
gemaakt van plantaardige en dierlijke vetten, fijn
gemalen pindanoten en insecten.
Hang ook voor mezen nestkasten op, dat kan weken
plezier betekenen voor het hele gezin, als de nestkast
bewoont wordt. En veel kans dat heel de tuin is vrij
van insecten.
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Sommige mensen verwarren koolmezen met pim
pelmezen. Maar het zwarte “kooltje” op de kop is
onmiskenbaar bij de koolmees. Zo kan je het nooit
meer vergeten. Mannetje en vrouwtje koolmees
lijken wel op elkaar, maar het mannetje is ietsje
forser en zijn kleur is ook ietsje feller en het hechte
kenmerk is de zwarte stropdas die bij hem veel
breder is.

Het is altijd en eeuwig de roodborst die prijkt op de
gezellig besneeuwde kerstkaarten die in december
op uw mat landen. Waarom toch? Waarom geen
goudvink, of een grote bonte specht? Om maar wat
te noemen.
Die roodborst op onze kerstkaarten danken we aan
de Engelse postbodes uit de Victoriaanse tijd. Die
postbezorgers moesten destijds een rood uniform
dragen, want die kleur hoorde bij het koningshuis
en de Britse vlag. Daardoor leken ze op roodborsten
en kregen de bijnaam 'robins' (roodborsten). Al
snel kwamen er toen kerstkaarten met roodborsten
die aan de deur klopten om de post te bezorgen. Net
als de postbode. Toen had je het balletje aan het
rollen.
Roodborst-postbodes. In het echt zie je ze nóóit
samen, want ook 's winters verdedigen ze fel hun
territorium.

Een stelletje, links de man en rechts de pop

Koolmezen staan gelukkig niet op de rode lijst,
volgens Sovon broeden er ongeveer 375.000 tot
625.000 in Nederland. In de winter komen er ook
nog bij uit het Noorden. Dan kan hun aantal nog
flink oplopen tot 1.000.000 en in een goed koolme
zen jaar tot wel 2.000.000. dat zijn nog eens aantal
len hé.
De foto is gemaakt met een Canon 5 D Mark IV,
In het echt zie je ze nóóit samen, want ook 's
canon lens 300 mm f2.8, Diafragma 3.5, sluitertijd Roodborst-postbodes.
winters verdedigen ze fel hun territorium.
1/500 ste, iso 1600, Witbalans handmatig op “be
wolkt”.
Vuur in de ijstijd en in de stal van Jezus
Alois van Mingeroet 2021
Het verband tussen de roodborst en de 'kerstperio
de' begon echter al lang, lang daarvoor: in de ijstijd.
Waarom roodborsten op kerstkaarten staan Het roodborstje bracht de stammen die toen leefden
vuur, dus warmte, met de symbolische vlammen op
zijn borst. Dat moet belangrijk voor ze zijn geweest
midden in de winter. De verhalen gaan dat er bij die
geharde mannen en vrouwen strenge straffen ston
den op het doden of verwonden van een roodborst
je...
Daarna zorgenden -ook volgens de verhalenroodborsten in de stal van Jozef en Maria er met
hun gefladder voor dat het vuur bleef branden. De
stal waar Jezus werd geboren was namelijk erg koud
en Jozef moest naar buiten om extra hout te halen
voor het vuur. Dat duurde echter zo lang dat het
Roodborstje (bron karper-forum-online.nl)
bijna doofde. Het lukte de roodborsten gelukkig het
Roodborstje (bron karper-forum-online.nl)Door Je vuur weer aan te wakkeren, maar daarbij ver
anet van Zoelen
schroeide de veren op hun borst naar een rode kleur.
Medewerker Vogelbescherming
Roodborst met kerstman-baard
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Roodborst met kerstman-baard

Kerstman-roodborst
Even een leuk weetje tussendoor over de bijzondere
foto hierboven: een roodborst met een kerstman
baard! Deze roodborst heeft een kleurafwijking.
Dit is aangeboren en blijft zijn hele leven zo. De
vogel maakt te weinig pigment om alle veren te
kleuren, waardoor delen wit zijn. Het komt niet veel
voor en ziet er zeker op deze plaats heel apart uit.

Dat mooie rooie achterwerk is zeker een kerstkaart waardig.

Mooi rood achterwerk
Even Googlen leert dat mezen inmiddels wel in
trek raken als kerstkaart - terecht- maar de grote
bonte specht nog niet. Zonde. Dat komt vast omdat
ie pas sinds kort in aantal toeneemt en uitbundig in
tuinen komt. Daar komt volgend jaar vast veran
dering in, want dat mooie rooie achterwerk is zeker
een kerstkaart waardig.

Al 150 jaar een succes
De roodborst staat natuurlijk ook gewoon op
kerstkaarten omdat het zo’n fantastische vogel is.
Hij zit ’s winters in bijna elke tuin, hij is voor ieder
een herkenbaar met zijn rode borstje en hij ziet er
klein en schattig uit (ook al is ie dat lang niet altijd).
Bovendien went hij aan mensen, dus kan best tam
worden. Die roodborst-kerstkaarten zijn dus een 
doorslaand succes, nu al pakweg 150 jaar.
Herkenningstips voor de kerstkaart-kandidaten

Geluk zit in een klein uiltje
Door Jeanet van Zoelen, Medewerker Vogelbescherming

Geef toe: het zijn net twee kerstballen in de boom.

Kerstbal met een bivakmutsje
Toch is ook de goudvink een goede kerstkaartkandidaat. Geef toe, het zijn net twee kerstballen
dat stelletje hierboven: rood, bol en rustig in de
boom. Het mannetje tenminste. Het vrouwtje is
meer een beige kerstbal. Ze blijven het hele jaar
samen, dus het is een setje voor een kerstboom
zonder kleurenthema. Ze zien er ook nog onwijs lief
uit met die kleine zwarte bivakmutsjes en hun korte,
bolle snavels.

Het is onmogelijk om niet verliefd te worden op de
steenuil: dat coole, kleine, maar felle uiltje. Laten
we de steenuilen helpen en laten we óók de mensen
van STONE helpen, die ze al 25 jaar gepassioneerd
beschermen. Uiteindelijk doet u dat ook voor uzelf,
want geluk, dat is een ontmoeting met een steenuil.
Het is allemaal pure invulling, maar steenuilen lij
ken altijd zo cool en ontspannen. Alsof ze maar zo’n
beetje kijken wat de dag brengt en er het beste van
maken. Ze kunnen bloedserieus een worm grijpen
en dan hoor je ze bijna roepen ‘waaahr, ik ben wél
een roofdier!’, want ze weten zelf heus dat ze niet
groter zijn dan een merel. Sympathiek, die zelfspot.
Ze rekken, strekken, liggen in de zon, knuffelen en
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proberen her en der lekkere rustplekjes uit. Ze zijn
honkvast en partnertrouw en ogen al met al content
met z’n tweetjes op het erf waar ze jaren leven en
regeren.

ze sponsoren met 25,- euro. In ruil ontvangt u vijf
prachtige kaarten speciaal voor dit doel getekend
door Joris de Raedt. Mail als u interesse heeft
naar stone@steenuil.nl of kijk voor meer informa
tie op www.steenuil.nl.
Boeren en buitenlui helpen mee
Veel boeren en andere bewoners van het landelijk
gebied zijn ook gecharmeerd van steenuilen en
helpen ze een handje op hun land of erf. Daar leven
steenuilen namelijk graag. Mocht u zo gelukkig zijn
een erf of lapje grond rond het huis te hebben, kunt
ook u ze helpen met de maatregelen hieronder.

Je hoort ze bijna roepen ‘waahr, ik ben wél een
roofdier!’. Ze weten heus dat ze niet groter zijn dan
een merel.
25 jaar en 25 euro
Geen wonder dat al 25 jaar een groep toegewijde
mensen werkt aan onderzoek en bescherming van
dit meesterlijke uiltje. Een jubileum in 2022 en een
dikke pluim voor alle betrokkenen bij STONE
(Steenuilenoverleg Nederland). Die bescherming is Ze knuffelen, zijn honkvast, partnertrouw en ogen
ook hard nodig want de steenuil staat op de Rode content op het erf waar ze jaren leven en regeren.
Lijst. Het Nederlandse platteland is veel te netjes
voor ze geworden.
Verzekeren dat de steenuil kan eten
Steenuilen eten vooral veldmuizen, kleine vogels,
STONE wil in 2022 graag een boek over de steenuil regenwormen en insecten zoals nachtvlinders en
opnieuw uitgeven, verrijkt met nieuwe kennis uit  meikevers. Tot wel 89% van hun voedsel bestaat in
Beleef de Lente. Dat is het webcamproject van Nederland uit die kleine ongewervelde diertjes. De
Vogelbescherming, waarbij u live kunt meekijken steenuil-helpers weten dat en laten een weitje begra
in vogelnesten. Altijd aangrijpend om te zien en zen door paarden of schapen, zodat er veel insecten
soms puur genieten, maar daarnaast leveren de op hun poep afkomen. En zodat de steenuilen
beelden ook een schat aan informatie op.
kunnen jagen in het korte gras.
Steenuiltjes wachten namelijk op een hoog punt op
hun slachtoffers en golven er dan geluidloos op af.
En nu komt het: daarna pakken ze hun prooi vaak
rennend! Grotere prooien met de poten, kleine met
de snavel. Daarom hebben steenuilen ook zulk
lange poten. In te hoog gras lukt het rennen niet en
vinden hun prooien te gemakkelijk dekking, van
daar dat begrazen. Voorwaarde is dus ook dat er 1
tot 1,5 meter hoge punten zijn om vanaf te jagen,
zoals hekken of paaltjes.
Sommige boeren gaan verder en zaaien akkerran
den in met zaadmengsels die aan de wensen van
Laten we de mensen van STONE helpen om het kleine zangvogels en muizen voldoen. Een lopend
geld bij elkaar te krijgen voor het geplande boek en buffet voor de uilen en andere roofvogels. Hulde.
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PARTNERS IN ONDERHOUD

Scheepmakerstraat 3r-3s
2222 AB Katwijk ZH

www.durieuxschilders.nl
071 40 29628

Schilderwerk door
vakmensen
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Ze rommelen rond...

...en proberen her en der lekkere rustplekjes uit.
Steenuil-nestplekken
Steenuilen maken nesten in spleten op rotshellingen
(vandaar steenuil),maar in Nederland vaker in
schuren, stallen, kippenhokken of holtes in knot
wilgen en oude (hoogstam)fruitbomen. Nest is
trouwens een groot woord. In de holte liggen de
eieren in een krans van vertrapte braakballen en half
vergane prooiresten. En moeder steenuil zit daar
maar te broeden. Blijkbaar deert zo’n omgeving
haar niet.
De mensen die steenuilen helpen, planten dus
knotwilgen of fruitbomen op hun grond en laten
tochtgaten in hun schuren en bijgebouwen open. De
uiltjes kruipen bijvoorbeeld achter de onderste rij
dakpannen, in holtes achter muurstenen of zelfs
onder golfplaten. De beloning is groot met een
glimp van de uilskuikens, die na anderhalve maand
overigens wel op zoek gaan naar een eigen plek,
vaak binnen een straal van 10 kilometer.
Veilige nestkasten
Verder zijn er speciale nestkasten voor steenuilen
om ze onderdak te bieden. Deze zijn onder meer te
koop in de webwinkel van Vogelbescherming, maar
doe-het-zelvers kunnen ook aan de slag met de 
bouwtekeningen op de website van STONE. Als u
er één koopt of bouwt, kies dan variant die zeer

Ze rekken en strekken om even te doorbloeden en
ontspannen. Net als wij.
moeilijk toegankelijk is voor marters. Dat zijn na
melijk natuurlijke vijanden van de steenuil. We
gunnen ook de marters wat, maar die eten van alles
en we zien wat graag de jonge steenuiltjes grootko
men.
Veilige drinkbakken
Naast marters, vormen ook drinkwaterbakken
voor het vee een bedreiging voor steenuilen, want
ze verdrinken er vaak in. Mensen met vee die deze
uiltjes in de buurt hebben, kiezen daarom het beste
voor een speciale, door STONE ontwikkelde
drinkbak. Daar kunnen de steenuilen snel weer uit
klauteren.

Uiteindelijk doe je het voor jezelf, want geen groter
geluk dan het steenuil-leven te mogen zien of meema
ken.
Wie ze heeft, wil ze nooit meer kwijt
Al die maatregelen voor de steenuil zijn geweldig,
ook voor veel andere dieren en planten en de men
sen die van het mooie landschap genieten. Maar
stiekem doen de meeste erfbewoners het ook een
beetje voor zichzelf. Om de uiltjes in de vroege
ochtend of late avond op een paaltje of kruiwagen
te zien zitten. Om ze bij zonnig weer op een warm
plekje te zien knipperen en doezelen. Om de jongen
onder een dakpan vandaan te zien gluren. Ja, wie
ze eenmaal op zijn land heeft, wil ze echt nóóit meer
kwijt.
15

16

Kweker van
Diamantvinken &
waterslagers

Kweker van
waterslagers

Donateur

M. Helders
Tel.071

G.J. de Brabander
Tel.06 22587218
Tel.06 42866940

Aad van Niel
tel.06 49217246
Kweker van
kleur & postuur
kanaries

Kweker van
Tropische vogels

Kweker van
Waterslagers

Krien Onderwater
tel.071 4033322

M.J. Teeuwen
Tel.023 5848601

Kweker van
waterslagers

Kweker van
Waterslagers

P. Hagenaars
Tel. 06 10474218
Kweker van
Kleurkanaries

Jaap Plokker
tel.071 4027562

B. Nijgh
Tel.071 4030323

G. van der Zwam
Tel.06 12756732
Tel.06 20746146

Kweker van
Jap.meeuwen &
waterslagers

Kweker van
Gouldamadines

Kweker van
Eur.Cultuurvogels

Dick Verkade
tel.071 4024698

R. Zandbergen
Tel06 10107345

Fr. Kromhout
Tel.06 12972013

Kweker van
Tropische vogels
& parkietachtige

Kweker van
Gouldamadines
Eur.Cultuurvgls

Kweker van
Insecten eters

Donateur

Donateur

T. Diepenhorst
Tel.06 41423184

B. van Stelt
Tel. 06 39854296

Freek Schot
Tel. 0172 242337

C. Schaap

G. van Duyn

Donateur

Donateur

J. Schaap

D. de Mol
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Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Donderdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Dinsdag
Vrijdag
Zaterdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

14 januari
15 januari
22 januari
4 februari
11 februari
18 februari
19 februari
25 februari
4 maart
11 maart
19 maart
25 maart
1 april
16 april
21 mei
11 juni
18 juni
15 juli
20 augustus
16/23 september
17 september
23 september
7 oktober
14 oktober
15 oktober
28 oktober
4 november
11 november
18 november
19 november
22 november
25 november
26 november
5 december
6 dcember
7 december
8 december
9 december
10 december
17 december
14 januari 2023
21 januari 2023

Klaverjassen
Vogelbeurs
Nieuwjaarsreceptie
Klaverjassen
Prijsuitreiking (ledenvergadering)
Klaverjassen
Vogelbeurs
Jaarvergadering
Klaverjassen
Roofvogel demonstratie
Vogekbeurs
Klaverjassen
Ledenvergadering
Vogelbeurs
Zaadbeurs
Barbeque
Zaadbeurs
Zaadbeurs
Zaadbeurs
Ledenvergadering
Vogelbeurs
Ledenverg./Klaverjassen
Ledenvergadering
Klaverjassen
Vogelbeurs
Klaverjassen
Ledenvergadering
Klaverjassen
Inschrijven tentoonstelling
Vogelbeurs
Afluisteren Zangkanaries
Klaverjassen
Afluisteren Zangkanaries
opbouwen tentoonstelling
Opbouw/inbrengen vogels
Keuren van de Vogels
Opening tentoonstelling
Tentoonstelling open/Klaverjassen
Tentoonstelling Open
Vogelbeurs
Nieuwjaarsreceptie
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 leaseauto
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 (werkplaats tot 12.30 uur)

