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Redactie clubblad: Piet Hagenaars
Redactieadres: dkv.1914@outlook.com
Inhoud:
Het is voor iedereen mogelijk om stukken in te
zenden. Deze stukken dienen bij de redactie te zijn
ingeleverd voor de 18 augustus. Niet tijdig ingele
verde stukken worden later geplaatst. De redactie
neemt geen verantwoording voor de inhoud van de
ingezonden stukken en behoudt zich het recht voor
om plaatsing om redactionele redenen te weigeren.
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Bij Krijgsman Dranken
kunt u terecht voor uw
whisky, wijn, bier, fris en
alle andere dranken.

Robert Verhoef
071 - 40 14 330
info@krijgsmandranken.nl

Bosplein 13-14
2224 GB Katwijk
Maar wist u ook dat wij
bezorgen bij bedrijven,
verenigingen,
evenementen, horeca én
particulieren.
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Beste vogelvrienden,

Gevonden vogeltjes

Voor jullie ligt het laatste clubblad voor de “zomer
stop”. De redactie gaat genieten van een welverdien
de vakantie. Er is de afgelopen tijd ontzettend veel
tijd gestoken in de ontwikkeling van het nieuwe blad
met een geweldig resultaat. De volgende uitgave
komt in september en het zou mooi zijn om de er
varingen van jullie te mogen lezen in de editie van
september.

Medewerker Vogelbescherming Nederland Jeanet
van Zoelen

Het broedseizoen is op dit moment voor sommigen
in volle gang, daar waar voor de kanariekwekers
het broedseizoen al weer voorbij is. Ik ben ook
benieuwd om in september te horen en te lezen wat
de resultaten zijn van het dan afgelopen broedsei
zoen. Bij de laatste ledenbijeenkomst werd ook al
duidelijk dat niet bij iedereen de kweek vlotjes
verliep. Veel verhalen over onbezette eieren en dode
jongen in het nest. Niet alles is te regisseren. De
natuur gaat gewoon haar gang.
Half mei zijn vier leden van onze vereniging gestart
met de cursus surveillant NBVV. Tijdens de cursus
worden de cursisten geleerd om tijdens een vogel
beurs of vogelmarkt en tijdens een tentoonstelling
het naleven van de bepalingen ten aanzien van de
gezondheid en het welzijn van kooi- en volièrevogels
te controleren. We volgen de ontwikkelingen op de
voet en houden jullie tijdens de vergaderingen ver
der op de hoogte.

Een jonge vogel - nog dons tussen de veren - zit in
een hoekje van de tuin. Oudervogels zijn in velden
noch wegen te bekennen, het diertje kan niet vliegen,
zoekt geen eten en lijkt verlaten. Overal liggen
katten op de loer, of kraaien, of de hond van de
buren. Wat moet u doen?
Moeilijk om te doen, maar help jonge vogels door
ze te laten zitten. Deze kwetsbare fase hoort er nu
eenmaal bij, het is een soort spoedcursus overleven
in het wild. Zet het jong eventueel wat hoger (op
een beschutte tak), houd de kat een paar dagen
binnen en vraag de buren dat ook te doen. Als de
vogel gewond is (hangende vleugel, slepende poot,
bloed op de veren), bel dan de Dierenambulance!

Foto Merels - Thea Bezemer

Best een vol nest
Ik wens jullie fijne vakantie toe en hoop jullie in
Met tien kuikens is een vogelnest best vol, maar met
september weer in goede gezondheid te zien.
tien jonge vogels barst het uit zijn voegen. Vaak
wordt het nest gewoon te klein en komen de jonkies
Gert-Jan van Duijvenbode
eruit voor ze volgroeid zijn. Dat is normaal. Ze leven
Voorzitter
die eerste dagen op de grond en lijken verweesd,
Vogelvereniging voor Katwijk en omstreken
maar zijn het niet. De ouders zoeken voedsel in de
“De Kanarievogel”
buurt en weten door bedelgeroep waar de jongen
zitten. Na een dag of vier, vijf, soms eerder, kunnen
ze vliegen en zichzelf in veiligheid brengen.
Ogen dicht, aan de vakantie denken
Een jonge vogel kijkt de kunst van het overleven af
van de ouders. Veilig in een kartonnen doosje kan
dat niet, met alle gevolgen vandien en volgens de
letter van de wet is het ook verboden. Houd dat in
gedachten en neem ze dus niet mee, ook al ogen ze
zielig. Gewoon ogen dicht, aan de vakantie denken
of juist het werk, het moet.
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PROFILE PAUL

MAAKT FIETSEN

NOG LEUKER!

Drieplassenweg 1,
2225 JH Katwijk,
tel. 071 – 4012356
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Klaargestoomd voor een leven in het wild
Niet alle jongen zullen het redden - de natuur is
hard. Degenen die overleven, zijn klaargestoomd
voor een leven in het wild. En juist die overlevers
(misschien de grootste die het eerst kon vliegen,
misschien de beste verstopper, misschien de snelste
leerling) zorgen op hun beurt weer voor nageslacht
dat precies heeft wat nodig is, om in deze wereld vol
mensen en katten en hedendaagse gevaren te over
leven.

Help broedende vogels in de tuin
Ontzettend leuk: een vogelnest in de tuin! Een hele
belevenis om mee te maken: vanaf het eerste takje
waarmee een nest wordt gebouwd tot het uitvliegen
van het laatste jong. Natuur begint in de achter
tuin. Drie tips om rekening mee te houden als uw
tuin is uitgekozen om een nest in te bouwen.

Voer gedroogde meelwormen
Als jongen vroeg in het seizoen worden geboren,
kan het nog koud zijn en vinden de ouders moeilijk
insecten. U kunt dan wat gedroogde meelwormen
Overleven vogels tijdens je vakantie?
bijvoeren. Een hardgekookt, geprakt eitje kan ook!
Je voert vogels. Ook ’s zomers, zoals Vogelbescher En de ouders zelf zijn blij met een zaadmengsel, al
ming adviseert. Maar nu ga je op vakantie. Die voeren ze dat niet aan de jongen.
vogels rekenen op je en ineens is er geen voer en ook
Snoei veel later
geen water. Moet je maatregelen treffen?
Nee. Zelfs als je vakantieliefde je twee maanden Verstoor het nestje niet, dus stel het snoeien van die
langer doet wegblijven, hoef je geen thuisblijvers in struik of boom en de directe omgeving ervan uit tot
te schakelen om voor voer en water te zorgen. Vo alle jongen zijn uitgevlogen. Geen probleem om
gels zijn en blijven wilde dieren die prima in staat verder gewoon in de tuin te zitten of te werken. Als
zijn om voedsel in de natuur te vinden. In deze tijd ze gewend zijn aan uw aanwezigheid, maakt het ze
van het jaar is er genoeg voorhanden. Vers water vaak niet veel uit. Onverwachte activiteiten zoals
om te kunnen drinken en badderen vinden ze in de een tuinfeest of een team bouwvakkers kunnen wel
snel verstorend werken. Probeer het daarom een
vorm van vijvers, beken en sloten.
beetje kalmpjes aan te doen zolang de vogels broe
den.
Waarom het hele jaar voeren?
Vogelbescherming adviseert om het hele jaar te
voeren. Waarom? Omdat vogels het ook in lente en
zomer goed kunnen gebruiken. Eieren leggen en
jongen voeren is zwaar werk, waar eiwitrijk voedsel
voor nodig is. Daarna gaan vogels in de rui. Ook
dat kost veel energie. Vogels gaan zelf op zoek naar
de wormen en insecten in je tuin. Maar jouw ex
traatjes zijn zeer welkom; je helpt ze om gezond
meer jongen groot te krijgen. Welkom dus, maar
ook weer niet onmisbaar. Bied wel het juiste voer
aan.
Maar ze rekenen op me!
Ja, ze rekenen op je. Vogels die gewend zijn voer
aangeboden te krijgen zullen zeker een tijdje blijven
aanwippen. Want ze vinden het gemakkelijker om
op jouw voederplek te komen eten dan om zelf te
zoeken. Ook als ze al een paar keer bot hebben
gevangen, zullen ze vaak nog even komen kijken of
er niet toch iets ligt. Na een tijdje knaagt de honger
echter en kiezen ze eieren voor hun geld – echt waar.
Als je bij thuiskomst, of bij het invallen van de vorst,
opnieuw gaat voeren, weten ze je al snel weer te
vinden.

Gun jonge vogels rust
Als de jongen zijn uitgevlogen, blijven ze nog een
tijd in de buurt rondhangen om op eigen benen te
leren staan. Ze kijken de kunst af van de ouders, die
precies laten zien wat ze kunnen eten en waar ze dat
kunnen vinden. De eerste dagen kan het ook voor
komen dat de jongen nog niet kunnen vliegen en
vrij hulpeloos in de tuin zitten. Dat is normaal! Gun
ze vooral de rust en houdt de kat dan een paar dagen
binnen (of vraag de buren dat te doen). De ouders
komen voeren en na een paar dagen lukt het vliegen
ook!
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VOOR
LUNCH EN DINER
MAAR OOK VOOR HIGH TEA,
HIGH WINE, HIGH BEER
OF GEWOON
EEN DRANKJE TUSSENDOOR
Boulevard 70 • Katwijk aan zee
T 071 407 76 24
www.thecomedykatwijk.nl

8

Kappen met kappen!
Door Jeanet van Zoelen, medewerker Vogelbescher
ming Nederland

KLAVERJASSEN BIJ DE KANARIEVOGEL
Het kan raar lopen, ook in de klaverjaswereld.
Stond er in ons vorige clubblad nog geschreven dat
we de laatste ronde gespeeld hadden en dat we tot
september moeten wachten op de volgende kaart
avond, komt er toch weer een verslag in ons blad te
staan. Hoe kan dit nu weer, zal u zeggen. Dat ga ik
u even proberen duidelijk te maken. Onze secreta
ris, Piet Hagenaars, heeft overal zo zijn contacten
en zo kwam hij er achter dat vrijdag 25 mei een zaal
vrij was en dat daar eventueel gespeeld kon worden.
Dus even via de mail geïnformeerd of er wel vol
doende animo was bij de spelers.
Het was al gauw duidelijk dat genoeg spelers wel
zin hadden in de ingelaste ronde, dus doorgegeven
dat een en ander in werking kon worden gezet. Dat
was wel nodig, want het was deze keer niet in ons
clubgebouw, maar in de zaal van “De Kleine Joan
nes” in Katwijk Binnen, maar daar hadden de
spelers geen moeite mee. Hulde van deze kant voor
Piet voor de wijze waarmee hij dit allemaal mogelijk
heeft gemaakt en ook zo’n beetje in zijn eentje heeft
georganiseerd.
Na de gebruikelijke belronde waren er zestien
spelers en kon de wedstrijd beginnen. Er werd direct
aardig gescoord in de eerste twee rondes en hoge
scores konden eigenlijk niet uitblijven. Maar in de
laatste ronde liepen enkele spelers toch nog tegen
een zeperd aan en viel het toch nog wel mee met de
punten. Eerste werd Hans Hazenoot en de troost
prijs was deze keer voor Wim van Duijn. Al met al
was het weer een gezellige avond, al werd het een
beetje laat, en zeker voor herhaling vatbaar.
Iedereen nogmaals een prachtige zomer toegewenst
en tot ziens in september ( als er tenminste niet weer
een zaal vrij komt, je weet maar nooit…).
Hierbij de uitslag van 25 mei 2018:
Hans Hazenoot
5.571
Aad Kuijt
5.365
Gerard Schuiling
5.009
Wim van der Plas T
4.992
Hans Versteegt
4.990
Troef Boer.

Planten en bomen knallen de lucht in en iedereen is
lustig aan het snoeien en kappen, in tuinen én in
gemeenteplantsoenen. Het lijkt logisch, maar is
toch niet zo’n goed idee, want vogelnesten worden
erdoor verstoord. Wanneer moet u dan snoeien, wat
mag echt niet en wat kunt u doen als het mis gaat?
Snoeien en kappen in het broedseizoen mag, MITS
nesten en vogels niet worden verstoord. En daar zit
de moeilijkheid. Zie vanaf de grond maar eens of er
een nest zit in een heg of conifeer. Die vogels doen
namelijk hun stinkende best om ervoor te zorgen
dat het nest onzichtbaar is, want dan wordt het
tenminste niet leeggeroofd.
Kans op vernieling
Snoeien en kappen in het broedseizoen is dus hoogst
onverstandig, omdat de kans heel groot is dat u toch
per ongeluk een nest vernielt. Snoei daarom ervoor
of erna. Daar zit nóg een moeilijkheid, want wan
neer is dat dan? Uilen broeden al in februari, merels
gaan door tot augustus en er zijn ook nog vogels
wiens nest het hele jaar door wettelijk is beschermd,
of het nu in gebruik is of niet (huismus en gierzwa
luw bijvoorbeeld).

Vanaf het eerste takje
Wat te doen? Het beste is om voor maart of na juli
te snoeien, want in die periode broeden de meeste
vogels. Controleer van te voren meter voor meter,
dan zit u redelijk veilig. Vindt u toch een nest? Of
ziet u een vogel rond rommelen met mosjes? Onver
biddelijk, dan moet het werk wachten, want ze zijn
beschermd vanaf het allereerste takje tot het aller
laatste uitgevlogen kuiken.
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Gedragscode geen excuus
Gemeentewerkers zullen misschien claimen dat ze
volgens een gedragscode werken, maar ook dan
mogen ze nestelende en broedende vogels absoluut
niet verstoren. Weten ze dat er een nest zit en gaan
ze door? Dan zijn ze in overtreding, net zo goed als
uw buurvrouw dat zou zijn, gedragscode of niet.

vogels moeten zich juist kenbaar maken met hun
zang en zingen vaak hard, terwijl andere vogels meer
imponeren met hun verenkleed. En vogels die in een
dichte vegetatie leven en broeden, zingen vaak
harder dan vogels in het open veld. Zo is het
‘hoempen’ van de roerdomp in een dichte rietvege
tatie soms op twee kilometer afstand te horen.

Dit kunt u doen
Als u getuige bent van nestverstoring (dus een
overtreding van de Wet Natuurbescherming), dan
kunt u een paar dingen doen.
1. Probeer in eerste instantie het gesprek aan te
gaan. Leg uit dat men vogels verstoort, onwettig
bezig is en dat u in het uiterste geval aangifte ga
doen.
2.Als de gemeente opdrachtgever is, bel dan met de
gemeente. Schakel daarbij eventueel de hulp in van
een vogelwerkgroep.
3.En mag dat alles niet baten, meld het dan bij de
provincie, of doe inderdaad aangifte van een straf
baar feit bij de politie.

Zingen zonder stembanden
Vogels produceren geluiden niet met stembanden,
maar met behulp van de zogenoemde syrinx. Deze
bevindt zich waar de luchtpijp zich splitst naar de
longen. Enkele families, zoals sommige pinguïns,
ooievaars en gieren hebben geen syrinx. Hoe ge
spierder deze syrinx, hoe ingewikkelder de zang.
Het vocabulaire varieert daardoor nogal. Sommige
soorten kunnen wel meer dan twintig verschillende
roepjes produceren, een volwassen koolmeesman
zelfs wel vijftig.

Een sliert koolmeesjes
Niets geeft meer vrolijkheid en voldoening, dan een
hele sliert jonge koolmeesjes op de tuinstoelen,
wetend dat ú dat mogelijk hebt gemaakt. Het lijken
dus misschien lastpakken, al die beschermde vogels,
maar als vroeg en laat kappen of snoeien eenmaal
routine is, heeft u er eigenlijk alleen maar plezier
van.

VOGELWEETJES
Vogelzang
Zingen voor vrouw en territorium
De zang wordt gebruikt om het territorium te ver
dedigen en een vrouwtje te lokken. De meeste
zangen bestaan uit een erfelijk deel en een improvi
satiedeel (spreeuwen zijn hier sterk in). Door het
improviseren en het elkaar nazingen, ontstaan
plaatselijk hele ‘vogeldialecten’. Er zijn ook vogels
die niet zingen. Zo kleppert de ooievaar met zijn
snavel en roffelt de specht op een boomstam. On
opvallend of verstopt: hard zingen! Onopvallende

Waarover communiceren vogels?
Vogels kennen roepjes en zang. Een roep heeft niet
altijd met voortplanting te maken, de zang wel. Met
roepjes kunnen vogels over van alles communice
ren: Lokroep. Om soortgenoten te lokken en soms
voor het markeren van een territorium. Contac
troep. Om de groepsband te onderhouden. Speelt
ook een rol bij de paarband van vogels. Mannetjes
stemmen hun geluid af op dat van hun vrouwtje,
zodat verschillende paartjes anders klinken. Alarm
roep. Wordt bij gevaar gebruikt. Dit zijn meestal
ijle, korte geluidjes die voor roofdieren moeilijk te
traceren zijn. Alarmroepjes van verschillende
soorten lijken op elkaar, zodat ook andere soorten
worden gewaarschuwd. Roofvogels laten hun
plannen vaak varen als ze alarmroepjes horen. Be
delroep. Stimuleert de ouders om de jongen te
voeren. Bij sommige soorten door het vrouwtje
gebruikt om de paarband met het mannetje te ver
stevigen en hem om voedsel te vragen.
Welke vogel zingt ’s nachts?
Roodborst.
Als je ’s nachts een vogel hoort zingen is het meest
al de roodborst (familie van de nachtegaal!). Ze
zingen ook volop buiten de broedperiode, dus je
kunt ze het hele jaar horen, dag en nacht.
Nachtegaal.
Dit is de meest bekende nachtzanger. Toch zal je
hem niet zo vaak horen als de roodborst, want hij
is minder algemeen en trekt weg na het broedseizoen
naar zuiden. In de duinen bijna niet te missen.
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INFO@ARIESTUIJ.NL
WWW.ARIESTUIJ.NL

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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Merel.
De merel zingt niet de hele nacht, maar zo’n half
uur of drie kwartier voor zonsopkomst. Het is de
eerste vogel die ’s ochtends begint met zingen, niet
veel later gevolgd door de zanglijster.
Over genomen uit het clubblad van v.v. De Kolibri
uit Noorwijkerhout

www.vogelbescherming.nl

Na bijna tien jaar weer een invasie van barms
ijzen uit de taiga
Door Ruud van Beusekom en Marijke van de Staak,
excursieleiders Vogelweek Vogelbescherming Ne
derland.
Het najaar van 2017 kan de boeken in als een inva
siejaar voor grote barmsijzen. Grote barmsijzen
trekken pas laat in het najaar door, als veel trektel
lers er al de brui aan hebben gegeven. Nu zwerven
er vooral in Noord-Nederland groepen rond. En
deze kunnen van ver komen, heel ver…Dit najaar
was het al genieten van invasies van appelvinken
en grote kruisbekken, die vooral in oktober relatief
veel op trek werden gezien. Maar in november
werden er plotseling opvallend grote aantallen
barmsijzen opgemerkt. We hebben het dan vooral
over de grote barmsijsAcanthis flammea, een taiga
soort. Het is de noordelijke en oostelijke tegenhan
ger van de zeer nauw verwante kleine barmsijsAcan
this cabaret, die bij ons broedt (zeldzaam).
Trekpiek in november
De najaarstrek van barmsijzen was tot begin no
vember vergelijkbaar met die van vorige herfst; wat
meer dan een gemiddeld. Maar daarna ging de kurk
eraf en trokken er plotseling veel meer barmsijzen
door, die piekten in de week van 19-26 november
2017 en vooral ten noorden van de grote rivieren te
zien waren. Op 18 november telden trektellers 594
barmsijzen langs de IJmeerdijk, Almere (FL) en op

25 november 511 ex. langs de Vulkaan, Den Haag
(ZH). Hierna nam de trek weer af, om door te
sudderen op een veel lager niveau (bron: trektellen.
nl) Invasies van grote barmsijzen komen onregel
matig en niet vaak voor. Eens in de 10-12 jaar is er
wel een, met soms nog een kleine in een tussenlig
gend jaar. Vorige invasies waren er in 1995, 1986,
2005 en 2008. Vooral 1986 was een zeer groot inva
siejaar, toen er bijvoorbeeld bij Den Haag op 12
november maar liefst 3149 barmsijzen werden ge
teld. De invasie van 2017 is vergeleken met andere
invasies van de afgelopen decennia een kleine.
Van China naar Den Haag
De oorzaak van de grote schommelingen in aantal
len barmsijzen ligt in het wisselende aanbod van
voedsel in de taiga, vooral zaad van berk en fijnspar.
Bij voedselgebrek, al dan niet in combinatie met een
goed broedseizoen met veel jonge vogels, gaan grote
barmsijzen op reis. Het zijn dan echte nomaden en
er zijn haast ongelooflijke terugmeldingen bekend
van geringde vogels. Zo werd een grote barmsijs die
op 14 november 2004 werd geringd in NoordoostChina, op 13 november 2005 gevangen in Meyen
del, bij Den Haag! Een andere grote barmsijs die
geringd was in Michigan (VS) – want ook in Noor
d-Amerika broedt hij – werd een winter later gevan
gen bij Ochotsk in Siberië, 10.200 kilometer verder.
Liefhebber van elzenzaad
Op veel plaatsen in Noord-Nederland zwerven nu
al wekenlang groepen barmsijzen rond die gaan
overwinteren. Om ze zelf te vinden kun je het beste
zoeken naar plekken met veel zwarte elzen. De
barmsijzen wurmen met hun kleine snavels het zaad
uit de elzenproppen, of eten uitgewaaid zaad op de
grond. Naast zaad van zwarte els, is in grote bossen
vooral zaad van lariks en berk favoriet. Daarnaast
worden ook zaden van kruiden gegeten, zoals van
diverse soorten melde.

www.vogelbescherming.nl
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Herkenning
Barmsijzen trekken vaak op met putters en sijzen,
die ook veel zaad van zwarte els eten. Heb je een
groepje barmsijzen te pakken, dan loont het de
moeite om te kijken naar de diverse soorten en
kleden. Volwassen mannetjes hebben rood op de
borst, de meeste vrouwtjes en jonge, eerstejaarsvo
gels niet. De kleine barmsijs is in vergelijking met
de grote barmsijs duidelijk kleiner en heeft veel
warmbruine tinten op kop, flanken en onderstaart
dekveren, vaak ook een bruinige vleugelstreep.
Barmsijskenners hebben tussen de grote barmsijzen
ook al enkele zeldzame witstuitbarmsijzen Acanthis
hornemanni ontdekt, de Arctische barmsijs.
Voor meer informatie over de herkenning van
barmsijzen zie de site van Chris van Rijswijk. Op
waarneming.nl is te zien waar recent barmsijzen zijn
gezien.

zaterdagen voerverkoop
Voerverkoop op de volgende zaterdagen:
16 juni; 21 juli en 18 augustus.
Tussen 11.00 en 13.00 uur
In het verenigingsgebouw

De volière
De plaats van de volière
Wat de plaats betreft is het wenselijk dat de voor
zijde zoveel mogelijk naar het zuiden is gericht.
Is dit niet mogelijk dan behoren we de voorzijde
toch zoveel mogelijk op het zuiden te richten, en
dan liever zoals hiervoor reeds gezegd zuidoost dan
zuidwest. Ook al is de voorzijde precies in zuidelij
ke richting dan nog is het aan te bevelen een gedeel
te van glas te maken. Iedere tuin heeft natuurlijk
een andere ruimte om een volière te bouwen, maar
het mooiste is natuurlijk als deze in het zicht is. Men
kan heel vaak de volière als het ware doen opgaan

in de omgeving door het plaatsen van allerlei plan
ten, struiken en bomen. Maak uw vogelverblijf
nooit te laag, een fronthoogte van 2 tot 2,5 meter
moet wel het minimum zijn.
De Bouw
Wat de bouw betreft nog even wat opmerkingen,
let er wel op dat bij de fundering vooral het gaas in
de grond te graven dit tegen ratten en muizen. Het
gaas of draad verwerken door het beton, dit is om
scheuren van het materiaal tegen te gaan. Het dak
moet hellend zijn zodat het water kan aflopen,
plaats ook een dakgoot voor de waterafvoer. Of het
dak moet zover doorlopen dat er geen wateroverlast
kan ontstaan. Het is ook belangrijk het gaas aan de
binnenkant volière vast te maken, zeker als het een
van hout opgetrokken volière is parkieten zijn nu
éénmaal grote knagers. Ook een tip van mijn kant,
gebruik volieregaas (geen kippengaas, ook wel
dubbeltjes gaas genoemd) dit is leverbaar in diverse
maten en het is ook in groen leverbaar. Neem je toch
blank volière gaas dat kun je het beste het gaas
schilderen met zwarte of groene verf dit is om het
gaas een beetje onzichtbaar te maken en je zult de
vogels veel beter zien.
De Vorm van de volière
De vorm en grootte van een volière worden bepaald
naar het aantal toekomstige bewoners, maar bij een
volière is dit eigenlijk andersom. Als de ruimte is
bepaald voor een volière dan kun je pas zeggen
hoeveel vogels je kunt houden. En als je voldoende
ruimte hebt dan kun je zeker 7 tot 10 koppels in één
volière houden en laten broeden. Over de vorm van
de volière kan ik het volgende adviseren bouw het
zo strak mogelijk.
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De Indeling van de volière
Het mooiste is om de volière in drie vakken te ver
delen, een geheel open gedeelte, een overdekt ge
deelte en een nachthok (gesloten gedeelte). In het
open gedeelte planten we planten, struiken en di
verse bomen (welke geschikt zijn staat onder "be
planting"). In het overdekte gedeelte kun je broed
blokken en/of berkenblokken ophangen. Denk er
wel aan dat je in een hele droge periode de broed
hokken en/of berkenblokken regelmatig nat
sproeit, dit om uitdroging te voorkomen en het
vochtigheidsgehalte op peil te houden. Het is ook
aan te raden om in het overdekte gedeelte een
aantal zitstokken of takken te plaatsen zodat bij
slechtweer de vogels toch beschut kunnen zitten.
En dan hebben we nog het nachthok
Hierin kun je ook broedhokken en/of berkenblok
ken ophangen en je zou hier ook het voer en drink
water plaatsen dit kan natuurlijk ook in het over
dekte gedeelte van de volière. Grasparkieten zijn
levendige vogeltjes die zich ook kunnen vinden in
een nachthok zeker als je een aantal trapjes maakt
of andere klim mogelijkheden. Eigenlijk kunnen
grasparkieten s ‘winters rustig buiten blijven het zijn
zeer sterke vogeltjes die echt wel tegen een stootje
kunnen.
Het Onderhoud van de volière
Gebruikt u strooizand op de vloer dan moet dit
regelmatig worden vernieuwd en in de volière zal u
regelmatig het zand moeten omspitten. Hou vaak
hangt eigenlijk af hoeveel vogels u heeft, hoe meer
vogels hou vaker u dit zal moeten doen. Wilt u zand
vernieuwen dan kunt ook speelzand gebruiken wat
u in ieder bouwmarkt kunt kopen. Ieder voorjaar
(liefst vaker) moet u zitstokken reinigen of vernieu
wen, de broedhokken en/of berkenblokken schoon
maken en ontsmetten. De beplanting in de volière
nakijken, eventueel vernieuwen. Alle naden en
kieren indien aanwezig goed reinigen of inspuiten i.
v.m. ongedierte, vooral bloedluis kan zich daar
schuilhouden. Vergeet ook de drinkbakken, voer
derschalen of voedersilo's niet te reinigen en te
ontsmetten, dit moet je natuurlijk eigenlijk om de
paar dagen doen om verzekerd te zijn van gezonde
vogels. Het is nog steeds "voorkomen is beter als
genezen".
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Activiteitenoverzicht 2018 (onder voorbehoud)
vrijdag
vrijdag
vrijdag
zaterdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
zaterdag
vrijdag
vrijdag
zaterdag
donderdag
zaterdag
vrijdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
zaterdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
zaterdag
vrijdag
zaterdag
dinsdag
dinsdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zaterdag
vrijdag

5 januari
12 januari
19 januari
20 januari
2 februari
9 februari
16 februari
17 februari
9 maart
16 maart
17 maart
12 april
21 april
11 mei
19 mei
2 juni
16 juni
21 juli
18 augustus
15 september
21 september
5 oktober
12 oktober
20 oktober
26 oktober
2 november
9 november
16 november
17 november
23 november
24 november
27 november
4 december
6 december
7 december
8 december
15 december
21 december

Nieuwjaarsreceptie
Klaverjasavond
Ledenvergadering
Vogelbeurs
Klaverjasavond
Ledenvergadering
Klaverjasavond
Vogelbeurs
Jaarvergadering
Klaverjasavond
Vogelbeurs
Ledenvergadering
Vogelbeurs
Ledenvergadering
Zaadverkoop
Barbecue
Zaadverkoop
Zaadverkoop
Zaadverkoop
Vogelbeurs
Ledenvergadering
Ledenvergadering
Klaverjasavond
Vogelbeurs
Klaverjasavond
Ledenvergadering
Klaverjasavond
Inschrijven tentoonstelling
Vogelbeurs
Klaverjasavond
Afluisteren zangkanaries
Afluisteren zangkanaries
Opbouw tentoonstelling/inbrengen vogels
Opening tentoonstelling
Tentoonstelling open/klaverjasavond
Tentoonstelling open
Vogelbeurs
Klaverjasavond

zaterdag

19 januari

Nieuwjaarsreceptie
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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)

