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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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De week van de paralellen
Beste vogelliefhebbers,

Allen een fijne zomer toegewenst en vergeet je niet
aan te melden voor de BBQ op zaterdag 2 juni.

Gert-Jan van Duijvenbode
In de week dat minister Wiebes en premier Rutte Voorzitter
zich moesten verantwoorden in de tweede kamer Vogelvereniging voor Katwijk en omstreken
over de afschaffing van de dividendbelasting, “De Kanarievogel”
mochten Gerrit van der Zwam en ik de Districts
vergadering van District Zuid Holland van de
Beste vogelvrienden,
NBVV bijwonen. Een hele belevenis.
Ik ben zoals afgesproken tijdens de laatste ledenbij
eenkomst in april naar die vergadering gegaan met
de opdracht om meer duidelijkheid te vragen over
de oprichting van een stichting tbv het organiseren
van de DTT en de daarbij behorende opstartkosten.
Het voorstel van onze leden om die kosten te halen
uit de kas van het District werd al snel van tafel
geveegd en kreeg ook weinig bijval van de overige
aanwezige afdelingen. Tijdens de discussie werd
ook de vraag gesteld of er al statuten voor de
stichting gemaakt waren. Als eerst kwam het ant
woord dat die er nog niet waren. Later bleek dat er
al wel concept statuten gemaakt waren die nog niet
geheel af waren. Dit in de categorie is de memo er
nu wel of is de memo er nu niet. Van achter de be
stuurstafel werd al snel meegedeeld dat de afdelin
gen van het District Zuid Holland de statuten in
konden zien als ze akkoord bevonden waren door
de notaris. Met andere woorden we gaan ergens een
akkoord op geven waarvan we de inhoud nog niet
kennen. Ik heb mijn verbazing hierover uitgespro
ken maar ook hier weer weinig bijval. Hier stopt
dan ook de week van de paralellen daar waar de
Tweede Kamer de ministers in een heftige debat aan
de tand gevoeld hebben, kwam het debat tijdens de
Districtsvergadering maar moeizaam op gang. Ui
teraard is dit voorwoord te kort om alles uit de
doeken te doen en ik nodig jullie dan ook uit om
naar de komende ledenbijeenkomst op 11 mei as. te
komen waar ik bereid ben om dit alles nader toe te
lichten.

De eerstvolgende ledenbijeenkomst staat gepland
op vrijdag 11 mei. Ja jullie lezen het goed, op
VRIJDAG. Dit is de enige vrijdag waarop de dui
venvrienden geen duiven inkorven of klokken af
slaan. Dat is mooi meegenomen.
Deze avond zal een algemeen karakter hebben. Zo
zal er terugblik worden op de gehouden districts
vergadering.
Op deze avond kan u zich aanmelden voor de BBQ
op 2 juni.
Tijdens deze avond kunnen ook weer de eerste
ringen besteld worden voor kweekseizoen 2019. Ja
ik hoor u al zeggen, ik ben nog volop bezig met
kweekseizoen 2018.

Gelukkig is de zomer in aantocht en worden we
Barbeque
verrast met prachtig zomerweer waarin we kunnen
genieten van de vogels in de natuur en in onze
verblijven. Op 21 april jl hebben we al weer onze Dit jaar hebben we de barbecue op
zaterdag 2 juni.
laatste beurs van het seizoen gehad. Uiteraard
hebben we in de zomermaanden nog wel de voer Opgeven tijdens de bijeenkomst van
vrijdag 11 mei.
verkoopdagen op de derde zaterdag van de maand.
De kosten zijn slechts € 15,=.
Start 19 mei as.
Aanvang zal om 19.00 uur.
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PROFILE PAUL

MAAKT FIETSEN

NOG LEUKER!

Drieplassenweg 1,
2225 JH Katwijk,
tel. 071 – 4012356
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kweeknummer. Dat is hem zei hij. Zodat de vogel
weer bij zijn ouwe baas en Chiel weer vogel rijker.
Zo zie je dat het toch maar goed is dat vogelliefheb
bers lid zijn van een vereniging.
Maart Helders

www.vogelbescherming.nl

Waar gebeurd (uit de oude doos).
Het zal een aantal jaren geleden geweest zijn. Dat
mijn oude buurvrouw op een warme voorjaarsdag
aan belde. Hallo buurman, kan je even meelopen
want ik heb een soort parkietje gevangen. Ja zei ze
hij zat in het gras langs de Industrieweg en kon hem
makkelijk pakken. Hoe ziet dat parkietje eruit vroeg
ik? Ja een klein krom snaveltje, een beetje zwart
koppie en de borst/buik is rood/rose. Nou dan ga
ik maar even mee om te kijken wat het precies is. Ze
woont een straatje verder en al lopende dacht ik wat
het kan zijn. Ik wist niet wat ik zag van verbazing,
het was geen parkietje.
Het was een goudvink, een mannelijke goudvink.
Op dat moment gingen er allerlei vragen door mijn
hoofd. Waar komt hij vandaag? Is hij van iemand?
Is het een wildvogel? Ik stelde voor het vogeltje mee
te nemen en hem de eerste hulp te geven. Thuis
gekomen heb ik hem in een leeg staande vlucht
gedaan en voer en water gegeven. De vogel kon even
op adem komen van zijn zwerf bestaan door Katt
uk. Bij het bekijken van de vogel zag ik dat hij een
vaste voetring had, dus het was een gekweekte
vogel. Maar van wie? Hij zal niet uit Limburg
komen vliegen zijn. In ieder geval hier uit de buurt.
Even dacht ik aan Cees Freke en Chiel van Rijn.
Cees had geen vogels meer, dus bleef Chiel over.
De volgende dag op bezoek bij Chiel en belde aan.
Hallo, kom verder dan gaan we gelijk naar de vo
gels. Zeg Chiel, zei ik, heb je nog een goudvinken te
koop? Nou zei Chiel, 3 weken geleden is er een man
weggevlogen, dus heb ik een stel minder. Die man
zal ik wel nooit meer zien. Ik heb hem het hele
verhaal verteld. De dag erna kwam Chiel naar het
wonder kijken. Hij pakt de vogel en keek naar het

AVG
De Algemene Verordening Gegevensbescherming
gaat op 25 mei in werking. Deze term zal u misschien
niets zeggen. Vanaf die datum is een ieder verplicht
die persoonsgegevens in zijn bezit heeft bekend te
maken welke gegevens in bezit zijn en wat er mee
gedaan wordt. In dit artikel zal ik proberen uit te
leggen wie van de vereniging in bezit van uw per
soonlijke gegevens en aan wie deze gegevens bekend
gesteld worden.
Persoonsgegevens die bekend zijn bij de vereniging
zijn: voornaam, achternaam, adres, postcode,
woonplaats, geboorte datum, telefoonnummer en
mailadres. Dit zijn gegevens die op het aanmeldfor
mulier staan en die een ieder ondertekend heeft.
Deze gegevens zitten in de pc van de secretaris en
penningmeester. De voorzitter en de klaverjasorga
nisatie hebben een lijst van namen met voorletter(s)
met telefoonnummer en mailadressen.
De ringencommissaris heeft ook uw persoonsgege
vens en van de leden die speciale ringen bestellen
heeft hij ook uw BurgerServiceNummer. Dit is een
verplichting vanuit het ministerie. De leden van de
vereniging zijn voor 99 % aangesloten bij de Neder
landse Bond van Vogelliefhebbers. Ook zij hebben
uw persoonsgegevens. Wat betreft de bezorging van
het clubblad, krijgt de firma Editoo elke maand een
verzendlijst met achternaam, voorletter, adres,
postcode, woonplaats, kweeknummer en de code
van de wijk. Editoo heeft de opdracht gekregen dat
zij na de verzending de lijst vernietigt.
Indien u nog vragen heeft over de invoering van de
AVG kunt u terecht bij het dagelijks bestuur.
Piet Hagenaars
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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
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Zelfs de noordse stern op de Rode Lijst
Artikel komt uit het blad “Vogels” van de Vogelbe
scherming.
Wereldwijd is hij niet bedreigd, maar in Nederland
heeft de noordse stern het moeilijk. Hij is daarom
nieuw op de Rode Lijst. Nu staan dus vrijwel alle
in Nederland broedende sterns erop… Maar, we
kunnen wat doen voor deze uitzonderlijke vogel die
verder reist dan elk ander dier op aarde.
De noordse stern broedt in het Noordpoolgebied
(met onze Waddeneilanden als zuidelijkste puntje)
en overwintert in het Zuidpoolgebied. Daarna komt
ie weer terug. Ieder jaar heen en weer, meer dan
70.000 km! Hij reist verder dan elk ander dier op
aarde en is het enige dier dat op de Noordpool én
de Zuidpool komt en twee poolzomers meemaakt.
Uitzonderlijk toch?

sterns, die begin april weer arriveren. Ze broeden in
het Waddengebied, eten zich daar vol voor ze die
immense afstand vliegen, vallen onder onze verant
woordelijkheid en staan nu pijnlijk genoeg voor het
eerst op de Rode Lijst voor Nederlandse broedvo
gels.
Daarbij is de deelpopulatie noordse sterns die in
Nederland broedt, nog uitzonderlijker dan de rest
ontdekten Nederlandse onderzoekers. Onze noord
se sterns volgen namelijk een andere vliegroute naar
de Zuidpool. Ze gaan ook even langs Australië, nog
verder dus! Die moeten veilig thuis kunnen komen.

Roodborstje tikt tegen ’t raam, maar
waarom?

Zeven continenten
Dat houden noordse sterns niet lang vol denkt u
misschien, maar ondanks die immense inspanning
leven ze lang, tot wel 34 jaar. Ze gaan broeden als
ze een jaar of 4 zijn en brengen de meeste jongen
groot als ze meer ervaring hebben, zo rond hun 9de.
Deze vogel is ook nog eens één van de wijdst ver
spreide vogelsoorten, die op alle zeven continenten
is waargenomen.
Wereldwijd geen probleem?
De noordse stern is dus sterk, wordt oud en is
flexibel genoeg is om een groot verspreidingsgebied
te hebben in de landen rond de Noordpoolcirkel.
Wereldwijd zijn er rond de 2 miljoen en ook al
fluctueren de aantallen in sommige gebieden,
Birdlife International maakt zich momenteel geen
erge zorgen om het wereldwijde voortbestaan van
deze soort.

Door Jeanet van Zoelen, medewerkster van Vogel
bescherming Nederland.
Dagenlang kunnen vogels ermee doorgaan: tegen
het raam tikken en fladderen. Van de vroege och
tend tot de late avond. Om gek van te worden.
Waarom doen vogels dit en kan het kwaad?
‘Laat mij erin, laat mij erin’, zegt het roodborstje in
het kinderliedje. Maar als vogels tegen een raam
tikken willen ze echt niet naar binnen. Sommige
mensen denken dat ze bedelen, maar ze willen ook
geen eten. Het enige wat ze willen is die rotvogel
verjagen die daar in hun territorium zit.
Onherkenbaar spiegelbeeld
Het is moeilijk voor te stellen, maar vogels herken
nen hun eigen spiegelbeeld niet. (Met uitzondering
van eksters, zie het kader.) Ze snappen niet dat ze
zichzelf zien in een raam of spiegel en denken dat
hun reflectie een andere vogel is. En in het broed
seizoen, is een andere vogel al snel een indringer in
hun territorium. Die moet weg.

Totaal uitgeput
Het broedseizoen is dan ook de periode waarin veel
Nederlandse noordse sterns
soorten vogels los kunnen gaan op het raam. Ze
In Nederland tobben we wel over ‘onze’ noordse proberen die vreemde spiegelvogel te imponeren en
9
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te verjagen en soms komt het tot heuse gevechten.
Die kunnen zo lang en hevig doorgaan, dat de vogel
totaal uitgeput raakt en helemaal niet toekomt aan
zijn belangrijkste taak: jongen grootkrijgen.
Wat kunt u doen?
De raamtikker heeft dus stress en het is ook nog
eens onrustig voor u. Stop dit gedrag daarom door
tijdelijk wat tegen de buitenkant van het raam te
plakken, zodat het niet meer spiegelt. Het maakt
niet uit wat, maar een tip is: doorschijnend, zelfkle
vend huishoudfolie. Vaak breekt het de spiegeling
genoeg, is gemakkelijk te plaatsen en laat nog wel
licht door.

diertjevandedag.classy.be

klein levend voer moet dan ook zeker toereikend
zijn. Deze felle rakkertjes zijn beter niet met andere
vogels samen te houden. Zo zijn ze niet alleen fel,
maar bovendien zullen zij verhongeren als er voed
selconcurrenten zijn. Het beste zijn deze vogels te
houden in een volière met naaldbomen. In de winter
kunnen ze beter verwarmd gehouden worden,
aangezien ze anders te veel energie verspelen.
Vuurgoudhaantjes maken zelf een nest in de beplan
ting. Hiervoor gebruiken ze voornamelijk mos en
spinnenrag. Jongen worden uitsluitend met zeer
klein levend voer gevoerd. Voorname problemen
zijn het vitaminetekort en onderof overvoeding van
de jongen. Jongen met volle magen sperren niet en
zullen door de ouders uit het nest worden gegooid.
Het aanbieden van gepaste voeding is dan ook een
enorme opgave.

Spiegelproef
De spiegelproef is een manier om te onderzoeken
of dieren zichzelf herkennen in een spiegel. Ze
krijgen een stip op hun hoofd en worden voor een
spiegel gezet. Als ze de stip vervolgens aanraken of
afvegen op hun eigen hoofd, hebben ze gesnapt dat
ze zichzelf zien. Mensen kunnen dit rond hun
Over genomen van v.v. Maasland
tweede levensjaar. Mensapen, dolfijnen en Aziati
sche olifanten doorstaan de proef, maar ook eksters
staan in dit korte rijtje! Wat een bijzondere vogels
Voer verkoop tijdens de zomermaanden.
zijn het toch.

Vuurgoudhaantje

Evenals vorig jaar zal ook dit jaar in de maanden
mei, juni, juli en augustus geen vogelbeurs plaats
vinden. Op de 3de zaterdag van die maanden komt
de firma van den IJssel wel om voer te verkopen.
Dit zal gebeuren van 11.00 tot 13.00 uur. De eerste
keer zal dit zijn op zaterdag 19 mei.

Na het goudhaantje is het vuurgoudhaantje het
kleinste vogeltje van Europa. Met zijn 10 cm en
fraaie kleuren is er veel belangstelling van kwekers
voor deze soort. Het aanbod aan gekweekte exem
plaren is echter erg laag. De kweek van deze inte
ressante vogels is dan ook zeker niet voor iedereen Wilt u verzekerd zijn dat John het voer nog heeft
weggelegd. In ons land komt deze soort vooral in dat u wilt kopen, bel hem dan een paar dagen eerder
het naaldboomrijke oosten en zuiden voor. ’s op. Dan zorgt John ervoor dat het er is.
Winters trekken de meeste vogels naar het zuiden.
De laatste keer van het voerverkoop is zaterdag 18
Vanwege hun kleine formaat en zeer actieve gedrag augustus van 11.00 tot 13.00 uur. Op zaterdag 16
verbruiken deze vogels veel energie. Het aanbod aan september is er dan weer de eerste vogelbeurs.
11
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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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www.vogelmarkt.net

Veelkleurenvink
De zogenaamde Amerikaanse kleurvinken zijn
decennialang vrijwel niet aangeboden in onze
hobby. De laatste jaren hebben steeds meer kwekers
zich echter op deze soorten toegelegd en is het
aanbod beduidend hoger. Een nog altijd vrij zeld
zaam voorbeeld van deze kleurvinken is de veelkleu
renvink. Voor liefhebbers met een aardige porte
monnee vormen deze 14 cm grote vogels zeker een
uitdaging. Veelkleurenvinken zijn nogal schuwe
vogels, waarvan de man behoorlijk fel kan zijn te
genover medebewoners. Zeker met andere gorzen
en vinken zijn ze beter niet samen te houden. Als
huisvesting kan het beste worden gekozen voor een
beplante volière. In de winter moeten deze vogels
vorstvrij kunnen zitten. Aangezien deze vogels het
gehele jaar in Mexico blijven, worden ze niet zoals
veel verwante soorten onrustig in onze herfst. De
man van de veelkleurenvink is eenvoudig te onder
scheiden van de overwegend bruine pop. Deze
kleuren toont de man echter pas na twee jaar. Bo
vendien lijken de poppen van de verschillende
kleurvinken onderling veel op elkaar, wat het niet
simpel maakt een waar koppel samen te stellen. Het
nest bouwt deze soort tussen de beplanting of in een
traliekastje. Jongen worden voor een zeer groot deel
met klein levend voer gevoed.
Over genomen uit clubblad vv Maasland

www.naturalunseenharzerds.worldpress.com

Mexicaanse bospatrijs
De meeste bospatrijzen die in onze liefhebberij ge
houden worden zijn afkomstig uit Azië, zoals de
Rickett bospatrijs en de roulroul. De Mexicaanse
bospatrijs is totaal niet verwant aan deze bekende
re soorten. Een groot deel van de onderzoekers
rekent deze soort zelfs niet tot de patrijzen, maar
beschouwt de Mexicaanse bospatrijs als een kwar
tel. In gevangenschap is deze 39 cm grote soort een
zeldzaamheid, waarvan een groot deel zelfs uit
bastaardvogels bestaat. Opvallend aan deze soort
is de lange staart en het vrij langgerekte lichaam.
Zoals de naam al aangeeft leeft de Mexicaanse
bospatrijs voornamelijk in bosrijke gebieden.
Hoewel het vrij rustige vogels zijn, trekken ze zich
graag terug. Aangezien deze vogels slecht bestand
zijn tegen de kou kunnen ze het beste verwarmd
gehouden worden. Hoewel het mogelijk is een man
met meerdere hennen samen te houden is dit zeker
niet noodzakelijk. De bodem van hun verblijf mag
niet te hard zijn en bij voorkeur iets vochtig. Een
besprenkelde laag bladeren op de bodem is ideaal.
Mexicaanse bospatrijzen leggen hun eieren in een
kuil tussen de beplanting of achter een rotspartij.
Deze schuwe vogels worden niet graag verstoord,
maar zijn desondanks relatief betrouwbare broe
ders.

huisdiervogelshop.nl

Voerverkoop zaterdag 19 mei tussen 11.00 en 13.00
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Moerasastrilde

vogelweetjes.nl

Meyers papegaai
Net iets minder populair dan het
bekende bonte boertje is de even
eens kleine Meyers papegaai. Van
deze Afrikaanse papegaaien wor
den meerdere ondersoorten ge
houden, die voornamelijk ver
schillen in de hoeveelheid geel en
blauw in het verenpak. Zeker met
de huidige mogelijkheden van
DNA-onderzoek wordt de ras
zuiverheid van deze ondersoorten
bij kwekers steeds beter bewaakt.
Vanwege het formaat van slechts
23 cm is de Meyers papegaai goed
te houden in kleinere volières,
maar ook in ruime broedkooien.
Aangezien deze soort nauwelijks
schreeuwt zijn ze ook in woonwij
ken prima te houden. Wel moet
bij de huisvesting en het dieet re
kening gehouden worden met de
aanleg van deze vogels om te ver
vetten.
Deze papegaaien kennen geen
vast broedseizoen en slapen graag
in een nestkast. Deze nestkast
mag dan ook nooit ontbreken in
hun verblijf. In de wintermaan
den is een licht verwarmd nacht
hok eigenlijk wel noodzakelijk.
Aangezien Meyers papegaaien in
de broedtijd behoorlijk agressief
kunnen zijn, mogen nooit meer
dere koppels samen gehouden
worden. Ook jonge vogels moe
ten bijtijds worden uitgevangen.
Na drie jaar zijn deze papegaaien
in te zetten voor de kweek. Zoals
bij alle Poicephalus-soorten is
ook hier de pop dominant over de
man.
Overgenomen uit clubblad vv
Maasland
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Tot de minst bekende, en minst
gehouden, Afrikaanse prachtvin
ken behoort de moerasastrilde uit
het midden van het continent.
Deze kleine vogels van slechts 9
cm tonen veel gelijkenis met het
bekende oranjekaakje, maar mis
sen de kenmerkende oranje wan
gen. Erg kleurrijk is deze soort
dan ook niet. Specialisten in het
kweken met Afrikaanse pracht
vinken slagen er af en toe in met
deze zeldzame verschijningen te
kweken. Hoewel moerasastrildes
vrij sterke vogels zijn, komen ze
het beste tot hun recht in verblij
ven die verwarmd kunnen wor
den. Het zijn zeer vriendelijke
vogels, die andere soorten niet
snel zullen lastigvallen. Wanneer
hun verblijf beplant is met wat
hogere grassoorten zullen deze
vogels hun actieve en nieuwsgie
rige aard ten volle kunnen tonen.

avitoon.nl

Broeden doet deze soort boven
dien graag tussen de beplanting.
In ruime broedkooien echter ook
wel te kweken. Moerasastrildes,
waarbij de pop minder diep ge
kleurd is, maken een typisch
prachtvinkennest, maar laten
meestal de slurf achterwege. Leg
sels krijgen van deze soort is dan
ook niet erg lastig. De problemen
beginnen meestal zodra er jongen
zijn. Aangezien veel moerasastril
des buiten het broedseizoen nau
welijks insecten eten, accepteren
zij dit voedsel ook niet zodra er
jongen zijn. Veel kwekers gebrui
ken dan ook pleegouders om de
jongen groot te laten brengen.
Overgenomen uit clubblad vv
Maasland

kinderdoerderijdevechtsehoeve.nl

Valkparkiet
Zeker ook voor beginnende lief
hebbers van kromsnavels is de
valkparkiet een uitstekende keuze.
Deze Australische soort stelt wei
nig eisen, kweekt zeer eenvoudig
en beschikt bovendien over een
zeer prettig karakter. De valkpar
kiet wordt doorgaans gerekend
tot de parkieten, maar toont op
vallend veel verwantschap met de
kaketoes. Hoewel bij de meeste
kleurslagen het verschil tussen de
man en de pop goed is waar te
nemen, vergt dit bij sommige
mutaties wel de nodige kennis.
Valkparkieten zijn zowel in ruime
broedkooien als in volières prima
te houden. Ze zijn prima bestand
tegen ons klimaat en zeer ver
draagzaam. Devalkparkiet raakt
snel gewend aan de verzorger en
kan goed tam worden. Wel moet
rekening gehouden worden met
hun knaaglust en schelle en luide
stem. Daarentegen kunnen valk
parkieten ook gezellig ‘fluiten’ en
nemen zij snel geluiden uit de
omgeving over.
Wanneer een koppel valkparkie
ten over een geschikt nestblok
beschikt, kan de kweek niet lang
uitblijven. Het blok dient min
stens 35 cm diep te zijn. Vanwege
de omvang van de legsels kan het
beste een blok worden gekozen
met een flink grondoppervlak.
Deze soort broedt zeer vast en is
moeilijk van het nest te krijgen om
de jongen te kunnen ringen. Som
mige poppen hebben de neiging
tot het plukken van de jongen.
Overgenomen uit clubblad vv
Maasland

Ringen kweekseizoen 2019.
Ringen moet.
Het ringen van de vogels wordt steeds be
langrijker, niet alleen om aan anderen te
kunnen laten zien dat wij geen, uit de vrije
natuur gevangen, vogels in ons bezit hebben,
maar zeker ook omdat in gevangenschap
geboren vogels vaak betere fokvogels zijn.
Bestellen tot:
15 mei 2018
1 oktober 2018
1 februari 2019
1 april 2019

uitlevering
na 1 oktober 2018
uiterlijk 15 dec. 2018
uiterlijk 1 april 2019
Uiterlijk 15 mei 2019

U moet hierbij wel bedenken dat de ringen
commissaris uw ringen moet bestellen voor
bovenstaande datum-'s en dat uw aanvraag
dus tijdig bij de ringencommissaris moet zijn.
De ringen mogen pas besteld worden als de
ringen betaald zijn. Tijdig aanvragen en be
talen is dus een noodzaak.
U kunt op de website van de NBvV (http://
www.nbvv. nl/downloads.asp) de juiste for
mulieren vinden. Voor Europese cultuurvo
gels moet men zeker het officiële bestelfor
mulier van de NBvV gebruiken, daar de rin
gencommissaris dit met uw originele hand
tekening met BSN op moet sturen naar
het bondsbureau. U kunt dus ook alle infor
matie terug vinden op de website van de
NBvV.
Spoedbestelling: Extra €1,= per ring.
Ringencommissaris Bouwe Nijgh

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

Motmot
Uit Zuid-Amerika komt de indrukwekkend fraaie
motmot, ook wel blauwkap motmot genoemd.
Kenmerkend voor deze vogels is de vlag aan het
uiteinde van de lange staart. Deze staart vormt een
belangrijk instrument in de communicatie onder
ling, bijvoorbeeld wanneer er gevaar dreigt of de
vogels broedrijp worden. Motmots zijn echte bos
vogels die zich veelal springend voortbewegen. In
gevangenschap worden deze vogels zelden door
liefhebbers gehouden, maar in vogelparken worden
geregeld broedsuccessen geboekt. Met zijn 45 cm is
de motmot een grote vogel.
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Aangezien op zijn menu naast veel insecten en
muizen ook kleine vogels en kuikens staan is het
niet verstandig deze soort met kleinere medebewo
ners samen te houden. Het beste is deze soort te
houden in verwarmde, ruime volières. Beplanting
is niet noodzakelijk, maar maakt deze schuwe vo
gels wel rustiger. Net als bijvoorbeeld ijsvogels
graven motmots bij voorkeur hun nest zelf uit in
een wand. Verwacht echter na dat vele graafwerk
niet direct een legsel. De motmot hanteert immers
de jaargetijden uit Zuid-Amerika, waar gegraven
wordt in de regentijd, maar pas wordt gebroed als
deze voorbij is. Soms worden echter ook wel nest
kasten geaccepteerd. Jongen worden voornamelijk
met jonge muizen gevoerd.
Overgenomen uit clubblad vv Maasland

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)

