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Beste leden,

Tijdens de laatste bijeenkomsten is besloten dat er
dit jaar een tentoonstelling komt. Dit is eigenlijk
onafhankelijk van het aantal ingeschreven vogels.
Natuurlijk hopen we dat er veel vogels worden in
geschreven. De reden dat de tentoonstelling door
gaat is dat: een vogelvereniging zonder vogelten
toonstelling is ten dode opgeschreven
Op vrijdag 19 november komt Sien van der Luit
(vogelverzorger in Avifauna) een lezing geven.
Tijdens deze lezing is er mogelijkheid om in te
schrijven voor de tentoonstelling.

Donderdag 9 december om 9 uur verzorgen van de
vogels Henk Oudshoorn, Cor Jonker, Jaap lokker,
Maart Helders, Dick Verkade en Piet Hagenaars.
Om 19.00 uur aanwezig: Maart Helders, Dick
Verkade, Piet Hagenaars.
Om 20.00 uur opening van de tentoonstelling.

Vrijdag 10 december om 9 uur vogels verzorgen
Henk Oudshoorn, Cor Jonker, Jaap Plokker, Krien
Onderwater, Maart Helders, Dick Verkade en Piet
Hagenaars.
Om 13.30 uur tentoonstelling open tot 21.00 uur.
Om 20.00 klaverjasavond. Vaste medewerkers van
Overzicht van werkzaamheden rondom de tentoon de klaverjasavonden.
stelling:
Zaterdag 11 december om 9 uur vogels nalopen Jaap
Vrijdag 19 november inschrijven tentoonstelling;
Plokker, Henk Oudshoorn, Cor Jonker, Maart
Zaterdag 4 december keurkamers en zangkoffers op Helders, Dick Verkade en Piet Hagenaars.
halen (tijd moet nog bepaald worden) bij Ton Om 15.30 uur het water van de kooien halen.
Diepenhorst. Hulp in de vorm: Gerrit van der Om 16.00 uur (en niet vroeger) worden de vogels
uitgekooid.
Zwam, Jaap Plokker, Piet Hagenaars.
Na het uitkooien met zijn allen het verenigingsge
Maandag 6 december vanaf 13.30 uur opbouwen bouw opruimen.
van de tentoonstelling. Hulp door: Bouwe Nijgh,
Gerrit van der Zwam, Cor Jonker, Henk Ouds Mocht je niet genoemd worden en je wilt je steentje
hoorn, Jaap Plokker, Maart Helders, Dick Verka bijdragen, kom gerust want vele handen maken licht
de, Piet Hagenaars, Henk Oudshoorn, Jaap Plok werk.
Bedankt voor jullie medewerking en laten we er weer
ker opbouwen van de zangkamers en kisten.
Indien dit ’s-Middags niet gereed komt, gaan we om een ouderwetse tentoonstelling van maken.
19.00 uur verder.
Het tentoonstellingsreglement met inschrijfformu
Dinsdag 7 december tussen 19.00 en 20.30 uur inle lier krijgt een ieder thuis via de mail. Heeft u geen
veren van de vogels. Daarbij helpen we elkaar. mail, is deze aanwezig tijdens de lezing/inschrijf
Administratie wordt gedaan door Piet Hagenaars. avond.
Graag een paar handjes bij het innemen van de
waterslagers.
Woensdag 8 december vind de keuring plaats.
Graag om 8.30 uur aanwezig.Hierbij komen Tinus
Teeuwen (voorbrengen tropische vogels; Cor Jon
ker (voorbrengen kleur en postuurkanaries); Aad
van Niel (schrijver bij de waterslagers); Dick Ver
kade en Piet Hagenaars doen de administratie;
Maart Helders (teller en zorgt voor de inwendige
mens); De maaltijd wordt verzorgt door Jolanda
Nijgh en Coby Verkade (beide dames moeten nog
gevraagd worden);
Rond 4 uur afbreken van de keurkamers, overbren
gen van de zangkanaries en kisten opruimen (Henk
Oudshoorn, Jaap Plokker, Tinus Teeuwen(???)en
Krien Onderwater.

Diverse nestkasten

Gerrit van der Zwam maak diverse nestkasten van
zuiver hout. Deze biedt Gerrit aan voor €15,00. Van
elk verkochte nestkast gaat een gedeelte naar de
Kanarievogel. Tel. 06 127 567032 of 06 207 461046.
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KLAVERJASSEN BIJ DE KANARIEVOGEL

Eén oktober 2021 was het dan zover. Eindelijk
mochten en konden we weer gaan klaverjassen.
Door de coronaperikelen was de laatste kaartavond
21 februari 2020. Ruim anderhalf jaar geleden dus.
Nu het door de vaccinaties en andere maatregelen
weer mogelijk is om dit soort activiteiten te hervat
ten was de enige vraag nog of de spelers er nog wel
zin in hebben. Gezien de opkomst van 16 spelers
spreekt dit voor zich.
Na het bakkie koffie en het vele bijpraten werd er
geloot voor de eerste ronde. Hierna is er op gepaste
wijze stilgestaan bij het overlijden van Piet van
Zuilen, misschien wel onze trouwste speler en orga
nisator van het klaverjassen in deze vereniging.
Daarna zochten de spelers hun tafel op en kon de
wedstrijd beginnen. Volgens de huidige coronare
gels moeten de bijeenkomsten wel uiterlijk12 uur
eindigen dus is er een beetje sneller dan anders
doorgespeeld, maar ook dat ging soepel.
Deze eerste avond is met groot verschil gewonnen
door Jan Schaap met 5.887 punten, bijna 1.000
punten meer dan de anderen. Maar ja, hardlopers
zijn doodlopers luidt het spreekwoord dus afwach
ten hoe het verdergaat. De wilde ronde is gewonnen
door Jaap en Dirk de Mol met 1.995 punten terwijl
de zeer gewilde eieren zijn meegenomen door Ge
rard van der Plas met 3.723 punten.

huismus man

voelen in je tuin. Als de vogels belaagd worden door
een kat(ten) dan mag je de lekkerste dingen in je
tuin strooien of hangen, dan komen de vogels toch
niet. Hun veiligheid is toch het allerbelangrijkst
voor hen. Katten en vogels gaan nu eenmaal niet
samen. Mensen houden van hun kat(ten); het mag
niet eens bij je opkomen, om een kat te kwetsen of
te doden. Het kan je trouwens nog duur te staan
komen ook. Best is een schrikdraad rondom je tuin
te spannen. Dat houdt gegarandeerd de katten uit
je tuin.
In een kale tuin zonder struiken of bomen zijn de
vogels ook zeer kwetsbaar omdat ze bij gevaar van
roofvogels niet kunnen wegvluchten in de struiken
of bomen. Wees er maar zeker van, als je veel vogels
in de tuin krijgt dat de sperwer op bezoek komt en
uiteraard niet om naar de vogels te kijken, maar om
ze op te peuzelen. Zorg dus voor een flinke struik,
conifeer of dennenboom.

De volgende avond staat gepland op vrijdag 15
oktober en zal als u dit leest waarschijnlijk al ge
Hoe groter de ramen van je huis, des te gevaarlijker
speeld zijn. Later meer daar over.
voor de vogels. Vogels schatten dit vaak verkeerd
in en vliegen zich te pletter tegen het glas.
De uitslag van 1 oktober 2021 is als volgt:
1. Jan Schaap met 5.887 pnt. 2. Jaap van der Bent
met 5.037 pnt. 3. Frans Hogewoning met 4.919 pnt.
Troef Boer.

Verantwoord vogels voederen in de tuin het
hele jaar door?
Zorgen voor de veiligheid van de vogels
Wie vogels op de voederplaats in de tuin wil, zal
toch voor enkele dingen moeten zorgen die essenti
eel zijn, om de vogels naar de tuin te lokken. Waar
het bij de vogels om gaat, is eten en drinken. Want
de liefde gaat ook bij hen, door de maag. Wat al
even belangrijk is, de vogels moeten zich veilig

Alleen topkwaliteit voer is pas goed genoeg voor de vogels in je tuin.
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muizen en ratten en dat is ook weer de bedoeling
niet. En krijg je ook nog eens last met de buren.
Gekookte aardappelen lokt spreeuwen, meeuwen
en kauwen, ook hier zorgen dat je niet meer aan
biedt dan in een dag opgegeten wordt. Want ook
op aardappelen komt heel snel schimmel en maakt
de vogels ziek. Om het even welke vogel die ziek
wordt in de natuur, is meestal dezelfde dag nog
dood.

Ongebrande pindanoten

Opletten met brood
Brood is goed voor de vogels, maar grote porties op
de grond gooien, die er meerdere dagen blijven
liggen, is helemaal niet goed. Gooi je toch brood op
de grond, niet meer dan in een dag opgegeten wordt.
Binnen de kortste keren, komt er schimmel op het
brood en dat is gewoon vergif voor de vogels. Dus
altijd goed controleren, of het niet reeds beschim
meld is, nog voor je het aan de vogels gaat geven.
Want dat hoort gewoon in de vuilniszak.
witzaad voor mussen en gorzen

Brood dat ‘s nachts op de grond blijft liggen, lokt

Geen vetbollen maken van gebruikt frietvet
Vetbollen ook wel mezenbollen genoemd. Nogal
wat mensen maken deze bollen zelf van gebruikt
frituurvet! Hallo, dat doe je toch niet. Ik ben een
Belg die weten alles van frieten te bakkenJ. Op de
verpakking van frituurvet staat, hoeveel keer je
frieten mag bakken in het vet, meestal is dat vijf
hooguit zeven keer.
De beste frieten worden gebakken als het frituurvet
een hitte heeft van 175 graden en na 5 à 7 keer moet
je het vet vervangen. Je kan dat ook zien wanneer
het frituurvet donkerder wordt en zelfs bijna zwart.
Daar nog frieten in bakken is zeer ongezond. Het
is wel erg dat er nog steeds mensen zijn die dat niet
weten. Sommige mensen die het wel weten of ook
niet, gaan van dit vervuilde vet nog vetbollen maken
voor de vogels. Vervuild gebruikt frituurvet, doe je
in flessen en bij de milieustraat in België noemt dat
het containerpark, daar kan je ze afgeven. In som
mige grootwarenhuizen wordt dat ook aangeno
men om te recycleren.

Metalen vetbolhouder
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Arris Zwanenburg
Te Brittenburg 58, 2225 ZX Katwijk

06 - 53723161
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INFO@ARIESTUIJ.NL
WWW.ARIESTUIJ.NL

Maak je vetbollen voor de vogels, gebruik dan vers
kwaliteitsvet (ossenwit). Meng er kwaliteit vogelza
den onder en zeker geen afval uit de vogelkooi. Doe
de vetbollen niet in van die gekke plastieknetjes,
waar de mezenbollen te koop in aangeboden wor
den. Die plastieknetjes zijn een constant gevaar
voor de vogels. Ze kunnen er met hun pootjes in
verstrikt raken en er ook met hun tong achter haken.
En dat is fataal voor een vogel, de plastiek netjes
zijn ook nog eens slecht voor het milieu. Bij Vivara
zijn er handige houders te koop waarin je vier vet
bollen kan doen. Veilig voor de vogels en prima
voor het milieu. Wil je toch de vetblokken zelf
maken, dan kan dit met fijn gemalen pindanoten of
gepelde zonnepitten en mengen in ossenvet. In de
handel zijn er handige voederhuisjes te koop waar
een of twee blokken in passen. Als je www.vivara.
nl intikt bij Google, vind je eigenlijk alles op gebied
van vogels voederen in de tuin.

niet duur, dat is ook meegenomen. Tijdens het
broedseizoen, mag je geen pindanoten voederen aan
de vogels. Waarom? De mezen of ook andere vogels,
pikken flinke brokken van de pindanoten en stop
pen deze in de bekjes, van hun jongen, binnen de
kortste keren zit hun kropje vol. Probleem is dat de
jongen dit voer niet, of bestaat dat de jongen kunnen
stikken of verhongeren met hun kropje vol. Jonge
mezen hebben sappige rupsen en insecten nodig,
kortom dierlijk.

zadenmengsel voor parkietachtige

Zuiver drink-, en badwater.
Vele mensen hebben een drinkschaal in hun tuin
staan voor de vogels en regelmatig gieten ze er wat
water bij. Een dergelijke drinkschaal is een bron van
bacteriën, die de vogels ziek kunnen maken. Het
water in de drinkschaal moet zo zuiver zijn, dat je
er zelf zou durven van te drinken. Zorg elke dag
voor vers water en schrob de drinkschaal elke dag
flink uit, Zodat het water fris, helder en zuiver is.
Vogels laten soms hun uitwerpselen in de drink

Graansilo

Geen pindanoten tijdens het broedseizoen
Pindanoten, zijn eigenlijk geen noten, maar peul
vruchten, maar iedereen zegt pindanoten dus doe
ik het ook maarJ. Buiten het broedseizoen is het een
uitstekend voedsel, het is zeer voedzaam en het is

Zuiver drink en badwater is heel belangrijk voor de vogel in je tuin
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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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Merels, lijsters en spreeuwen eten tijdens de winter,
eigenlijk het hele jaar door, heel graag universeel
voer, voor spreeuwen en lijsterachtigen. Deze van
het merk Witte Molen wordt door de vogels het
liefst gegeten. Dit voer staat op een tafel met daar
Graansilo: wij zijn gewonnen voor een graansilo, je over een metalen korf, waar vogels tot de grootte
kan die in alle tuincentra kopen. Maar bij Vivara van een merel en spreeuw doorheen kunnen. Maar
hebben ze er, waar je ook een korf kan over mon duiven en kraaiachtigen niet.
teren. Zodat kauwen en duiven er niet bij kunnen.
Niet dat ik iets heb tegen kauwen, integendeel ze Rijpe appels en peren: worden ook graag gegeten
maken deel uit, van mijn 500 favoriete vogels. Maar door merel, spreeuw en lijsters, ook deze worden
als ze massaal in je tuin komen, blijven de kleine niet op de grond gegooid. Maar op een plankje waar
vogels weg. En in het leven moet je steeds maar een gat in gemaakt is, ongeveer de grootte van een
keuzes maken. Met ons mini-tuintje is de keuze vlug appel. Langs de zijkant wordt er een ijzeren spil
gemaakt! Kleine vogels dus. Maar enkele kauwtjes doorheen de appel of peer gestoken. Kan je weer
ergens ophangen, altijd maar zorgen om schimmel
of duiven zijn ook welkom.
op het voeder te vermijden en voor de veiligheid van
de vogels.
schaal vallen, daardoor wordt het zo al vies. Nog
erger is het, als juist die vogel ziek is. Een drink
schaal met schoon water, lokt winter en zomer veel
vogels naar je tuin.

Meelwormen: elke dag enkele meelwormen zorgt
ervoor dat de vogels je als het ware opwachten tegen
de tijd dat je met je potje met hun lekkernij afkomt.

gepelde zonnepitten

Alleen kwaliteitsvoer
Welke zaden in de silo, we opteren om wat te
mengen en nemen 5 kg parkieten mengeling, 1 kg
kanarie mengeling en 1 kg gepelde zonnepitten.
Afvalzaden uit de volière, doen we in de GFT af
valbak en worden niet aan onze tuinvogels gegeven.
De kans op besmetting of dat ze beschimmeld zijn
is veel te groot. We voeren alleen kwaliteitszaden,
aan onze volièrevogels. Voor de vogels in de tuin,
is dat niet anders. Vinken eten graag zaden, die op
de grond liggen. Hier telt ook weer de regel niet meer
op de grond strooien dan dat ze op één dag opeten
om schimmel tegen te gaan en muizen en ratten niet
naar je tuin te lokken. Als je tuin bezocht wordt
door katten, geen voedsel voor de vogels op de
grond gooien. Anders verdwijnt er regelmatig een
vogel in de maag van een kat. Een voedertafel op
150 à 180 cm hoogte is voor de vogels veel veiliger.

gedroogde meelwormen

Wij voederen het hele jaar door, maar pindanoten
of walnoten alleen buiten het broedseizoen.
Als er mensen bij ons op bezoek komen, kunnen ze
soms hun eigen ogen niet geloven, als ze zoveel
vogels in ons minituintje zien. Soms vragen ze vol
verwondering, zijn dat jullie vogels, of ze denken
dat heel ons tuintje één volière is. Soms zitten er wel
100 huis- en ringmussen op en rond de graansilo.
Maar ook merels, roodborst, winterkoning, spreeu
wen, zanglijster, heggenmus, vinken, kool- en
pimpelmezen hebben we het hele jaar door in ons
15
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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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Activiteitenoverzicht 2021 (onder voorbehoud)
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Dinsdag
Vrijdag
Zaterdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag

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

Zaad verkoop
Zaad verkoop
Zaad verkoop
Zaal verkoop
Zaadverkoop (10.00 - 12.00)
Barbeque (gaat niet door)
Zaadverkoop (10.00 - 12.00)
Zaadverkoop (10.00 - 12.00)
Zaadverkoop (10.00 - 12.00)
Vogelbeurs (let op !! 10.00-12.00)
Ledenvergadering
klaverjassen
Ledenvergadering
Klaverjassen
Vogelbeurs (10.00 - 12.00)
Klaverjassen
Klaverjassen
Inschrijven tentoonstelling
Vogelbeurs (10.00 - 12.00)
Afluisteren zangkanaries
Klaverjassen
Afluisteren zangkanaries
Opbouwen tentoonstelling
Inbrengen vogels
Keuring vogels
Opening tentoonstelling
Tentoonstelling open
Tentoonstelling open
Klaverjassen
Vogelbeurs (10.00 - 12.00)
Klaverjassen
Vogelbeurs (10.00 - 12.00)
Nieuwjaarsreceptie

Top 10 waargenomen vogelsoorten in onze tuin.
tuintje. We houden een lijst bij van de vogelsoorten 1* Beflijster; 2* Zanglijster; 3* Merel; 4* Koolmees;
die in 12 jaar in ons tuintje van 6 meter op 12 meter 5* Pimpelmees; 6* Staartmees; 7* Zwarte mees; 8*
op bezoek kwamen. We vinden het allemaal schit Heggenmus; 9* Roodborst; 10* Zwarte roodstaart
terende vogels, maar er zijn er toch bij waar we wel
Alois van Mineroet
heel trots op zijn.
19

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)

