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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 vogelliefhebbers,

De nabije toekomst.

“Ons” seizoen is weer begonnen met als mooie af
trap de goed bezochte beurs op 15 september jl. Het
parlementaire jaar is eveneens van start gegaan. Er
zijn al weer heel wat “proefballontjes” opgelaten
met betrekking tot het verbieden van hondenshows,
vogeltentoonstellingen en tentoonstellingen/beur
zen met dieren in het algemeen. De landelijke en
ook lokale politiek hebben zich kennelijk voorge
nomen dit soort activiteiten eens flink onder de loep
te nemen en daar waar het kan ook te verbieden.
Het is dan ook aan ons vogelliefhebbers om er voor
te zorgen onze hobby zo diervriendelijk mogelijk te
houden. Dat geldt voor de accommodatie bij de
liefhebber thuis en zeker tijdens de beurzen en
tentoonstelling van onze vereniging. We hebben als
vereniging al een stap gemaakt door met vijf leden
de cursus “surveillant” te volgen. We zullen ons in
moeten blijven zetten om onze hobby te kunnen
behouden.
De komende maanden worden er naast de gebrui
kelijke tentoonstellingen van onze vereniging en het
Rayon en District diverse activiteiten georgani
seerd. We denken hierbij aan lezingen en bezoeken
bij kwekers en tentoonstellingen in het land, bijv.
Birdexperience in Oirschot of de Mondiale tentoon
stelling in Zwolle. Jullie worden hiervan in het
clubblad en tijdens de verenigingsavonden op de
hoogte gehouden. Initiatieven en suggesties van de
leden zijn van harte welkom.
Vrijdag 28 september a.s. is onze eerste verenigings
avond van dit seizoen. Naast dat we jullie op de
hoogte houden van de laatste stand van zaken
zullen we met jullie het afgelopen kweekseizoen
doornemen en ervaringen uitwisselen.

Vrijdag 28 september
De eerste ledenbijeenkomst.
Tijdens deze bijeenkomst zal buiten de vaste agenda
punten ook o.a. ten sprake komen:
de onderlinge tentoonstelling, rayon tentoonstel
ling, COM tentoonstelling te Zwolle.
Natuurlijk zullen we het afgelopen kweekseizoen in
ogenschouw nemen.

Tot de 28e

Vrijdag 5 oktober.
Dit is de eerste gelegenheid om een kaartje te leggen.
Een avond waar door velen naar wordt uitgekeken.
Vrijdag 12 oktober
De volgende ledenbijeenkomst.
Tijdens deze vergadering zal de ledenvergadering
van 28 september verder besproken worden.
Zaterdag 20 oktober
Sluiting van de rayonvergadering. Deze wordt ge
houden bij de v.v. de Diamantvint te Roelofarends
veen. reglement en inschrijfformulier zijn op de
verenigingsavonden te verkrijgen.
Zaterdag 20 oktober
Is de vogelbeurs weer aan de beurt.
Natuurlijk kan dan weer voer gekocht worden bij
Jhon van den IJssel. Heeft meer dan 5 kg van een
bepaald zaadje nodig, bel hem dan even .
Tel.0348 451611
Voor levend voer even naar Rien van Duyvenbode
bellen. Tel Rien 0252 233457 of 06 497 99 327.
Vrijdag t/m zondag 9 t/m 11 november
Rayontentoonstelling bij "De Diamntvink" te
Roelofarendsveen

Gert-Jan van Duijvenbode
Vrijdag 16 november
Inschrijven verenigingstentoonstelling. Reglemen
ten en inschrijfformulieren worden digitaal toege
zonden. de leden die geen mailadres hebben afgege
ven, kunnen reglementen en inschrijfformulier
verkrijgen tijdens de bijeenkomsten.
Op deze avond is dhr. van Himsbergen uitgenodigd
om te komen praten over voer.
Dinsdag 27 november
Sliting districtstentoonstelling. Deze wordt gehou
den bij de Maaslandse vogelvereniging.
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Vijf veel gestelde vragen en antwoorden over
Usutu en het Geel
Door Marc Schuurkogel medewerker Vogelbescher
ming Nederland.
Voor het derde jaar op rij is er een uitbraak van het
Usutu-virus vastgesteld in Nederland. Ook Vogel
bescherming kreeg veel meldingen van mogelijk
besmette merels. Naast Usutu wisten tuineigenaars
ons recentelijk ook te vinden met mogelijke slacht
offers van het Geel, een andere vogelziekte. Wat 3 Zijn alle vogels vatbaar voor Usutu of Het Geel?
kunt u doen als u een zieke vogel denkt te zien?
Niet alle vogels zijn vatbaar voor dezelfde ziekten.
Het Usutu-virus, dat wordt overgebracht door
1 Volgens mij heb ik een zieke vogel in de tuin, hij steekmuggen, is in diverse landen bij verschillende
ziet er erg ongezond uit!
zangvogels vastgesteld. Maar de voornaamste
Op dit moment zijn veel vogels in de rui en verliezen slachtoffers zijn merels en huismussen. Andere
hun veren. Veel vogels zien er dan ook niet op hun vogels lijken vooralsnog geen last te hebben het
paasbest uit, maar niet elke onverzorgde vogel is virus, of het heeft ten minste niet hetzelfde effect.
ziek. Dat is dus gelukkig niets om je zorgen over te Het Geel is een ziekte die vooral slachtoffers maakt
maken. Als een vogel niet meer wil drinken, naar onder duiven, zowel (Turkse) tortels als houtduiven
adem hapt, ‘bol’ zit en amper van zijn plek komt of en holenduiven. Daarnaast is de ziekte in Neder
zich sloom beweegt, dan is de kans dat de vogel ziek land ook vastgesteld bij vinkachtigen, voornamelijk
is, een stuk groter.
bij groenlingen. Als u zieke merels, duiven of
groenlingen ziet, is er dus extra reden om alert te
2 Wat kan ik doen wanneer ik een zieke vogel in de zijn!
tuin heb?
Het is vaak niet zeker óf en wat voor ziekte een vogel
4 Zijn deze ziekten gevaarlijk voor mensen en
heeft. Dat kan pas worden vastgesteld na onder
huisdieren?
zoek. En, hoe wrang het ook klinkt, dat kan pas In zeer uitzonderlijke gevallen zijn er in Europa wel
worden uitgevoerd als de vogel dood is. Zieke vogels eens mensen ziek geworden na gestoken te zijn door
kunt u het best met rust laten. Veel meer kunt u een mug die het virus meedroeg. Van hen had het
eigenlijk niet doen, want ze laten zich niet pakken merendeel al een verzwakte gezondheid. Het Usu
en vogelasielen nemen ze niet aan vanwege het be tu-virus vormt geen gevaar voor honden en katten.
smettingsgevaar. Juist omdat het moeilijk te bepa
len is om wat voor ziekte het gaat, is het verstandig 5 Zorgen ziekten als Het Geel en Usutu ervoor dat
om tijdelijk met voeren te stoppen en de voederplek
er steeds minder vogels zijn?
goed schoon te maken met kokend water, om In Duitsland zijn er op plekken beduidend minder
eventuele besmetting te voorkomen. Vogels die merels door het Usutu-virus. Bij de Nationale
bijvoorbeeld het Geel onder de leden hebben, tuinvogeltelling zakte de merel van plaats 3 naar 5
kunnen de voederplaats besmetten.
als meest geziene vogel. Ook voorlopige cijfers van
Als er op één plek ineens veel zieke (dode) vogels SOVON geven aan dat er dit voorjaar 15% minder
zijn, kunt u dit melden bij het Dutch Wildlife Health merels zijn gezien in steden en dorpen dan een jaar
Centre (DWHC). Dit centrum brengt ziekten onder eerder. Of de stand van deze soort gevaar loopt, is
wilde dieren in kaart zodat adequaat kan worden nog niet te zeggen. Daarvoor is meer onderzoek
gereageerd.
nodig. Momenteel is nog onduidelijk hoe lang het
Wanneer u een gewonde vogel vindt, of een jonge duurt voordat de populatie voldoende weerstand
vogel waarvan u zeker weet dat de ouders niet in de heeft opgebouwd en de sterfte door dit virus zal
buurt zijn, kunt u contact opnemen met de Dieren afnemen. Ook de effecten van het Geel zijn nog niet
ambulance of de vogel wél naar een vogelasiel geheel duidelijk, al leek daar in 2017 gelukkig nog
brengen. Het landelijke nummer van de dierenam niets te wijzen op problemen voor de populatie.
bulance is 0900-0245. Op onze website vindt u een Het is daarom erg belangrijk om meldingen van
lijst van de ons bekende vogelasiels.
dode vogels door te geven! U kunt de vondst van
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een dode vogel melden bij SOVON via sovon.nl/ jong dat dit jaar uit het ei gekropen is. Die kunnen
dodevogels of op de website van DWHC via de zelf tot in oktober hier blijven hangen.
link Meld hier uw dode dier.
Gierzwaluw is een aanpakker
Soms is het van de ene op de andere dag gebeurd.
Zo zit je op een avond nog te genieten van de
scherende gierzwaluwen boven de straat, zo zijn ze
ineens weg. De gierzwaluw is een extreme kortblij
ver in Nederland en een van de eerste wegtrekkers
begin augustus. Hij wordt ook wel de ‘honderd
dagen vogel’ genoemd omdat hij pas aankomt rond
Koningsdag en 100 dagen later al weer op weg is
naar Afrika. In die korte tijdspanne heeft ie ge
paard, gebroed en jongen grootgebracht. Voorwaar
een aanpakker. Dralen staat niet in zijn woorden
boek.

images0.tcdn.nl

Vroege wegtrekkers sluipen het land uit
Door medewerker Vogelbescherming Nederland
Christ-Jan van der Heijden
De vogeltrek is in Nederland al begonnen. Welis
waar nog lang niet op z’n hoogtepunt, maar enkele
vroege wegtrekkers zijn al op weg naar het zuiden
of zelfs al in Afrika. Ongemerkt zijn ze ineens ver
dwenen. Dag koekoek, dag fitis, dag spotvogel, Fitis trekt ’s nachts weg
dag gierzwaluw. De vroege wegtrekkers sluipen het De vogeltrek blijft een ongemeen boeiend feno
meen. Pas eind september en oktober komt de na
land uit.
jaarstrek op zijn hoogtepunt, maar ongemerkt
trekken ook nu dus al redelijk massaal vogels weg
Koekoek houdt het snel voor gezien
Een van de vroegste wegtrekkers is de koekoek. De uit ons land. Op weg naar Afrika. Ze doen dat
oudere vogels houden het in Nederland al heel snel meestal met stille trom. De fitis is er zo een. Nou is
voor gezien. Logisch, ze leggen hun eieren in nesten dit kleine bruingele vogeltje misschien niet de meest
opvallende verschijning, het zijn er wel heel veel.
Begin augustus zijn onze meer dan een half miljoen
broedvogels eigenlijk allemaal al vertrokken. Ze 
verdwijnen ongemerkt op trek, in de nachtelijke
uren, de fitis is een uitgesproken nachttrekker.

van andere vogels en hebben dus zelf geen jongen
groot te brengen. In juli zijn alle volwassen exem
plaren dus al op de terugweg. Aan deze gezenderde
Engelse koekoeken kun je mooi zien dat de meeste
allang terug zijn in Afrika. Als je nu in Nederland
nog een koekoek tegenkomt, dan is het altijd een

Spotvogel is ook een kortblijver
Er zijn nog veel meer vogels die wegtrekken als het
hier nog volop zomer is. De spotvogel is er ook zo
een. Dit soort vroege vertrekkers zijn meestal insec
teneters. De grote vetreserves die vogels nodig
hebben voor de trek leggen insecteneters aan in de
zomer als er een overvloed aan voedsel is. Ze moe
ten weg zijn voordat het aanbod aan insecten af
neemt in het najaar. De spotvogel zou eigenlijk ook
‘honderd dagen vogel’ kunnen heten. Want hij ar
riveert pas in mei en is vaak begin augustus al weer
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weg. Zijn vertrek valt alleen een stuk minder op dan
dat van de stadse gierzwaluwen. Ongemerkt verlaat
de spotvogel zijn Nederlandse stekkie. Om het
grootste mysterie van de vogeltrek nog maar eens
te benadrukken. Dit piepkleine vogeltje gaat op weg
naar zijn plekje onder de Afrikaanse zon. Ten zui
den van de evenaar… Als hij daar aankomt moet
de vogeltrek in Nederland eigenlijk nog echt op
gang komen.

Boomklever verovert heel Nederland
Waar de meeste andere vogels stil zijn in deze tijd
van het jaar, is de boomklever luidruchtig aanwezig.
Ze bewaken hun territorium fanatiek. En dat is
bijna overal tegenwoordig. Deze ooit schaarse
bosvogel heeft langzaam maar zeker vrijwel heel
Nederland veroverd. Zelfs midden in de stad vind
je tegenwoordig boomklevers. Hoe kan dat?
De boomklever is een echte bosvogel die afhanke
lijk is van grote oude loofbomen. Hij nestelt in
boomholtes en oude spechtennesten. Al sinds de
jaren zeventig is de boomklever aan een opmars
bezig in Nederland. De 10.000 paren van toen zijn
toegenomen naar zo’n 31.000-38.000 paren
(2013-15; bron Vogelatlas Sovon). Vanuit Oost- en
Zuid-Nederland heeft de boomklever zich verspreid
richting het westen en noorden van ons land. Een
mooi voorbeeld is de provincie Drenthe. In de jaren
zeventig broedden daar in de hele provincie slechts
10 paren. In 2014 waren dat er al meer dan 4000!

Boomklever op een voerbak

Oud bos is de successleutel
Zelfs in stadsparken is de boomklever tegenwoordig
vaak te vinden. Wat maakte deze enorme opmars
en uitbreiding mogelijk? Robert Kwak van Vogel
bescherming Nederland: "De uitbreiding van de
boomklever heeft twee hoofdoorzaken. Ten eerste
zijn er veel meer bomen in Nederland gekomen door
aanplant van bos, vooral in het westelijk deel van
het land. Ten tweede, en misschien nog wel belang
rijker, het steeds ouder worden van de bomen. Pas
na een jaar of 30 worden de bossen interessant voor
boomklevers. En boven de 50 jaar zijn ze ideaal."
"Veel bosaanplant in Nederland dateert van de
eerste helft van de vorige eeuw, net als veel stads
parken die in die tijd zijn aangelegd. Daar profiteert
de boomklever van. Daar komt nog bij dat bosbe
heer is gericht op het behoud van oude bomen met
ook de nodige staande dode stammen. De boom
klever heeft dus steeds meer geschikt leefgebied
gekregen. Bedenk dat hetzelfde geldt voor grote
bonte spechten, waarvan de oude holen graag door
de boomklever worden gebruikt om in te nestelen."
Pas na een jaar of 30 worden de bossen interessant
voor boomklevers.

gehecht aan een boomstam

Territoriumstrijd nu al losgebarsten
Het is deze tijd van het jaar stil in de bossen.
Boomklevers zijn de luidruchtige uitzondering. Ze
maken zich nu al uitermate druk over hun territo
rium en laten zich veel en vaak horen. Robert Kwak:
“Boomklevers zijn echte standvogels. Dat betekent
dat ze het hele jaar door in hun territorium blijven.
In de nazomer, als de jonge vogels ook een eigen
plekje proberen te bemachtigen, laaien de territori
umgevechten al op en hoor je de vogels dus vaak
roepen."
"Het geluid van boomklevers is gemakkelijk te
herkennen, het is een aaneenrijging van tjubjes: ‘t
juub, tjuub, tjutjujkjub, tjuub’ of langgerekte
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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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tjuuuuuub-tonen, dat laatste is de echte zang. Je ziet
die toegenomen roepactiviteit in deze tijd van het
jaar wel bij meer standvogels zoals bijvoorbeeld
bosuilen en steenuilen, maar de boomklever zie en
hoor je verreweg het meest.
Boomklevers lijken letterlijk aan takken en boom
stammen te kleven. Ze zijn door dit gedrag vrij ge
makkelijk te herkennen. Net als door de blauwgrijs
gekleurde rug en vleugels, oranjerode onderkant,
zwart masker en de spitse snavel. Robert Kwak:
'Boomklevers zijn echte acrobaten. Ze lopen net zo
makkelijk omhoog als omlaag langs de boomstam
men. Geen enkele vogel doet hen dat na."
"Boomklevers zijn ook metselaars die erom bekend
staan de opening van hun nest te verkleinen door
het dicht te metselen met modder. Deze metseldrang
is vaak zo sterk, dat ook wanneer het gat al de
juiste grootte heeft, er in de omgeving toch nog een
metselwerkje wordt gemaakt. Het is altijd weer leuk
om er een te zien. Ook door die fraaie kleuren met
dat lichtblauwe bovendek en warmrode onderzijde.
Zeker met een najaarszonnetje erop lichten die
kleuren prachtig op."
Boomklevers in de tuin?
Heb je een tuin met de nodige oude bomen, of een
tuin in de buurt van een park of bos? Dan zijn
boomklevers vrij gemakkelijk te verleiden tot een
tuinbezoek. Met wat zonnebloempitten op de voe
derplank boek je vaak al snel succes. Wil je weten
of de boomklever bij jou in de buurt zit? Doe de
postcodevogelcheck op www.mijnvogeltuin.nl en
kijk wat je kunt doen om de boomklever en/of
andere vogels in jouw buurt naar je tuin te lokken.

Tot zover sprookjes en legenden. Inmiddels weten
we beter. Uilen hebben hooggespecialiseerde zintui
gen. Die starre blik, dat rond jakkeren in het donker,
allemaal verklaard. Hmm. Dat lijkt minder roman
tisch, maar ook met uitleg, houden die uilenkunsten
een magische aantrekkingskracht.
Ogen zo groot…
Uilen hebben ogen die zo groot zijn, dat ze een
beetje klem zitten en dan ze zijn ook nog met
kraakbeenplaatjes gehecht aan de schedel. Al met
al kunnen ze hun ogen nauwelijks bewegen. Dat
helpt ze overigens goed bij het jagen, want die star
naar voren gerichte ogen zorgen ervoor dat uilen de
afstand tot een prooi precies kunnen inschatten. En
door de grootte van de ogen blijft ook tijdens de
schemering geen muis ongezien.
Indringende blik van een oehoe / Shutterstock

Het uilenmysterie ontrafeld
Door Jeanet van Zoelen, medewerker Vogelbescher
ming Nederland.
Uilen. Mysterieuze vogels, met vaak priemende
blikken, die geruisloos jagen in de gitzwarte nacht.
Ze lijken niet van deze wereld en prikkelen de
menselijke fantasie al vele eeuwen, want ze schijnen
te beschikken over geheimzinnige krachten.
De uil symboliseert wijsheid, want hij ziet en hoort
wat niemand weet. Maar uilen staan ook symbool
voor onheil: deze perfecte, spookachtige wezens die
met hun ‘Boze blik’ verschijnen en verdwijnen in
het holst van de nacht, geassocieerd met de nade
rende dood en zwarte magie…
Uilen: perfecte, spookachtige wezens, symbool
voor onheil, maar ook voor wijsheid. Bosuil /
Pixabay

Vliegen zonder te zien
Uilen die ’s nachts actief zijn, kunnen 3 tot 10 x beter
zien dan mensen, maar als het écht donker is, ziet
ook een uil niks. Toch vliegen ze dan snel en zeker,
omdat ze allerlei hindernissen en landschapsele
menten uit hun hoofd kennen. Een kerkuil heeft
bijvoorbeeld een soort onzichtbare kaart van zijn
veilige, donkere nesttoren in zijn geheugen.
Dat uilen overdag niet kunnen zien is een fabeltje.
Kerkuil / Pixabay
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Fabeltje
Dat uilen overdag niet kunnen zien, is overigens een
fabeltje. Ze kunnen net als wij beter zien als er meer
licht is, maar ze moeten hun ogen wel tegen fel licht
beschermen door de pupillen te vernauwen en de
oogleden dicht te knijpen (ook net als wij). Die naar
voren steken de wenkbrauwen van de steenuil,
waardoor ie soms een beetje bozig lijkt te kijken,
zijn ook daarvoor: bescherming tegen het zonlicht.
Als een uil wil zien wat er achter hem gebeurt, moet
hij zijn hele kop draaien. Velduil / Birdphoto

De kop 270 graden draaien
Je ogen nauwelijks kunnen bewegen, heeft natuur
lijk ook nadelen. Als een uil wil zien wat er om hem
heen gebeurt, moet hij zijn hele kop draaien. En dat
kan een uil toch goed! De halswervels van de
meeste uilensoorten staan toe dat de kop naar
achter draait en door over de rug: een draaiing van
meer dan 270 graden! (Voor het vergelijk: helemaal
rond is 360 graden.)

Jagen zonder te zien
Uilen kunnen belachelijk goed zien én horen. Ze
kunnen zelfs met alleen hun oren jagen, in het
pikkedonker. Ze gebruiken daarvoor de verschillen
in tijd én intensiteit waarmee het geluid van een
prooidier met het linker- en rechteroor wordt opge
vangen (!). Zo kunnen ze de richting van het geluid
nauwkeurig bepalen. Dat gaat alleen als de oren ver
genoeg uit elkaar liggen. Bij kleine uilen ligt daarom
de gehooropening aan de ene kant van de kop hoger
dan aan de andere kant, dan is de afstand net groot
genoeg. Uilen bewegen vaak hun kop om geluid
goed te interpreteren. Kerkuil / Shutterstock

Uilskuikens moeten oefenen
Uilskuikens moeten veel oefenen om die verschillen
tussen het linker- en rechteroor te leren. Ze zitten
daarom vaak hun kopje te bewegen en te draaien.
Dan vergelijken ze het geluid in al die verschillende
houdingen. Frappant bij dieren die zo goed horen,
is dat ze zich vaak helemaal niet storen aan harde
geluiden: menig kerkuilskuiken komt groot naast
kermende kerkklokken.

Oorpluimpjes zijn géén oren!
10 x zo hard horen. Veel uilen hebben rond hun ogen
een cirkel van veren, de ‘sluier’. Deze sluier geeft
mensen vaak het gevoel dat een uil een gezichtsuit
drukking heeft. Maar, deze stijve, bijzonder ge
vormde veren hebben een heel andere functie. Ze
zorgen ervoor dat geluid tot wel 10 x wordt versterkt
en naar de oren geleid. Uilenoren zijn trouwens een
gaatjes aan de zijkant van de kop, verstopt onder
de veren van die sluier.
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Magisch! (Let op de 'boze blik'. De wenkbrauwen
beschermen de ogen tegen de zon.) Steenuil / Hans
Peeters

Magie
Hooggespecialiseerde zintuigen dus. Geen hekserij,
geen boodschapper van gene zijde, geen andere
wijsheid dan die van het leven. Maar doet het er iets
aan af? De allereerste keer dat u een uil zag, weet u
het nog? Dat moment, het blijft je de rest van je
leven bij. Dat is pas magie.

Ringen moet.
Het ringen van de vogels wordt steeds belangrijker,
niet alleen om aan anderen te kunnen laten zien dat
wij geen vogels uit de vrije natuur in ons bezit
hebben, maar omdat de in gevangenschap geboren
vogels vaak betere fokvogels zijn.
Ring daarom je vogels, zeker de wat lastiger te
kweken soorten, die in een gezelschapsvolière
worden geboren.
Heb je jongen en geen ringen? Schroom niet om de
ringencommissaris te bellen.
Bestellen tot:
Afleveren ringen:
05 mei 2018
Na 1 oktober 2018
19 september 2018 Uiterlijk 15 december 2018
20 januari 2019
Uiterlijk 1 april 2019
20 maart 2019
Uiterlijk 15 mei 2019
Hij kan je meestal á la minute van de gewenste
ringmaat voorzien.
Het is mogelijk om voor alle vogels ringen te bestel
len in een hoeveelheid van minimaal 10 ringen.
Spoed bestelling: Extra €1,= per ring.
Als u ringen wilt bestellen voor Eur. Cultuurvogels
dient u het originele formulier te gebruiken met uw
BSN (het oude sofinummer) en te ondertekenen.
Dit is een eis van het ministerie.
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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

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
28 september

Nieuwjaarsreceptie
Klaverjasavond
Ledenvergadering
Vogelbeurs
Klaverjasavond
Ledenvergadering
Klaverjasavond
Vogelbeurs
Jaarvergadering
Klaverjasavond
Vogelbeurs
Ledenvergadering
Vogelbeurs
Ledenvergadering
Zaadverkoop
Barbecue
Zaadverkoop
Zaadverkoop
Zaadverkoop
Vogelbeurs
Ledenvergadering

vrijdag
vrijdag
zaterdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
zaterdag
vrijdag
zaterdag
dinsdag
dinsdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zaterdag
vrijdag

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

Klaverjasavond
Ledenvergadering
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)

