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Indien onbestelbaar retourneren 

De Waalmalefijtstraat 85 

2225 LW Katwijk aan Zee 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Opgericht 10 augustus 1949 

 

september 2015                        29
e
 jaargang 
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Vogelhandel & kwekerij 

 Rien van Duijvenbode 

Special  Birds 

 Wij zijn gespecialiseerd in alle vruchten en insecten  etende vogels, 
daarnaast leveren wij ook nog zaad etende vogels     

 
 Groot assortiment levende en diepvries insecten  tegen zeer  

scherpe prijzen  ( o.a. pinky’s  - krekels – buffalo’s – morio  
wormen) – etc.) 

 
 Verder uit voorraad leverbaar Tovo Universeel – Insecten paté –  

Eivoer – T20 korrel –  Vruchten paté en Uni compleet. 
 

 Zaden uitsluitend leverbaar op bestelling 
 
Openingstijden:  
Alleen op telefonische afspraak 
Tel. 06-49799327 
E-mail:  rien1@casema.nl 
 
 

 Vruchten eters 

 Insecten eters 

 Zaad eters 

 Insecten 

 Zachtvoer & zaden 

mailto:rien1@casema.nl
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Verenigingsinfo 
 

ERELEDEN  P.C. Hagenaars en J.A. Plokker  
 

BESTUUR:  

Voorzitter (a.i.): Gert-Jan van Duijvenbode, W. Dreesstraat 38 

 2221 LP Katwijk, tel. 071-4025608 

Secretaris: Piet Hagenaars, de Waalmalefijtstraat 85 

 2225 LW Katwijk, tel. 06-104 74 218 

Penningmeester:Dick Verkade, Hartweg 81 

 2221 PV Katwijk, tel. 071-402 46 99 

Lid: Piet van Zuilen, Boslaan 48 

 2224 HJ Katwijk, tel. 071-407 25 50 

Lid: Vacant. 
 

OVERIGE 
Ringencommissaris:  

 Bouwe Nijgh, Tel. 071-403 03 23 

 E-mailadres: b.nijgh@gmail.com 
 In nood gevallen de secretaries 

 

Redactie clubblad: Piet Hagenaars, piethagenaars@outlook.com 
 

Bankrekeningnummer:  NL72 RABO 033.18.01.809 

 t.n.v. “DE KANARIEVOGEL” KATWIJK 
 

Lidmaatschap: Contributie per kalenderjaar:  

  senior (NBvV) leden: € 38,00; 

  senior (verenigings)leden €20,00; 

  jeugdleden: € 19,00.  
 

Verenigingsgebouw:  

 Gebouw Stichting “Kleindierensport Katwijk” 

   Oude ’s Gravendijckseweg 2 a,  

2221 DB Katwijk aan Zee. 
 

Website: www.kanarievogel.nl 

 Beheerder: kanarievogel@casema.nl 

 

 

http://www.dekanarievogel.nl/
mailto:kanarievogel@casema.nl
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Uitnodiging inloop avond 
 

Beste vogelvriendinnen en vrienden, 

 

Hierbij worden jullie uitgenodigd voor een inloop avond. 

Deze vindt plaats op woensdag 2 september 2015. 

In het verenigingsgebouw ‘Kleindierensport-Katwijk’,  

oude ’s-Gravendijckseweg 2a, 2221 DB te Katwijk aan Zee. 

 

Vanaf 20.00 uur zullen we met elkaar gezellig praten over onze 

hobby. 

 

Op deze avond is er ook de mogelijkheid om u in te schrijven voor de 

barbecue. Meer gegevens vindt u elders in dit blad. 

 

Tevens is er de mogelijkheid om ringen te bestellen voor het nieuwe 

kweekjaar 2016. 

 

Berichtje van de penningmeester. 

 

Beste leden van de Kanarievogel. Er zijn nog steeds leden die de 

contributie van 2015 niet hebben voldaan? De vereniging heeft voor U 

de contributie wel voldaan aan de Nederlandse Bond van 

Vogelliefhebbers. 

 

 

Clubblad. 

Ontvangt u momenteel het clubblad nog als boekje in de brievenbus 

en heeft u geen problemen wanneer u het clubblad via een link in een 

mailtje ontvangt, geef dan uw mailadres door aan de secretaris. 

pchagenaars@casema.nl . Dit om de drukkosten te verlagen. 

 

 

 

 

 

mailto:pchagenaars@casema.nl
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Barbecue. 
 

Om het seizoen 2014 / 2015 goed te beginnen, starten we met 

een barbecue. 

 

zaterdagavond 19 september 
 

De aanvang is gepland om 19.00 uur. 

 

De kosten die dit met zich meebrengt is 

slechts 13 hele eurootjes. 

 

De inschrijving sluit op woensdag 2september,   

dan houden we een gezellige inloopavond om bij te praten. 

 

In noodgevallen kan er gebeld worden naar: 

 

 Piet van Zuilen (tel. 407 25 50)  
 

0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
 

Naam:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Adres: .  . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Tel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Komt met . . . . volwassenen  

en . . . . kinderen naar de  

barbecue op 19 september. 
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Mededelingen vanuit het bestuur 
 

Beste vogelvriendinnen en vrienden, 

 

De vereniging heeft zich gepresenteerd op de verenigingsmarkt welke 

gehouden werd op dinsdag 25 augustus. Deze vond plaats op het 

Andreasplein te Katwijk. Dit is tot stand gekomen door hulp van 

enkele leden. Woensdag avond de 19
de

 3 grondvluchten bij elkaar 

gezocht, in elkaar gezet. Takken waren genoeg te vinden ddor de 

afgelopen storm.  

Dinsdag vanuit het verenigingsgebouw deze in de achterbak van de 

auto-’s geplaatst en op naar het Andreasplein. Aldaar aangekomen 

eerst de marktkraam stormvast gemaakt en grondvluchten geplaatst. 

Eten en drinken in de kooien geplaatst. Piet van Zuilen had 1 stel 

agapornissen in een kooi gedaan, Dick Verkade 1stel diamantduiven, 

1 stel binsen astrilde en 1 stel rijstvogels in de andere kooi en Piet 

Hagenaars wat kleurkanaries geplaatst in de 3
de

 kooi. Wat plantjes 

geplaatst om het geheel op tr sieren en klaar waren we.  

Heel wat bekijks gehad. Maar toen het om 18.00 begon te regenen en 

de buienradar aangaf dat dit door zou zetten tot 20.00 uur, kreeg een 

ieder toestemming van de organisatie om eerder op te ruimen. Het-

geen “De Kanarievogel” ook gedaan heeft. Kooien met vogels weer in 

de achterbak en op naar het verenigingsgebouw en daar uitgekooid. 

Weer een ervaring rijker. 

 

De eerste vergadering wordt gehouden op vrijdag 11 september. 

 

Er wordt momenteel onderzocht om volgende jaar een ander clubblad 

uit te gaan geven. Volgend jaar gaat het clubblad zijn 30
ste

 jaar in.  

 

Het clubblad wordt groter (A-4 formaat) en diverse bladzijden worden 

in full collour afgedrukt. Dit clubblad gaat door als het financieel 

zichzelf opbrengt. Piet van Zuilen en Ton Diepenhorst zijn druk 

doende om adverteerders binnen te halen. 

 

De eerste kaartavond staat gepland op vrijdag 25 september. 
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Dit jaar wordt de rayon tentoonstelling georganiseerd door v.v. “De 

Diamantvink” uit Roelofarendsveen. Deze wordt gehouden van 20 t/m 

22 november. Laten we nu ook eens proberen om met 50 vogels (max. 

inschrijving) hieraan mee te doen. Nadere gegevens hierover komen 

nog. 

 

Vorig jaar zijn we begonnen met de vogelmarkt. In eerste instantie 

had dit nogal wat voet in aarde bij de gemeente Katwijk. Maar na wat 

mail verkeer en een bezoek aan desbetreffende ambtenaar werd het 

houden van vogelbeurzen alsnog goedgekeurd door de gemeente. 

 

Na een evaluatie met handelaren en medewerkers van de vogelbeurs is 

besloten om door te gaan met de beurzen. Deze vinden net als vorig 

jaar plaats op de 3
de

 zaterdag van de maanden september t/m april. 

M.a.w. in alle maanden waar een “R” in de naam staat. 

Voor alle duidelijkheid, de vogelbeurzen worden gehouden van  

12.00 tot 15.00 uur. 
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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. 

Hij kan je meestal á la minute van de gewenste ring voorzien. Het is 

mogelijk om voor alle vogels ringen te bestellen in een hoeveelheid 

van minimaal 10 ringen.  

Bestel en betaal tijdig bij de ringencommissaris.  

 

Ringenbestelronden voor kweekseizoen 2016 

(ringen met jaartal 16, kleur Oranje) 

 

Als u ringen wilt bestellen voor Eur. Cultuurvogels dient u het 

officiële formulier te gebruiken en uw BSN (het oude sofinummer) op 

te geven. Dit is een eis van het ministerie. 

 

De ringencommissaris  

Bouwe Nijgh, tel. 071-403 03 23 

Mail adres: b.nijgh@gmail.com 

   Bestellen tot:   Aflevering ringen: 

Ronde 1   5 mei 2015   Na 1 oktober 2015 

   

Ronde 2   20 september 2015   Uiterlijk 15 dec. 2015 

   

Ronde 3   20 januari 2016   Uiterlijk 1 april 2016 

   

Ronde 4   20 maart 2016   Uiterlijk 15 mei 2016 

  Spoed bestelling, 

 Extra kosten € 1,= per ring  
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De nieuwe Kia Rio 

nu verkrijgbaar bij: 
 

Autobedrijf Kleverlaan 
 

Gieterij 2,  

Noordwijkerhout 

0252-373724 

www.kia-noordwijkerhout.nl 

info@autobedrijfkleverlaan.nl 

 

 

 

 

mailto:info@autobedrijfkleverlaan.nl
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KLAVERJASSEN BIJ DE KANARIEVOGEL 

 

Vrijdagavond 29 mei 2015 was de 10e en laatste competitieronde 

gespeeld. Deze avond zou eerst de 22
e
 gespeeld worden, maar dat 

kwam op het laatste moment toch niet goed uit met het vliegprogram 

bij de duivenvereniging. Dus verplaatst naar 29 mei.  

 

Helaas konden we dat niet meer via het 

clubblad kenbaar maken, dus misschien zijn 

er spelers voor niets naar het clubhuis 

gekomen. Hiervoor dan alsnog onze excuses.  

 

Dertien spelers hadden zich aangemeld voor 

de strijd en er werd weer flink voor de punten 

geknokt. De  stemming  zat er direct goed in 

en soms bulderde het binnen net zo hard als het weer buiten deed; dus 

dat zat wel snor. 

 

De winnaar van deze laatste avond is geworden Maart Hazenoot met 

5.112 punten. De eieren zijn gewonnen door Jaap van der Bent met 

3.865 punten, terwijl de “wilde” ronde een prooi werd voor Rien van 

Duijvenbode en Hans Hazenoot met een pot van ruim 2.400 punten. 

Alle winnaars gefeliciteerd. 

 

Zoals gezegd was dit de laatste competitieronde; de volgende en eerste 

avond voor de nieuwe competitieronde zal vrijdag 25 september 

gespeeld worden. Dan zullen ook de totalen en de nieuwe kampioen 

bekend zijn; dus rest ons niets meer dan iedereen te bedanken en een 

prettige vakantie toe te wensen. 

 

De uitslag van 29 mei  2015 is als volgt: 

1. Maart Hazenoot   5.112 

2. Arjan van der Plas  5.034 

3. Arie Havenaar   4.920 

4. Hans Hazenoot   4.910 

5. Aad Kuijt    4.880 

Troef boer 
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Wij verkopen zaden van: 

 
- Teurlings 

 

- Witte molen 

 

- Himbergen 

 

- levend voer (buffelo wormen, meelwormen) 

 

- diepvries voer (pinkies, buffelowormen, wasmotten) 

 

- verschillende soorten duivenvoer en kippenvoer 

 

-Speciale wensen?  zeg het ons ,  wij kijken wat we kunnen! 

 

Wij in- / verkopen vogels! 

 

Tot ziens bij: 

Het Dierenhuis 

Secr. Varkevisserstraat 252 
2225 LL Katwijk 
tel: 071-4014547 
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Boskoop 

Elke 1
e
 zaterdag  

in de maanden september t/m april  

van 09:00 tot 13:00 uur. 

Beursgebouw, ITC-terrein, Italiëlaan 8 te Hazerswoude-dorp 
 

Oude Wetering 

Elke 2
e
 zaterdag  

in de maanden september tot mei van 12:00 tot 16:00 uur, 

clubgebouw “De Diamantvink”, Weteringlaan te  

Oude Wetering. 
 

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 

Nieuwveen 

Vogelvereniging “’t Sijsje” houdt elke 3
e
  zaterdag 

in de maanden juni t/m mei van 10:00 tot 13:00 uur  

in het clubgebouw ‘De Wens’ 

W.P. Speelmanweg 22c Nieuwveen 
 

Noordwijkerhout 

Elke laatste zaterdag 

in de maanden augustus t/m mei  

van 12:00 tot 16:00 uur in ‘t Victohuis 

Sporkenhout te Noordwijkerhout 
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Activiteitenoverzicht 2015    (onder voorbehoud) 

Vrijdag 16 januari Nieuwjaarsreceptie 

Zaterdag 17 januari Vogelbeurs 

Vrijdag 23 januari Klaverjassen 

Vrijdag 13 februari Ledenvergadering 

Zaterdag 21 februari Vogelbeurs 

Vrijdag 27 februari Klaverjassen 

Vrijdag 13 maart Jaarvergadering 

Vrijdag 20 maart Klaverjassen 

Zaterdag 21 maart Vogelbeurs 

Donderdag 9 april Lezing vruchten en insecten eters 

Zaterdag 18 april Vogelbeurs 

Donderdag 23 april Kaartavond 

Woensdag 13 mei Ledenvergadering 

Vrijdag 22 mei Kaartavond 

Zomerstop 

Woensdag    2 september  Inloopavond  

Vrijdag 11 september Ledenvergadering 

Zaterdag  19 september Vogelbeurs 

Zaterdag 19 september Barbecue 

Vrijdag 25 september Kaartavond 

Vrijdag  9 oktober Ledenvergadering 

Zaterdag   17 oktober Vogelbeurs 

Vrijdag  23 oktober Kaartavond 

Vrijdag 13 november Inschrijven t.t. + lezing 

Zaterdag 21 november Vogelbeurs 

Zaterdag 21 november Afluisteren zangkanaries 

Dinsdag  24 november Afluisteren zangkanaries 

Vrijdag 27 november Kaartavond  

Woensdag 2 december Keuren van de vogels 

Donderdag 3 december Opening tentoonstelling 

Vrijdag 4 december Tentoonstelling open 

Zaterdag 5 december Tentoonstelling open 

Vrijdag 18 december Kaartavond 

Zaterdag 19 december Vogelbeurs 

 

 

 


