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~ 3 ~ 
 

Verenigingsinfo 

 

ERELEDEN 

     T. Diepenhorst 

     P.C. Hagenaars, 

     J.A. Plokker  

 

BESTUUR:  

Voorzitter: 

Gert-Jan van Duijvenbode,  

mail adres: gjduyf@ziggo.nl 

 tel. 071-4025608 

 

Secretaris: 

Piet Hagenaars, 

mail adres:piethagenaars@outlook.com 

tel. 06-104 74 218 

 

Penningmeester: 

Dick Verkade, 

mail adres: cobyverkade@live.nl 

tel. 071-402 46 99 

 

Lid: 

Piet van Zuilen,  

tel. 071-407 25 50 

 

Ringencommissaris: 

Bouwe Nijgh,  

tel. 071-403 03 23,  

Mail adres:b.nijgh@gmail.com 

In nood gevallen de secretaries 

 

Contributie per 2016: 

Senior leden (NBvV)   €40,00 

seniorleden (vereniging)  €20,00 

jeugdleden  €20,00 

 

Bankrekeningnummer: 

NL72 RABO 033.18.01.809 

t.n.v. “DE KANARIEVOGEL”- 

Katwijk 

 

Verenigingsgebouw:  

Stichting “Kleindierensport-Katwijk” 

Oude ‟s Gravendijckseweg 2 a,  

2221 DB Katwijk aan Zee. 
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Redactie clubblad: 

Piet Hagenaars,  

 

Redactieadres: 

piethagenaars@outlook.com 

 

Inhoud: 
Het is voor iedereen mogelijk om stukken 

in te zenden. Deze stukken dienen bij de 

redactie te zijn ingeleverd voor de 15de 

dag van de voorgaande maand. Niet  tijdig 

ingeleverde 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. 

 

Website: 

www.kanarievogel.nl 

Beheerder: kanarievogel@casema.nl 

 

 

http://www.dekanarievogel.nl/
mailto:kanarievogel@casema.nl
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Beste vogelliefhebbers 

 

Voor jullie ligt alweer het laatst clubblad 

van 2017 van onze vereniging.  

Inmiddels hebben we de tentoonstelling 

weer achter de rug. Het was een geslaagde 

show met een redelijk aantal ingezonden 

vogels. Uiteraard hadden we graag gezien 

dat meer vogels ingezonden waren.  

 

Selecteren en opkooien van vogels is niet 

altijd noodzakelijk. Dat zagen we deze 

keer maar weer. De kampioen van de 

tropen was op dinsdagochtend uit de 

volière gevangen. Dat was de hand van een 

kenner. Meer over de TT kunnen jullie 

lezen in het clubblad van januari as. Ik wel 

bij deze iedereen die geholpen heeft bij de 

opbouw en afbouw van de TT, tijdens de 

keuringsdagen en het verzorgen van de 

lunch op de keuringsdag, bedanken voor 

hun inzet. 

 

Afgelopen jaar hebben we de diverse 

ledenbijeenkomsten, beurzen en 

voerverkoopdagen  georganiseerd, met 

wisselende bezoekersaantallen. De 

kaartavonden zijn over het algemeen goed 

bezocht. We zullen de komende jaren dan 

ook zeker de kaartavonden blijven 

organiseren.  

 

Ik hoop jullie te zien op de 

nieuwjaarsreceptie in het clubgebouw op 

vrijdag 5 januari as. Tevens zal zoals 

gebruikelijk de prijsuitreiking van de TT  

plaatsvinden. 

 

Als laatste wil ik iedereen die zich op 

welke wijze dan ook het afgelopen jaar 

ingezet heeft bij de diverse activiteiten van 

onze vereniging bedanken voor de inzet. 

Het bestuur wenst jullie fijne kerstdagen en 

een veilige jaarwisseling toe. 

 

Uitnodiging 
 

Nieuwjaarsreceptie 

 
Hierbij nodigen wij u en uw partner uit 

voor de nieuwjaarsreceptie. Deze wordt 

gehouden op vrijdag 5 januari a.s. in het 

verenigingsgebouw „Kleindierensport-

Katwijk‟, oude ‟s-Gravendijckseweg 2a, 

2221 DB te Katwijk aan Zee. 

 

We beginnen om 20.00 uur. 

 

Onder het genot van een hapje en drankje 

kunnen we elkaar de hand schudden en het 

beste wensen voor het nieuwe jaar. 

 

Tijdens deze Nieuwjaarsreceptie worden 

de prijzen uitgereikt, welke gewonnen zijn 

op de tentoonstelling van 2017. 

 

Tevens zijn er weer een aantal verlotingen 

met schitterende prijzen. 

Met een beetje geluk gaat er niemand met 

lege handen naar huis. 

 

Wij rekenen op uw komst, mocht u des 

ondanks toch verhinderd zijn, dan wensen 

wij u en uw familie een heel gezond en 

gelukkig 2018. 

 

Namens het bestuur
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PROFILE PAUL  
 

 

 

MAAKT FIETSEN  
 
 
 

NOG LEUKER! 
 
 

Drieplassenweg 1, 2225 JH Katwijk, tel. 071 – 4012356 
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Beginners perikelen van een sijzenkweker 

 

Mijn naam is Willem de Mooij ik ben woonachtig in Rijnsburg Zuid Holland. Vanaf mijn 

jeugd heb ik al vogels, eerst  bij mijn ouders thuis en later toen ik  trouwde  en een eigen huis 

met tuin kocht heb ik een volière gebouwd en een aantal broedkooien in  mijn schuurtje ( 3m 

x 2 m). 

De broedkooien had ik in een  hangconstructie tegen de achtermuur aan gebouwd. Het is een 

één steens muur dus veel vocht en schimmel. Twee jaar geleden jaar heb ik een aantal Gehu 

broedkooien gekocht en heb daar ledblokjes in gemaakt. Omdat de ledblokjes nogal fel 

schitterde, heb ik later strips 30cm (  van Lindhorst Trading ) ingebouwd, deze geven zachter 

licht. 

 
 

In de loop der jaren hebben heel wat soorten mijn volière bevolkt. Van tropen tot wildzang en 

insecteneters. De laatste jaren waren dit voornamelijk tropen. 

Vorig jaar heb ik bij een kweker in Gelderland twee koppels zwartkopsijzen gekocht. 

Het zijn prachtige forse vogels met een mooie koptekening. 

Ik wilde ook nog een koppel Geelbuiksijzen kopen, maar deze waren nergens te koop. 

Ik was inmiddels ook lid geworden van de WAS. Ik heb toch het idee dat veel kwekers hun 

vogels toch via andere kanalen verkopen. In ieder geval, ik kon nergens aan een koppel 

Geelbuiken komen. 

De koppels zwartkopsijzen werden gehuisvest in de broedkooien. ( 1 m x 40x40 ) Vanaf 

februari ben ik langzaam het aantal lichturen op gaan hogen tot 15 uur licht. 

Als voeding krijgen ze sijzenzaad en 2 x per week eivoer van witte molen in de rust periode. 

Om ze in broedconditie te krijgen geef ik vanaf maart elke dag een beetje eivoer en wat 

gekiemd zaad.( negerzaad)  ook af en toe een paar pinkys in het eivoer. 

Half april begonnen de mannen te zingen en  jagen en vochten beide koppels als leeuwen. 

Bij het ene koppel zat de man achter de pop en bij het andere koppel de pop achter de man. 
 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwij2KiP2-7XAhXIpqQKHZNNDdEQjRwIBw&url=http://www.vogelcafe.nl/archive/index.php/t-30588.html&psig=AOvVaw0kjOyUdOn14ymJOP9wlhpL&ust=1512420368545686


~ 8 ~ 
 

 
 

 

 

 
 



~ 9 ~ 
 

Om geen slachtoffers te krijgen heb ik de mannen door middel van een tussenschuif in de 

broedkooi gescheiden. 

Na een week werd het wat rustiger en heb ik de stellen weer bij elkaar gelaten. 

Ze zaten elkaar nog wel na, maar het was niet zo heftig meer.  Dus dan maar de nestschaaltjes 

in de kooien gehangen en wat nestmateriaal gegeven. 

Na een week begonnen beide poppen een nest te maken en na een aantal dagen lagen de eerste 

eieren in het nest. Ik heb ze niet geraapt, de beide poppen hadden 4 eieren gelegd. 

Na een dag of tien was ik toch nieuwsgierig en heb met een lampje de eieren geschouwd. 

Bij het eerste koppel waren alle eieren onbevrucht  en bij het tweede koppel waren 2 eitjes 

bevrucht. 

Bij het eerste koppel heb ik de onbevruchte eieren weggehaald, het was rustig in de 

broedkooi, maar na een paar dagen joeg de man de pop zo erg, dat ik haar apart moest zetten, 

ze zat gehavend in een hoekje op de grond. Ik heb de pop in een ander kooi op adem laten 

komen en hou het broedseizoen voor dit jaar maar voor gezien met dit koppel. 

Bij het tweede koppel lagen de jongen na 1 dag dood in de lade, ik weet niet wie de dader is. 

Na  twee weken  had de pop van het tweede koppel  weer 3 eitjes gelegd, waarvan er twee 

bevrucht waren. Nadat de twee jongen uit gekomen waren, had ik het idee dat de pop niet van 

het nest durfde af te komen, omdat ze nagejaagd zou worden. 

Na twee dagen lag een jong dood in de lade en sperde het andere jong niet meer en lag half 

dood in het nestje, dus ook deze tweede ronde was mislukt. 

Door de teleurstellingen heb ik de stellen gescheiden en hou ik het voor dit jaar maar voor 

gezien. 

Omdat je met het  koppelen toch veel moet observeren en de mannen apart zetten , heb ik de 

sijzen maar weggedaan en ben weer met tropen begonnen. 

 

Willem de Mooij 
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KLAVERJASSEN BIJ DE 

KANARIEVOGEL 

 

In november hebben we weer twee rondes 

geklaverjast bij onze vereniging De 

Kanarievogel. Drie november is de vierde 

ronde gespeeld, hiervoor kwamen zestien 

spelers zich melden, en vrijdag 24 

november is alweer de vijfde ronde 

gespeeld met  (slechts) twaalf deelnemers.  

We klaverjassen nu al een paar jaar bij 

onze vereniging, maar dit is eigenlijk de 

eerste keer dat twee spelers de zelfde score 

gehaald hebben; en deze avond gebeurde 

dat dan ook  maar meteen twee keer, 

namelijk de nummers 2 en 3 van drie 

november met 5.109 punten en nummer 5 

en 6 met 4.892 punten. Vreemd!! De 

winnaars van de eieren zijn geworden 

Peter Schaap met 3.638 punten en Frans 

Hogewoning, de vorige avond nog de 

winnaar!, met 4.064 punten. 

De “wilde” rondes zijn  gewonnen door 

Wim van der Plas T en Rien van 

Duijvenbode met de mooie score van 2.106 

punten, en de andere avond door Piet van 

Zuilen en Jan Schaap met 1.880 punten. 

Tot ziens allemaal op 8 december als 

tijdens onze tentoonstelling de volgende 

ronde gespeeld zal worden. 

De uitslag van 3 november 2017 is als 

volgt: 
1. Frans Hogewoning  5.127 
2. Wim van der Plas K  5.109 
3. Gerrit van der Plas  5.109 

En de uitslag van 24 november 2017 is 

geworden: 
1. Wim van der Plas K  5.171 
2. Cor Schaap   5.164 
3. Piet van Zuilen   4.974 

 

Vrijdag 8 december, het is hondenweer, en 

dat zal het nog wel een paar dagen blijven. 

Het is de week van onze jaarlijkse 

vogeltentoonstelling en deze avond wordt 

bovendien de zesde ronde van de 

klaverjascompetitie gespeeld. Ondanks het 

slechte weer, was er een formidabele 

opkomst van 20 deelnemers, misschien dat 

de oproep “komt allen” in de mail hieraan 

heeft meegeholpen.  

Onder het gekwinkeleer van de vogels in 

de naburige zaal is er lustig op los 

gescoord, er waren maar liefst zes scores 

boven de 5.000 punten. Tussendoor was er 

nog tijd voor een loterij met leuke prijzen; 

ook dat werkte mee aan de gezellige sfeer. 

Langzamerhand wordt duidelijk dat de 

titanenstrijd tussen Dirk de  Mol en 

schoonzoon Jaap van der Bent in het 

voordeel van Jaap beslist gaat worden. 

Moet Dirk zijn prijsjes via de loterij of de 

poedelprijs binnen halen, Jaap gaat nu voor 

de hoofdprijzen. En dat is deze avond ook 

uitgekomen, Jaap is de winnaar geworden 

met de score van 5.757 punten en Dirk 

pakte de eieren met slechts 3.651 puntjes. 

Als troost hebben we Dirk ook maar de 

wilde ronde laten winnen. Samen met Wim 

van der Plas T haalden hij deze prijs met 

1.845 punten binnen. Dirk ook weer blij. 

De uitslag van 8 december 2017 is als 

volgt: 
1. Jaap van der Bent     5.757 
2. Wim van Duijn   5.511 
3. Arjan van der Plas  5.235 
4. Krien Onderwater  5.192 
5. Frans Hogewoning  5.172 

 
De volgende ronde staat gepland voor vrijdag 
12 januari 2018; komt allen!! Allemaal prettige 
feestdagen toegewenst en tot ziens. 
Troef Boer. 
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Onderstaand artikel is geschreven door Jaap Plokker om te publiceren in het weekblad 

Katwijks Special, maar is niet geplaatst. 

 

Clubkampioenschappen „De Kanarievogel‟ 
 

Op woensdag 6 december heerste er een gezonde spanning in het clubgebouw van 

vogelvereniging ‘De Kanarievogel’.  De door de leden ingebrachte 315 vogels werden stuk 

voor stuk door keurmeesters van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV) 

beoordeeld op hun zangkwaliteiten, model of kleur.  

 

De drie waterslagerkeurmeesters Aelbrecht, van de Kuil en Martina zaten de hele dag 

opgesloten in een klein hokje om de zangkanaries te beoordelen. Waar het aan gelegen heeft 

vertellen vogels niet, maar ze hadden woensdag kennelijk niet zo veel zin om hun best te 

doen, want de keurmeesters klaagden over de geringe zanglust van het merendeel van de 

waterslagers. En als er niet gezongen wordt valt er ook weinig te beoordelen.  

Peter Bredenbeek uit 

Alphen aan den Rijn en 

Adri Platteeuw uit 

Nieuwveen hadden weinig 

hinder van onwillige 

vogels, want zij 

beoordeelden de kanaries 

en tropische vogels op 

model en kleur. Zij kregen 

respectievelijk 90 en 100 

vogels voorgeschoteld. Van 

elke vogel moest een 

keurbriefje met een 

eindbeoordeling worden 

ingevuld. Om 16.00 u. was 

dat voor elke vogel gebeurd 

en kon de balans  
Adri Platteeuw uit Nieuwveen beoordeelde  de kleur- en postuurkanaries,  

waaronder de Noordhollandse frisé’s. 
opgemaakt worden wie de clubkampioenen van 2017 waren geworden. 

Terwijl het wedstrijdsecretariaat de laatste puntjes op de i zette begonnen de overige 

aanwezigen met het sfeervol inrichten van de zaal voor de vogeltentoonstelling, die op 

donderdagavond werd geopend. Tot zaterdagmiddag konden bezoekers de ingezonden vogels 

bekijken en een oordeel vellen of de keurmeesters de juiste vogels kampioen hadden gemaakt.   

 

Clubkampioenen 2017 

De clubkampioenen van „De Kanarievogel‟ zijn dit jaar: waterslagers: meesterzanger, 

kampioen stammen en enkelingen: Jaap Plokker; kampioen stellen: Piet Hagenaars. 
Kampioen kleurkanaries: Piet Hagenaars; kampioen postuurkanaries: Aad van Niel. 

Kampioenen tropische vogels: Jaap Plokker (Japanse Meeuwen), Cor Schaap (Australische 

prachtvinken) en een bisschops tangara van Gert-Jan van Duijvenbode bij  overige tropische 

vogels. Het Bondskruis van de NBvV werd toegewezen aan Aad van Niel voor een 

Noordhollandse frisé.   
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In winkelcentrum DIGROS 

 

 
 

Met onze 20 jaar ervaring kunt u bij ons terecht voor al uw vragen. 

 

Wij hebben een ruim assortiment vogelvoer in de winkel en vrijwel 

  alle groot verpakkingen zijn te bestellen. 

 

Verder hebben wij met onze 310 vierkante meter oppervlakte een  

 ruim assortiment voor al uw huisdieren. 

 

Visserijkade 2, 2225 TV Katwijk aan Zee 
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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 ringmaat voorzien.  

Het is mogelijk om voor alle vogels ringen 

te bestellen 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. 

 

 

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 

Wetering  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)  

 

+++++++++++++++++++++++++++++

Bestellen tot: Aflevering ringen: 

5 mei 2017 Na 1 oktober 2017 

20 september 2017 Uiterlijk 15 dec. 2017 

20 januari 2018 Uiterlijk 1 april 2018 

20 maart 2018 Uiterlijk 15 mei 2018 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwii87XS3O7XAhXQzaQKHYVZDvUQjRwIBw&url=https://www.animaatjes.nl/plaatjes/kerstballen&psig=AOvVaw29jcW3vazgEWkPxw8Dew7i&ust=1512420778954758
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjox87x3O7XAhWOGuwKHX3PBl8QjRwIBw&url=https://pixabay.com/en/tree-decorations-christmas-balls-842046/&psig=AOvVaw29jcW3vazgEWkPxw8Dew7i&ust=1512420778954758
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwii87XS3O7XAhXQzaQKHYVZDvUQjRwIBw&url=https://www.animaatjes.nl/plaatjes/kerstballen&psig=AOvVaw29jcW3vazgEWkPxw8Dew7i&ust=1512420778954758
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjox87x3O7XAhWOGuwKHX3PBl8QjRwIBw&url=https://pixabay.com/en/tree-decorations-christmas-balls-842046/&psig=AOvVaw29jcW3vazgEWkPxw8Dew7i&ust=1512420778954758
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwii87XS3O7XAhXQzaQKHYVZDvUQjRwIBw&url=https://www.animaatjes.nl/plaatjes/kerstballen&psig=AOvVaw29jcW3vazgEWkPxw8Dew7i&ust=1512420778954758
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjox87x3O7XAhWOGuwKHX3PBl8QjRwIBw&url=https://pixabay.com/en/tree-decorations-christmas-balls-842046/&psig=AOvVaw29jcW3vazgEWkPxw8Dew7i&ust=1512420778954758
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T. Diepenhorst 
Tel.: 06-41423184 
Kweker van: 
 
Waterslagers 
 
Fr. Schot 
Alphen a/d Rijn 
Tel.:0172 242337 
Kweker van: 
Waterslagers 
 
Aad van Niel 
Tel. 06-49217246 
Kweker van: 
Kleur en Postuur 
kanaries 
 
Frans Kromhout 
Tel. 06-12972013 
Kweker van: 
 
Insecten eters 
 
D. Groen 
Tel.: 071-4073738 
Kweker van: 
Lachduiven & 
Kleurkanaries 
 
J. Kuyt 
Tel.: 071-4024784 
Kweker van: 
 
Grasparkieten 
 
G. van Duyn 
 
Donateur 
 
 
 

 
G. v.d. Zwam 
Tel.: 06-12756732 

        06-20746146  
Kweker van: 
Eur. Cultuur vogels 
 
G.J. de Brabander 
Tel.: 06-22587218 
        06-42866940 
Kweker van: 
Waterslagers 
 
J.A. Plokker 
Tel.: 071-4027562 
Kweker van: 
Waterslagers & 
Jap. meeuwen 
 
R. Zandbergen 
Ted.: 06-10107345 
Kweker van: 
Gouldamadine & 
Eur. Cultuur vogels 
 
P. Hagenaars 
Tel.: 06-10474218 
Kweker van: 
Waterslagers  & 
Kleurkanaries 
 
B. van der Stelt 
Tel.: 0252-418235 
Kweker van: 
Waterslagers & 
Diamantvinken  
 
C. Schaap 
 
Donateur 
 
 
 

 
Piet van Zuylen 
Tel.: 071-407 25 50 
Kweker van: 
 
Agaproniden 
 
Kr. Onderwater 
Tel.:071-4033322 
Kweker van.: 
 
Waterslagers 
 
B. Nijgh 
Tel. 071-4030323 
Kweker van.: 
 
Gould amadinen 
 
M.J. Teeuwen 
Tel.: 023-5848601 
Kweker van: 
 
Waterslagers 
 
D. Verkade 
Tel.: 071-4024698 
Kweker van: 
Tropische vogels & 
Parkietachtige 
 
Hier had u  
 
Kunnen staan 
 
 
 
J. Schaap 
 
Donateur 
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Activiteitenoverzicht 2018 

    (onder voorbehoud) 

Vrijdag 5 januari Nieuwjaarsreceptie 

Vrijdag 12 januari Klaverjassen 

Vrijdag 19 januari Ledenvergadering 

Zaterdag 20 januari Vogelbeurs 

Vrijdag 2 februari Klaverjassen 

Vrijdag 9 februari Ledenvergadering 

Vrijdag 16 februari Klaverjassen 

Zaterdag 17 februari Vogelbeurs 

Vrijdag 9maart Jaarvergadering 

Vrijdag 16 maart Klaverjassen 

Zaterdag 17 maart Vogelbeurs 

Vrijdag 23 maart Klaverjassen  ????????? 

Zaterdag 21 april Vogelbeurs 

Zaterdag 19 mei Zaadverkoop 

Vrijdag 2 juni Barbecue 

Zaterdag 16 juni zaadverkoop 

Zaterdag 21 juli Zaadverkoop 

Zaterdag 18 augustus Zaadverkoop 

Vrijdag 7/14 september Ledenvergadering 

Zaterdag  15 september Vogelbeurs 

Vrijdag 21 september Kaartavond 

Vrijdag 5 oktober Ledenvergadering 

Vrijdag 12 oktober Kaartavond 

Zaterdag   20 oktober Vogelbeurs 

Vrijdag  26 oktober Kaartavond 

Vrijdag   2 november Ledenvergadering 

Vrijdag  9 november Kaartavond 

Vrijdag  16 november Inschrijven onderlinge tentoonstelling 

Zaterdag 17 november Vogelbeurs 

Vrijdag 23 november Kaartavond  

Zaterdag 24 november Afluisteren zangkanaries 

Dinsdag 27 november Afluisteren zangkanaries 

Dinsdag 4 december Opbouw/inbrengen vogels 

Woensdag 5 december Keuren van de vogels 

Donderdag 6 december Opening tentoonstelling 

Vrijdag 7 december Tentoonstelling open / kaartavond 

Zaterdag 8 december Tentoonstelling open 

Zaterdag 15 december Vogelbeurs 

Vrijdag 21 december Klaverjassen 

Zaterdag  5 januari Nieuwjaarsreceptie 

RTV-Katwijk Teletekst 
Leden die woonachtig zijn in de gemeente Katwijk kunnen het activiteitenoverzicht ook lezen 

op RTV-Katwijk Teletekst, pagina 390.  
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