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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 15 februari. Niet  tijdig ingele
verde 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.

Verenigingsinfo
 
ERELEDEN
T. Diepenhorst
P.C. Hagenaars,
J.A. Plokker
 
BESTUUR:
Voorzitter:
Gert-Jan van Duijvenbode,
mail adres: gjduyf@ziggo.nl
tel. 06-341 33 709
 
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 2018:
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.
 
Verhuur clubgebouw: 071-403 03 23
 
Voorpagina: Zingende waterslager
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Robert Verhoef 

071 - 40 14 330 

info@krijgsmandranken.nl 

 

 

Bosplein 13-14 

2224 GB  Katwijk 

Bij Krijgsman Dranken 

kunt u terecht voor uw 

whisky, wijn, bier, fris en 

alle andere dranken. 

 

 

Maar wist u ook dat wij       

bezorgen bij bedrijven,       

verenigingen,              

evenementen, horeca én 

particulieren. 
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Lezing vrijdag 9 februari.
 
Op vrijdag 9 februari komt Alious Mingeroet een
lezing houden over “Prachtvinken, sijzen en cini’s
kweken en tentoonstellen”.
Alious is een keurmeester van de N.B.v.V. met veel
ervaring. Alous is COM keurmeester en keurt tro
pische vogels, Europese vogels, bastaarde, duiven
en grondvogels. Daarnaast een speciale opleiding
voor Europese vogels. Alious woont in Fijnaart en
maak bijna een wereldreis om in Katwijk een lezing
te komen geven. Komt in grote getalen. Alleen niet
hierom maar ook om de bijzondere lezing. Hij heeft
verschillende onderwerpen waar we in de toekomst
gebruik van kunnen maken. Als Alious niet keurt
of bij de een of andere vereniging praat over vogels,
is hij te vinden in “schuilkelders” om foto-’s te
maken van de natuur en specifiek van vogels. Als
dit alles nog geen reden is om naar deze avond te
komen, dan weet ik het niet meer.
Secretaris.

Berichtje van de penningmeester. 
Beste leden van de Kanarievogel, het bondsbureau
van de Ned. Bond van Vogelliefhebbers heeft de
contributie voor het eerste half jaar alweer 
geint. Helaas moet ik zeggen dat dit nog belangen
aan niet het geval is bij jullie.
De contributie bedraagt voor senior leden € 40,00,
voor donateurs is dat € 20,00 en voor jeugdleden is
het  € 20,00. Gelieve dit over te maken.
 Bij voorbaat hartelijke dank.
Dick Verkade, penningmeester.

Beste vogelliefhebbers
 
De kop is er weer af we kunnen dit jaar weer aan de
slag met onze hobby. De eerste vergadering/bijeen
komst hebben we al weer achter de rug. Jammer dat
de opkomst niet best was. Alle tentoonstellingen
wedstrijden hebben we weer gehad. We kunnen ons
nu weer voorbereiden op het nieuwe broedseizoen.
Echter voor enkelen van onze vereniging is dat
seizoen al lang en breed gestart. Als het goed is heeft
Aad van Niel bij het verschijnen van deze editie van
ons clubblad al de eerste jongen in het nest liggen.
Je kan er maar vroeg bij zijn. Het blijft interessant
om van Aad te horen op welke wijze hij zichzelf en
zijn vogel voorbereidt op het nieuwe broedseizoen.
 
De prijswinnaars zijn bij de prijsuitreiking tijdens
de afgelopen nieuwjaarsreceptie nog even in het
zonnetje gezet en hebben hun prijzen in ontvangst
genomen. In onze vereniging zijn er ook leden die
vogels inzenden naar landelijke en wereld tentoon
stellingen. Ik ben dan ook best trots om te kunnen
melden dat die leden bij die tentoonstellingen in de
prijzen zijn gevallen. Het betreft Jaap Plokker met
goud bij de stammen waterslagers en zilver bij de
stammen Japanse meeuwen tijdens de Nederlandse
Kampioenschappen in Zwolle. Verder heeft Piet
Hagenaars op de wereldkampioenschappen COM
in Italië zilver behaald bij de stammen kleurkanaries
en zilver bij de enkelingen kleurkanaries. Het voelt
goed dat leden van onze vereniging zo goed preste
ren.
 
Ik hoop jullie te zien op de ledenvergadering van 9
februari as. met als gast Alois van Mingeroet die
een lezing zal geven over prachtvinken, cini’s en
sijzen.
Tot dan.
 
Gert-Jan van Duijvenbode
Voorzitter
Vogelvereniging voor Katwijk en omstreken
“De Kanarievogel”

5



 

   
 
          PROFILE PAUL
  
 
 
                                      MAAKT FIETSEN
  
 
 
 
                                                     NOG LEUKER! 
 
 
 
                                                         Drieplassenweg 1,
                                                         2225 JH Katwijk, 
                                                         tel. 071 – 4012356
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Aad van Niel gehuldigd
 
Tijdens de opening van de tentoonstelling op 7
december 2017 huldigde Piet Hagenaars (voorzitter
van district Zuid-Holland) Aad van Niel voor het
50 jarig lidmaatschap van de Nederlandse bond van
Vogelliefhebbers. Waar kan een kooitje op de
koelkast in je ouderlijkhuis allemaal tot kan lijden.
Aad is jarenlang keurmeester voor kleur- en pos
tuurkanaries, is sinds enkele jaren lid van verdienste
van de N.b.v.V. Aad van harte gefeliciteerd namens
bestuur en leden van de club
.
Secretaris       

Nieuwjaarsreceptie 2018 annex prijsuitrei
king TT 2017
 
door Jaap Plokker
 
Vrijdag 5 januari 2018 was de traditionele nieuw
jaarsreceptie, waarop ook het tijdens de in decem
ber gehouden clubkampioenschappen gewonnen
eremetaal werd uitgereikt. Om 20.00 uur was het
zaaltje al aardig gevuld met leden en de meegeko
men aanhang, die, na verwelkoming en een rond
gang om elkaar  het allerbeste voor 2018 toe te
wensen, door Cor en Jan Schaap werden getrak
teerd op een kopje koffie met cake.
 
Terwijl Peter Schaap de laatste hand legde aan de
salades, saté en hete gehaktballetjes hield voorzitter
Gert-Jan van Duijvenbode zijn nieuwjaarstoe
spraak. Na iedereen een gelukkig Nieuwjaar toege
wenst te hebben keek hij terug op 2017 en noemde
enkele voornemens voor 2018. Het jaar 2017 was,
volgens Gert-Jan, voor de vereniging rustig verlo
pen en alles was uitgevoerd wat men zich had
voorgenomen. De maandelijkse vogelbeurzen en
voerverkoop in de zomermaanden waren naar ie
ders tevredenheid verlopen. In december werd de
jaarlijkse tentoonstelling georganiseerd, waarop
het aantal vogels dat van 2016 ruim oversteeg, maar
uiteraard altijd beter kan. Gert-Jan dankte iedereen
die op welke wijze dan ook aan het welslagen van
de clubkampioenschappen heeft bijgedragen.
Het dalende ledenbestand en de afnemende belang
stelling voor deelname aan de clubkampioenschap
pen baren het bestuur al jaren zorgen en een kente
ring lijkt niet in zicht. Toch heeft het bestuur initi
atieven genomen om als vogelvereniging meer aan
de weg te timmeren. In dit kader past ook de ver
andering van het clubblad, dat in 2018 volledig in
full colour zal verschijnen. Hopelijk kan het bestuur
bij het aanleveren van kopie ook op steun van de
leden rekenen. Gert-Jan maakte van deze nieuw
jaarstoespraak gebruik om de vertegenwoordigers
van de vereniging in het stichtingsbestuur, Bouwe
Nijgh en Gerrit van de Zwam, in het zonnetje te
zetten en bedankte hen niet alleen voor het behar
tigen van de belangen van De Kanarievogel, maar
ook voor die van het stichtingsbestuur.
Tenslotte bedankte hij Peter Schaap voor het ver
zorgen van het buffet en wenste iedereen een gezel
lige avond toe.
Kort nadat Gert-Jan zijn toespraak had afgerond
opende Peter het buffet dat dit jaar uit diverse sala

des, zoals rundvlees-, zalm- en pastasalade, be
stond. Verder stonden er ook enkele bakken met
gebakken krielaardappeltjes, stukjes vlees in saté
saus en gehaktballetjes in hete saus. De ca.25 aan
wezigen lieten zich al dit lekkers goed smaken door
soms meerdere keren een bordje op te scheppen.
Onderwijl werd aan de diverse tafels uitgebreid
gekletst waardoor er een uiterst gezellige sfeer
ontstond. Het onderling gekeuvel werd onderbro
 
Nadat alle prijzen waren uitgereikt gingen de
prijswinnaars op de foto. Voor sommigen was dit
het moment om huiswaarts te keren, anderen bleven
nog even hangen om elkaar nog datgene te vertellen
wat eerder de avond niet aan bod gekomen was. 
Uiteindelijk vertrokken ook zij, de herinneringen
aan een gezellige nieuwjaarsreceptie mee naar huis
nemend.
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Boulevard 70 • Katwijk aan zee • T 071 407 76 24 • www.thecomedykatwijk.nl

Boulevard 70 • Katwijk aan zee
T 071 407 76 24

www.thecomedykatwijk.nl

VOOR
LUNCH EN DINER

MAAR OOK VOOR HIGH TEA, 
HIGH WINE, HIGH BEER

OF GEWOON
EEN DRANKJE TUSSENDOOR
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KLAVERJASSEN BIJ DE
KANARIEVOGEL
 
Vrijdagavond  5 januari hebben we de nieuwjaars
receptie van onze vereniging gehouden, er was een
redelijke opkomst en het is een zeer gezellige avond
geworden. Er was gezorgd voor een warm en koud
buffet; tussendoor de prijsuitreiking van de ten
toonstelling  en een verloting met leuke prijzen. Al
met al een zeer geslaagde avond. Vrijdag 15 janua
ri stond alweer de tweede activiteit van 2018 op het
programma; de zevende ronde van het klaverjassen!
Ook hier een mooie opkomst, we waren weer met
zestien man aanwezig, dus we konden direct aan de
slag.
Zo na de viering van oud en nieuw leek het wel of
iedereen zijn kruit verschoten had, want er werden
niet echt hoge scores behaald. Het was al gauw
duidelijk dat degene die het meest constant speelde,
de winnaar zou worden. En die meest constante
speler was deze keer Hans Hazenoot. Hij haalde als
enige een 5.000 plus score en werd 1e met 5.025
punten. Leuk gespeeld Hans! De troostprijs was
deze keer voor Mart Vlieland met 3.993 punten.
 
Tijdens de ”wilde” ronde bleek dat twee spelers toch
wat kruit droog gehouden hadden, want met de zeer
hoge score van maar liefst 2.606 punten werd deze
gewonnen door Maart Hazenoot en Cor Schaap.
Waarschijnlijk omdat ze het moesten opnemen
tegen de “leeggespeelde” winnaar van deze avond.
Zonde dat deze ronde niet meetelt voor de compe
titie.De volgende kaartavonden zijn  op 2 en 16
februari. Tot dan.
 
De uitslag van 12 januari 2018 is als volgt:
1.      Hans Hazenoot           5.025
2.      Wim van der Plas K    4.985
3 .     Cor Schaap jr.              4.914
4.      Frans Hogewoning      4.780
5.      Piet van Zuilen             4.738
 
Troef Boer.

Katwijk doet weer mee op N.K.
 
Het heeft even geduurd voordat er weer een Kat
wijkse vogelkweker meetelde op de Nederlandse
kampioenschappen van de Nederlandse Bond van
Vogelliefhebbers.
Jaap Plokker heeft 2 prijzen behaald op de N.K..
Goud met een stam waterslagers en zilver met een
stam Japanse meeuwen zwartbruin. Zou Jaap meer
tijd hebben voor zijn vogels???? Jaap is met ver
vroegd pensioen gegaan bij de scholengemeenschap
Mbo Rijnland, voorheen ID college. Jaap van harte
gefeliciteerd.
 
Secretaris
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VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN
UW TOTAALINSTALLATEUR 

KALKBRANDERSTRAAT 7
2222 BH KATWIJK ZH
T 071 4034064

INFO@ARIESTUIJ.NL
WWW.ARIESTUIJ.NL
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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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Wereldnieuws??
 
Nee dat vast niet, maar wel leuk. Uw secretaris heeft
op de COM wereldwedstrijd in Cesema te Italië twee
keer beslag weten te leggen op de zilveren medaille.
Betrokkene had een stam en één enkeling kleurka
naries ingestuurd.

VOGELWEETJES
 
Wat vogels zien dat wij niet zien?
De ogen van vogels lijken op die van mensen. Met
de staafjes in het netvlies zien vogels licht en donker.
Kegeltjes zorgen ervoor dat vogels kleuren waarne
men en een scherp beeld hebben. Daarnaast zien
vogels, in tegenstelling tot mensen, ook ultraviolet
licht en beleven de wereld daardoor toch heel anders
dan wij.
 
Staafjes en kegeltjes
Nachtactieve vogels hebben vooral veel staafjes en
compenseren het gemis aan scherpte door een heel
goed gehoor. Dagactieve vogels hebben juist veel
kegeltjes.
Voorbeeld:
IJsvogels hebben veel rode kegeltjes, omdat rood de
schittering van het water wegneemt. Ze kunnen van
bovenaf goed in het water kijken. Vogels die onder
water goed moeten zien om naar vis zoeken, hebben
veel blauwe en groene kegeltjes.
 
Ultraviolet licht
Vogels hebben ook kegeltjes die gevoelig zijn voor
ultraviolet (uv) licht. Voorbeelden van wat ze
daarmee zien:
• de waslaag om rijpe vruchten (lijsterachtigen),
• urinesporen van muizen (torenvalken),
• de zon als het bewolkt is (oriëntatie en navigatie),
• andere kleuren in het verenkleed (een mannetje
pimpelmees/roodborst/ekster/etc. ziet er voor die
vogels heel anders uit dan een vrouwtje).
 
Kunnen vogels ruiken?
Waarschijnlijk kunnen vogels wel ruiken, maar hoe
goed, dat is voor de meeste soorten niet bekend. Bij
vogels waarvoor het ruiken nut heeft in het dage
lijkse leven, is het in ieder geval goed ontwikkeld.
Bijvoorbeeld:
• Aas etende soorten, zoals sommige gieren, gebrui
ken hun neus om kadavers te vinden.
• Vogelsoorten die ‘s nachts of in een schaduwrijke
omgeving eten zoeken en moeilijk gebruik kunnen
maken van hunogen (kiwi’s), kunnen ruiken.
• Veel soorten zeevogels goed kunnen ruiken.
Overgenomen uit clubblad v.v. De Kolibri -
Noordwijkerhout
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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

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

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 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.
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++
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)

Vergeet niet: 
               
                     Vrijdag 9 februari
                              
                                         Lezing Alious Mingeroet
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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                               9 maart           Jaarvergadering
Vrijdag                            16 maart           Klaverjassen
Zaterdag                         17 maart           Vogelbeurs
Vrijdag                            23 maart           Klaverjassen  ?????????
 
Zaterdag                            21 april          Vogelbeurs
Zaterdag                              19 mei          Zaadverkoop
Zaterdag                               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
 
 De bijeenkomsten in april, mei juni, augustus  worden gepland als het vliegseizoen definitief is.
 
RTV-Katwijk TeletekstLeden die woonachtig zijn in de gemeente Katwijk kunnen het activiteitenover
zicht ook lezen op RTV-Katwijk Teletekst, pagina 390.
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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 lease-

auto

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 (werk-
plaats tot 12.30 uur)


