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Verenigingsinfo

ERELEDEN
T. Diepenhorst
P.C. Hagenaars
J.A. Plokker 
 
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,
mail adres: phvanzuilen@casema.nl
tel. 071-407 25 50
Maart Helders
tel: 071-4012918
 
Ringencommissaris:Bouwe Nijgh,
tel. 071-403 03 23,
Mail adres:b.nijgh@gmail.com
 
Contributie per 2018:
Senior leden (NBvV)              €40,00
seniorleden (vereniging)         €20,00
jeugdleden                               €20,00
 
Bankrekeningnummer:
NL 29 RBRB 0777 9657 98
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
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Redactie clubblad: Piet Hagenaars
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Inhoud:
Het is voor een ieder mogelijk om artikelen in te
zenden. Deze artikelen dienen bij de redactie inge
leverd te zijn voor 15 augustus. Niet tijdig ingelever
de artikelen worden doorgeschoven naar een latere
editie. De redactie neemt geen verantwoording voor
de inhoud van de ingezonden artikelen en behoudt
zich het recht voor om plaatsing om redactionele
redenen te weigeren.
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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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foto: Lex Kaptein

Afscheid Piet Hagenaars
 
Op 3 mei j.l. nam Piet Hagenaars afscheid van het
districtbestuur Zuid-Holland. Piet heeft 20 jaar
zitting gehad in het districtbestuur, waarvan 10 jaar
als voorzitter. Als voorzitter neem je automatische
deel aan de Bondsraad. De bondsraad is het hoog
ste orgaan van de Nederlandse Bond van Vogellief
hebbers. Op 3 mei speldde de voorzitter van de N.
B.v.V. Klaas Snijder de speld   "lid van verdiensten"
van de N.B.v.V. op.
 

KLAVERJASSEN BIJ DE KANARIEVOGEL
 
Zo, het klaverjasseizoen zit er weer op. Vrijdag 10
mei hebben we de laatste (ingelaste)  ronde gespeeld.
Er waren wat afzeggingen binnengekomen en er zijn
ook enkele zieken in de groep, dus de opkomst van
twaalf spelers viel achteraf best wel mee.
 
We hebben er een gezellige en spannende laatste
avond van gemaakt, welk winnend is afgesloten
door Hans Hazenoot met 5.120 punten.  De eieren
werden gewonnen door Krien Onderwater terwijl
de “wilde” ronde werd gewonnen door Bouwe
Nijgh en Krien Onderwater met 1.856 punten. Maar
ja, die hadden al 2 keer samen gezeten en waren nu
dus eindelijk  op elkaar ingespeeld, dus zo’n pres
tatie was dit nu ook weer niet.
 
Rest ons niets meer dan iedereen een prettige va
kantie toe te wensen en onze zieke Aad Kuijt, Piet
van Zuilen en Gert-Jan van Duijvenbode ook van
deze plek sterkte en beterschap toe te wensen. We
hopen iedereen in het nieuwe seizoen weer in goede
gezondheid te mogen begroeten, dus tot  27 septem
ber 2019.
Hier volgt de uitslag van 10 mei:
Hans Hazenoot       5.120
Jaap de Mol             5.023
Jaap van der Bent   4.970
 
Troef Boer

Het subtiele onderscheid tussen de Emma en
Monagas parkiet.
 
De soorten en ondersoorten van de verschillende
Pyrrhura’s zijn vaak moeilijk te onderscheiden en
gedeeltelijk zelfs nog niet duidelijk in kaart gebracht.
Dit geldt zeker voor de Picta en Leucotis families.
Nieuw onderzoek door Thomas Arndt en Michael
Wink, op basis van bestudering van 745 vogelbalgen,
DNA onderzoek en in het wild en gevangenschap le
vende vogels, heeft geleid tot meer inzicht in deze
families en zelfs nieuw te onderscheiden soorten. Een

van deze nieuw beschreven soorten betreft de Pyrr
hura Auricularis, de Monagas parkiet.
 
De Pyrrhura Auricularis heeft zeer veel overeen
komsten met de Pyrrhura Emma waardoor waar
schijnlijk niet eerder onderscheid is gemaakt tussen
beide soorten en deze als één soort werd gezien.
Zowel de Auricularis als de Emma pyrrhura zijn
daarbij ook nog nauw verwant met de witoorpar
kieten, de Pyrrhura Leucotis, maar worden tegen
woordig als aparte soort gezien. Het zijn kleine
parkieten met een lengte van 22-23 cm en hebben
beide een relatief klein verspreidingsgebied (zie fi
guur 1) in het noorden van Zuid-Amerika (Venezu
ela) waarbij beide verspreidingsgebieden ook rela
tief dicht bij elkaar liggen. Het ligt dan ook voor de
hand om te veronderstellen dat het gaat om van
origine één soort waarbij een groep is afgescheiden
die is doorontwikkeld naar een eigen soort. Of de
Emma of Auricularis daarbij de originele soort is,
is echter niet te bepalen.
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                                                     NOG LEUKER! 
 
 
 
                                                         Drieplassenweg 1,
                                                         2225 JH Katwijk, 
                                                         tel. 071 – 4012356
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Figuur 1: verspreidingsgebied van diverse pyrrhura soorten waaronder de Auricularis en Emma.
 
Het toeval wil dat ik juist in 2017 een groep Monagas parkieten heb weten te bemachtigen. Dit betreft
een groep oud importvogels die medio 2009 via via in Denemarken terecht zijn gekomen en daar enkele
keren van eigenaar zijn veranderd en waar helaas maar een paar jongen uit is voortgebracht. Via mail
had ik van de Deense verkoper wat foto’s ontvangen maar daarop kon ik niet bepalen of het echt Mo
nagas parkieten betreft of toch Emma parkieten. Na veel wikken en wegen heb ik besloten om de gok te
wagen en de reis naar Denemarken te maken. In het slechtste geval had ik wat meer Emma’s in mijn bezit.
 
Bij aankomst in Denemarken was ik toch iets teleurgesteld. De vogels leken wel erg op de Emma parkie
ten die ik reeds in bezit heb, wat ik zo snel kon zien hadden ze donkere oogringen in tegenstelling tot de
witte oogringen van mijn Emma parkieten maar zo vlug kon ik geen ander onderscheid waarnemen.
Maar goed, afspraak is afspraak dus na betaling de vogels ingeladen en enigszins twijfelend de lange
terugreis richting Nederland aangegaan. Onderweg werd ik aangenaam verrast. De vogels begonnen naar
elkaar te roepen en dat klonk toch echt anders dan thuis!

Figuur 2: op tekening hebben Arndt en Wink alleen verschil in kopkleur weer gegeven.
 
Na ruim 600 km weer veilig thuis aan gekomen en de vogels eerst maar eens een rustig plekje gegeven
wat mij de mogelijkheid gaf om ze eens goed te observeren. Ik moet eerlijk zeggen dat als je ze zo
vluchtig ziet zitten het gewoon Emma parkieten lijken. Laten we even kijken wat Thomas Arndt en
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Michael Wink hier over zeggen: ‘Due to the only small differences between emma and auricularis it is not
always possible to determine the subspecies without knowing the bird's origin.’ [1]Ok, daar kan ik wel in
meegaan. Gelukkig heb ik al meerdere Emma parkieten zitten dus er is vergelijkingsmateriaal.  Vervolgens
heb ik een koppel Emma en Monagas parkieten naast elkaar gezet waarbij op het oog enkele subtiele
verschillen zijn waar te nemen. Onderstaand zal ik ze per item bespreken en naast de bevindingen van
Arndt en Wink leggen.
 
De oogring
Verreweg het meest besproken onderscheid betreft de oogring. Volgens velen hebben de Monagas par
kieten een donkere oogring en de Emma parkieten een witte oogring. Echter wanneer Emma parkieten
buiten zitten en aan UV licht worden blootgesteld dan worden de witte oogringen ook donker. Iets wat
trouwens voor alle witoorparkieten geldt (zoals Pyrrhura Leucotis, Pfrimeri en Griseipectus maar ook
voor bijvoorbeeld de Picta Picta). Arndt en Wink benoemen dit onderscheid echter niet waarschijnlijk
omdat ze alleen vogels hebben beoordeeld die buiten hebben geleefd. Ik heb van beide soorten vogels
binnen en buiten zitten. Bij de vogels binnen zie ik een verschil tussen beide soorten. De Emma heeft
helder witte oogringen en de Auricularis lichtgrijze oogringen. Bij de vogels buiten zie ik geen onderscheid
en hebben ze allen donkere oogringen.
 
[1]Vriij vertaald: ‘vanwege de slechts kleine verschillen tussen emma en auricularis is het niet altijd mogelijk
om de soort te bepalen zonder te weten waar de vogel vandaan komt’.

Emma (binnen)             Auricularis (binnen) Auricularis (buiten)

Blauw aan bovenzijde hoofd
Arndt en Wink geven aan dat de Emma meer blauw op het hoofd laat zien dan de Auricularis. Dit is iets
wat ik nauwelijks kan waarnemen. Beide vogels laten blauw op de kop zien waarbij het bij Auricularis
nog meer als blauwe gloed verdeeld is dan bij de Emma. Ik vind de tekening (figuur 2) die Arnt en Wink
hebben gepubliceerd dan ook ietwat overdreven en deze geen recht doen aan de realiteit.
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Witte oorvlek
In het onderzoek is naar voren gekomen dat de Auricularis een gemiddeld grotere en meer heldere witte
oorvlek heeft dan de Emma (9,8 tegenover 7,5 mm) Dit verschil is waarneembaar als beide soorten vogels
naast elkaar zitten. Zie voor het onderscheid op de foto-'s.
 
Verschil in snavelgrootte 
Uit het onderzoek blijkt dat de snavel van de Auricularis groter is. Dit valt vooral op bij de ondersnavel
die meer naar voren lijkt te komen. Zie foto-'s. Mijn bevinding is dat dit zelfs het meest onderscheidende
element is.
 
Verschil in groen
Vermeld wordt dat het groen van de Auricularis donkerder is en dat er minder geelgroen op de rug en
zijkanten zit. Dit is vooral goed waar te nemen als je de vogels van boven bekijkt of naast elkaar in een
kooi plaatst.

Boven Auricularis, onder Emma Boven Auricularis, onder Emma

Rode schouders
Uit eigen observatie blijkt duidelijk dat de schouderbocht van de Emma meer rood laat zien dan bij de
Auricularis. Dit wordt niet benoemd in de studie van Arnt  en Wink, waarom is mij niet duidelijk.
Wellicht om deze studie alleen bij dode vogels (balgen) is uitgevoerd en niet bij levende vogels. Zie foto-‘s.

Pyrrhura Emma  Pyrrhura Auricularis
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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

12



  Man Pop Ongesekst Vleugellengte (mm) Staartlengte (mm)

Emma 14 19 1 113,8 (107-124) 116,1 (100-132)

Auricularis 19 24 0 115,3 (108-124) 121,5 (115-135)

Verschil in grootte van vleugels en staartlengte
Arnt en Wink hebben alle balgen opgemeten en vergeleken. De resultaten zijn opgenomen in onderstaan
de tabel.

 
Hieruit blijkt dat zowel de lengte van de vleugels en staart groter is bij de Auricularis alhoewel het verschil
bij de vleugels echt minimaal is. Ik heb geprobeerd om dit bij mijn vogels ook op te meten maar dat blijkt
bij levende vogels erg lastig te zijn. Na een paar pogingen ben ik daar maar mee gestaakt. Op het oog kan
ik ook geen groot verschil zien in lengte behalve dat de Auricularis over het algemeen wat groter en
forser toont.
 
Verschil in geluid
Zoals eerder aangegeven hoorde ik in de auto al dat de Auricularissen een ander geluid maken dan de
Emma’s. Ik heb Thomas Arndt daarover benaderd en voor hem was dit nieuwe informatie. Hij heeft
immers alleen balgen onderzocht. Arndt geeft verder aan dat een ander geluid aanvullend bevestigd dat
we hier over twee verschillende soorten praten.
 
Verschil in keel/borstbevedering
Iets wat niet benoemd wordt in het onderzoek van Arndt en Wink is de bevedering van de keel en
borststreek. Ook hier observeer ik een verschil. De Auricularis laat hier grovere en meer lichtblauwe
keelbevedering zien waarbij de witte randen breder zijn.

        Pyrrhura Emma

       Pyrrhura Auricularis
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Onderscheid in het nest
Het mooie is dat ik reeds dit jaar heb weten te kweken met de Auricularis. Omdat een koppel gelijktijdig
jongen had met een koppel Emma’s heb ik, na het ringen, enkele jongen omgewisseld zodat ik zeker was
dat ik jongen op stok zou krijgen. Wat mij direct opviel is dat er bij de jongen al verschil is waar te nemen.
Het dons van de Auricularis is donkerder en het verschil in groen is ook al waar te nemen zodra de veren
doorkomen. Overigens worden beide soorten met helderwitte oogringen geboren.

Linksonder Emma, middenonder en
rechtsonder Auricularis. bovenste drie Emma.

Jonge Emma en Auricularis nog met witte oogring

Samenvatting en conclusie
Samenvattend zijn er toch wel een significant aantal subtiele verschillen te onderscheiden waarmee de
conclusie van Arndt en Wink wordt onderschreven. Ik onderschrijf ook dat het erg lastig is te bepalen
welke soort men in bezit heeft wanneer er geen referentiemateriaal aanwezig is. Wat mij betreft is het
onderscheid op basis van de snavelgrootte het meest duidelijk en zijn de andere aspecten nadere aan
dachtspunten om de determinatie te bevestigen. Of het daarmee twee aparte soorten zijn? Mijn persoon
lijke mening is dat het meer een soort en ondersoort betreft: er zijn simpelweg te weinig uiterlijke ver
schillen. Maar goed ik ben dan ook geen wetenschapper.
 
Tenslotte is mijn verwachting dat er, behalve de vogels die ik en nog een Deense kennis in bezit hebben,
geen zuivere Auricularissen in Europa aanwezig zijn aangezien eventuele importen altijd als Emma’s zijn
verkocht en daar ook mee zijn gekruist. Men wist überhaupt niet dat het twee verschillende soorten zijn.
Het is zodoende ook erg belangrijk om deze stam te behouden en verder uit te breiden zodat ook deze
soort bewaard blijft voor de avicultuur in Europa.
 
Jordi Verkade
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Wat de vogel niet kent… eet hij gewoon op
 
Vogelbescherming Nederland
 
Vogels kiezen soms een andere maaltijd dan ze
normaal doen: een merel die op salamanders vist,
een mees die eikenprocessierupsen met brandharen
leert eten of een specht die specialiseert in het
nestkast-openhakken. Zo’n opportunistische uit
breiding van het menu kan helpen bij het overleven.
En redt misschien uw buxus.

Dit is geen gek eetgedrag! In de lente eten eenden ook vissen en kleine
diertjes. Al lijkt deze kikker wel wat groot 
Soms worden vogels betrapt op het eten van iets
geks. Zo zijn er merels bekend die zich specialiseren
in het vangen van salamanders en visjes uit vijvers
of slechtvalken die eens een halsbandparkiet probe
ren. Dit soort afwijkend eetgedrag komt vaker voor.
Het heeft dan ook voordelen.
 

Het voordeel van gek eetgedrag
Als vogels wat nieuws proberen dat toevallig op hun
pad komt, leidt dat vaak tot gek, eenmalig of tijde
lijk eetgedrag. Maar soms leidt het tot de ontdek
king van een nieuwe voedselbron waar ze weer ge
neraties mee doorkunnen. En dat kan het verschil
maken in een snel veranderende wereld. Ze leren
van elkaar en al snel eten ze het allemaal. Wie weet
hoe het afloopt met die vissende merels. Een paar
voorbeelden.
Roomlaagje van de melk

Slimme nieuwe voedselbron: mezen die leerden door het dopje te pikken
en de roomlaag van de melk te eten 
Een bekend voorbeeld van een gekke, nieuwe
voedselbron zijn de mezen die begin 20e eeuw in
Zuid-Engeland leerden om melkflessen die op stoep
stonden open te pikken om het roomlaagje eraf te
eten. Een paar vogels ontdekten deze truc en de rest

keek de kunst af, dus het gedrag verspreidde zich
snel. Tot het verschijnsel ‘melkman’ verdween uit
de samenleving en de mezen weer waren aangewe
zen op de natuur.
 

Jongen uit nestkasten
Een ander voorbeeld zijn de grote bonte spechten
die hun eetgedrag hebben aangepast aan de nest
kasten die wij trouw ophangen voor de tuinvogels:
ze hakken ze open en eten de jonge vogels eruit (ze
eten sowieso eieren en jongen, maar het nestkast-
element is nieuw). Ze doen het lang niet allemaal,
maar als een specht eenmaal de gewoonte heeft,
blijft hij het doen. Blijkbaar loont het de moeite.
Mocht u hier last van hebben, gebruik dan een in
vliegplaatje. Of gun de specht zijn maaltje, sneu als
het is.
 

Sommige spechten hakken nestkasten open om de jonge vogels of eie
ren eruit te eten

Eikenprocessierupsen
De koolmees die het presteerde om eikenprocessie
rupsen te eten is ook een mooi, recent voorbeeld. In
2016 kwam een berichtje bij Vogelbescherming
binnen over een mees die een methode had ontwik
keld om deze rupsen met lange brandharen toch te
kunnen eten. Hij streek de rups langs een tak voor
hij hem opat. Zelfs de jongen werden ermee gevoerd
en vlogen gezond uit! Een jaar later hadden meer
koolmeesjes dit gedrag ontdekt of gekopieerd en de

Koolmezen zijn nu eenmaal gek op rupsen en zullen uiteindelijk ook
soorten uitproberen die ze niet kennen

17



18



jaren erop werd het steeds algemener. Mezenkasten
worden nu zelfs ingezet ter bestrijding van deze
rups.
 

26 jaar om de truc te leren
De koolmezen hadden echter 26 jaar nodig om door
te krijgen hoe ze de eikenprocessierups konden eten
zonder last te hebben van de brandharen. Sinds
1991 komt de eikenprocessierups in ons land voor,
oprukkend vanuit het zuiden, mee met de hogere
temperatuur. Eerst in Brabant en langzaamaan
naar het noorden, waar hij in 2010 aankwam in
Groningen. In 2015 werd voor het eerst gefilmd dat
mezen de jonge rupsen eten (die nog geen brandha
ren hebben). En pas in 2017 had een deel van de
mezen een maniertje gevonden om ook de rupsen
mét brandharen te eten. Misschien kijken vogel
soorten ook onderling wel de kunst af, want meer
dan tien vogelsoorten eten deze rups nu.

Misschien is dit wel de oplossing voor het buxusmotrups-probleem:
mezen huisvesten
 

Perspectief voor het buxusmotrups-probleem
Het voorbeeld van de eikenprocessierups biedt
perspectief op een oplossing voor het buxusmot
rupsprobleem. Die rups kwam in 2007 voor het eerst
in Nederland (per ongeluk geïmporteerd uit Azië).
Misschien zien we eenzelfde verloop en gaan de
koolmezen binnenkort helemaal los op deze exoot.
Spuit dus vooral geen gif! Groepen koolmezen,
sommige eksters en kauwen en een enkele specht
hebben de rupsen van de buxusmot al ontdekt. Ho
pelijk worden dat er meer, dan hebben zij een uit
breiding van hun menu en wij minder schade.
 
Tekst: Jeanet van Zoelen, Vogelbescherming Neder
land
Foto's: Vogelbescherming Nederland

Piek hooikoortsseizoen komt eraan
Voor mensen die allergisch zijn voor graspollen
breekt een zware periode aan. Volgens de verwach
ting begint rond 25 mei de piekperiode van het
graspollenseizoen. Tot eind juni is de kans op
hooikoortsklachten zeer groot. Daarna neemt de
overlast langzaam af, maar tot ver in de zomer zijn
er bloeiende grassen.
Het grootste deel van de komende tijd is het droog
en daardoor loopt de concentratie graspollen in de
lucht sterk op. Zo nu en dan valt er een bui en
daarmee is het groeizaam weer. Daar waar de
bodem vochtig is kan het gras goed groeien en
bloeien. Op plaatsen waar al lange tijd geen neerslag
is gevallen en het ook komende tijd droog blijft,
wordt de bloei van het gras geremd. Gras wortelt
ondiep en kan snel last krijgen van droogte.

Grote kans op hooikoortsklachten in juni
De piekperiode van het graspollenseizoen begint
waarschijnlijk rond 25 mei en duurt tot en met eind
juni. De hoogste concentratie graspollen wordt eind
mei, begin juni verwacht. Er bloeien ook enkele
kruiden, zoals zuring en weegbree. Het pollen van
deze planten is licht tot matig allergeen en veroor
zaakt bij minder mensen klachten.
Zo’n 70 procent van de naar schatting drie miljoen
hooikoortspatiënten blijkt gevoelig te zijn voor
graspollen. Mensen met een graspollenallergie doen
er goed aan om hun medicatie de komende weken
af te stemmen op erg ongunstige condities. De kans
op klachten als jeukogen, niesbuien, snotteren en
hoesten is groot.

Tot dusver relatief weinig graspollen in de lucht
Uit metingen van het LUMC blijkt dat de concen
tratie graspollen in de lucht de afgelopen weken nog
relatief laag was. Sinds half april kwamen enkele
graspollen in de lucht voor, maar van een toename
was nog geen sprake. Het koude weer temperde de
bloei van de grassen. Nu het warmer wordt, zal de
concentratie pollen in de lucht wel snel toenemen.

Tips tegen hooikoorts
* Gebruik op tijd je hooikoortsmedicijnen.
* Douch voor je naar bed gaat, om pollen uit je haar
te wassen en je kussen schoon te houden.
* Was je kleding regelmatig.
* Houd ramen en deuren gesloten (ook handig om
je huis koel te houden op warme dagen) of gebruik
pollenwerende horren.
* Gebruik een zonnebril. Hierdoor komt het stuif
meel minder makkelijk in je ogen.
* Vermijd lichamelijk inspannende activiteiten in
de buitenlucht.

Tekst: Jaco van Wezel, Weeronline; Arnold van
Vliet van De Natuurkalender, Wageningen Univer
sit; Letty de Weger, LUMC  ==>>
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  zaterdag 19 januari Vogelbeurs

  zaterdag 19 januari Nieuwjaarsreceptie

  vrijdag 25 januari Klaverjassen

  vrijdag   1 februari lezing Alois van Mingeroet

  vrijdag   8 februari Klaverjassen

  zaterdag 16 februari Vogelbeurs

  vrijdag 22 februari Klaverjassen

  vrijdag   8 maart Jaarvergadering

  vrijdag 15 maart Klaverjasavond

  zaterdag 16 maart Vogelbeurs

  zaterdag 20 april Vogelbeurs

  vrijdag 10 mei Klaverjassen

  vrijdag 17 mei Ledenvergadering

  zaterdag 18 mei Zaadverkoop

  zaterdag   1 juni Barbecue

  zaterdag 15 juni Zaadverkoop

  zaterdag 20 juli Zaadverkoop

  zaterdag 17 augustus Zaadverkoop

  vrijdag 20 september Ledenvergadering

  zaterdag 21 september Vogelbeurs

  vrijdag 27 september Klaverjassen

  vrijdag 11 oktober Ledenvergadering

  vrijdag 18 oktober Klaverjassen

  zaterdag 19 oktober Vogelbeurs

  vrijdag 25 oktober Klaverjasavond

  vrijdag 1 november Ledenvergadering

  vrijdag 8 november Klaverjasavond

  vrijdag 15 november Lezing inschrijven tentoonstelling

  zaterdag 16 november Vogelbeurs

  vrijdag 22 november Klaverjasavond

  zaterdag 23 november Afluisteren zangkanaries

  dinsdag 26 november Afluisteren zangkanaries

  maandag   2 december Opbouw tentoonstelling

  dinsdag   3 december Opbouw tentoonstelling/inbrengen vogels

  donderdag   5 december Opening tentoonstelling

  vrijdag   6 december Tentoonstelling open/klaverjasavond

  zaterdag   7 december Tentoonstelling open

  zaterdag 21 december G E E N   vogelbeurs

  vrijdag 20 december Klaverjasavond

  zaterdag 18 januari Nieuwjaarsreceptie

Activiteitenoverzicht 2019  (onder voorbehoud)
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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)


