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P.C. Hagenaars
J.A. Plokker 
 
Voorzitter:
Gert-Jan van Duijvenbode,
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tel. 06-341 33 709
 
Secretaris:
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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
 
Ringencommissaris:
Bouwe Nijgh,
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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
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Inhoud:
Het is voor iedereen mogelijk om stukken in te
zenden. Deze stukken dienen bij de redactie te zijn
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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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Beste vogelliefhebbers,
 
De zomer is bij het verschijnen van dit blad nage
noeg voorbij. Het was een zomer met voor de één
prachtig weer en voor de ander puffend warm. Wat
was het effect van deze zomer voor de vogelliefheb
ber. Ik heb tijdens de maandelijkse voerverkoop in
de afgelopen zomer regelmatig gehoord dat het bij
sommigen best slecht ging met de kweek van de
vogels. Had dit te maken met het toch wel extreem
mooie weer, hoge luchtdruk etc. Alhoewel ik de
afgelopen jaren ook wel de verhalen heb gehoord
dat de zomer te nat en te koud was. Wie zal het
zeggen. Mogelijk ligt de waarheid in het midden. Ik
ben wel benieuwd naar de verhalen tijdens onze
komende verenigingsavonden.
 
Maar wat doen we eigenlijk tijdens ons “zomerre
ces” zonder verenigingsavonden en vogelbeurzen.
Het bestuur en de redactie van dit blad zijn volop
bezig geweest met de activiteiten van de komende
periode. Er is nagedacht over de aanschaf van
promotiemateriaal in de vorm van oa. rolbanners
en de volgende edities van het clubblad. Voor deze
zaken willen we gebruik maken van diverse foto’s
van vogels om dit alles zo aantrekkelijk mogelijk te
maken. Nu heeft de redactie van dit blad veel foto’s
ter beschikking, maar de afgelopen weken wilden
we toch wat nieuwe foto’s maken van parkieten.
Piet H. beschikt over een fotokooi en op een zonni
ge zaterdag zij wij aan de slag gegaan om enkele
vogels te fotograferen. Dat dit een bijzonder
schouwspel is geworden blijkt wel uit onderstaande
tekst van Annelies die onze verrichtingen heeft
mogen aanschouwen.
 
“Fotokooi".
Misschien hebben jullie wel eens over gehoord,
maar ik had er nog nooit van gehoord. Kennelijk
bestaan er dus speciale kooien waarin vogels gefo
tografeerd kunnen worden.
De vogel gaat in de kooi en moet op een stokje gaan
zitten waarna de foto gemaakt kan worden. Het
klinkt eenvoudig maar ik kan jullie verzekeren dat
het niet eenvoudig is.
Met grote interesse volgde ik de bezigheden van Piet
en Gert-Jan. Piet kwam met een grote doos aanzet
ten met daarin dus de fotokooi. Er werd overlegd
hoe een en ander aangepakt zou worden. Binnen of
buiten. Welke vogels en wie wat zou doen. Het valt
nog niet mee om een vogel op het stokje in de kooi
te krijgen en het was hilarisch om te zien wat er uit

de kast gehaald moest worden om dat voor elkaar
te krijgen. Piet en Gert-Jan kregen ook de slappe
lach. Het duurde even maar dan heb je ook wat.
Uiteindelijk waren 2 vogels enigszins fotogeniek.
Het was al met al een humorvolle en leerzame
middag. Dus als je je eens tijd over hebt, fotografeer
je vogels in de fotokooi maar heb veel geduld.
 
Groet Annelies van Duijvenbode.”
 
Ik zie jullie graag op de eerst volgende clubavond
en de vogelbeurs op 15 september. Kijk nog even
naar de agenda achter in het blad er zijn enkele
gewijzigde data.
Tot snel
 
Gert-Jan van Duijvenbode
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De mussen vallen van het dak
 
Door Lars Soerink, medewerker van Vogelbescher
ming Nederland
Warm weer en vogels – gaat dat wel samen? Vogels
kunnen niet, zoals mensen, zweten om af te koelen.
Honden en katten ook niet, eigenlijk zijn vooral
mensen uitzonderlijk aangepast aan warm weer.
Sommige vogels kunnen op onverwachte manieren
last hebben van het warme weer. Een top-5 van
uitdagingen én oplossingen voor vogels.
 

1. Uitdroging
Vogels zweten niet maar verdampen veel vocht via
hijgen. Net als honden dat doen zitten ook vogels
dan met open bek (snavel, in dit geval) en verdam
pen via de tong veel vocht. Bij verdampen van water
wordt warmte uit het lichaam onttrokken, het werkt
dus verkoelend. Het is van levensbelang voor vogels
om voldoende toegang tot water te hebben. Met dit
weer helpt u vogels enorm door een schaaltje of bord
water op een veilige plaats aan te bieden. Dagelijks
verversen is verstandig.

2. Droge, harde bodem
De bodem droogt uit en de bovenlaag wordt hard.

3. Jonge vogels extra op proef gesteld
Dit is de tijd dat volop jonge vogels te zien zijn. Vaak
worden ze nog bijgevoerd door hun ouders tot ze
onafhankelijk zijn. Daar kunnen een paar weken
overheen gaan. Jonge vogels kunnen een hulpeloze
indruk maken. Zeker als ze ook nog eens zitten te
hijgen van de warmte.

Eerste vergadering op andere datum.
 
Door de secretaris van de duivenvereniging kwam
het volgende verzoek:
Door het extreme warme weer van deze zomer zijn
er een aantal vluchten verschoven naar september
door de landelijke organisatie Nederlandse Post
duiven Organisatie.
 
Hierdoor komt de duivenvereniging wat klem te
zitten met de planning. Zou het mogelijk zijn dat de
vogelvereniging hun eerste ledenvergadering een
week naar achteren willen verschuiven. Zoals nu de
planning is, zou de duivenvereniging dan een ver
gadering hebben.
 
Het bestuur heeft hier in toegestemd. Dit houdt ook
in dat de vogelbeurs op 15 september wordt gehou
den in de zaal van het gebouw.

Vogels die voedsel uit de grond halen, zoals me
rels en grutto’s, hebben het nu moeilijk. Wormen
passen zich aan door iets dieper te gaan zitten, waar
nog wel wat vocht in de bodem zit. Ze zitten daar
helemaal buiten bereik van vogels.
Nu is het lastig om weidevogels te helpen. Door een
stukje van uw gazon vochtig te houden kunt u voor
merels andere wormeneters in de tuin wél iets bete
kenen. Met wat water dat u in de keuken opvangt
in een bak in plaats van weg te spoelen bijvoorbeeld.
Want sproeien met drinkwater wordt tijdens deze
droogte afgeraden.

Toch is het belangrijk ze met rust te laten. Als het
even kan, probeer er dan voor te zorgen dat de
omgeving veilig is; houd de kat binnen en vraag
anderen hetzelfde te doen. U kunt de vogels even
tueel bijvoeren met eiwitrijk voedsel zoals meelwor
men. Meelwormen bevatten dezelfde eiwitten als
andere insecten en zijn perfect voedsel voor jonge
vogels. De oudervogels zullen de meelwormen
gretig weten te vinden en zorgen ervoor dat het jong
niet tekort komt.
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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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5. Stenen veel heter dan groen: tegel eruit, plant
erin!

Een omgeving met stenen, asfalt en beton is véél
warmer dan een groene omgeving. Door verdam
ping koelen planten en bomen de omgeving mak
kelijk vijf tot acht graden af. Een stad is daardoor
altijd een paar graden warmer dan het buitengebied;
een bos is nog koeler doordat er onder bomen ook
meer schaduw is.
De béste manier om vogels te helpen bij warmte, is
voorkomen dat het te heet kan worden. Zorg voor
een groene, natuurvriendelijke tuin. Daarin vinden
vogels onder alle omstandigheden voedsel en ver
koeling. Vogelbescherming geeft gratis tips over
hoe u dit kunt doen. U kunt zelfs een deskundige
met uw situatie laten meedenken: vraag advies van
een van onze Tuinvogelconsulenten voor het aller
beste én mooiste resultaat.

4. Minder muggen beschikbaar
De meeste mensen zullen het niet direct een pro
bleem vinden, maar er zijn minder muggen beschik
baar doordat allerlei plekken (emmers, bloempot
ten, enz.) zijn opgedroogd. Dit zijn voor muggen dé
ideale plekken om zich voort te planten. Met name
mug-etende vogels die niet ver vliegen om hun
voedsel te zoeken moeten nu meer moeite doen.
De gierzwaluw heeft er minder last van. Deze
muggenverslinder vliegt vanuit elke Nederlandse
stad moeiteloos naar een groot water in de regio om
daar de vliegen en muggen te eten die in de stand
nu niet voorhanden zijn. U hoeft dus geen speciale
mug-bevorderende maatregelen te treffen om deze
bedreigde soort te helpen. Dat scheelt. U kunt de
insecteneters in de tuin helpen door wat meelwor
men te voeren op uw voerplank (zie 3).

Stille vogels zijn in de rui
 
Geschreven door Vogelbescherming Nederland
Het is steeds stiller. Niet in de wereld, maar om ons
heen: vogels lijken wel ondergronds te zitten. Het is

zo stil vanwege de rui. In augustus kun je daarom
veel veren vinden.
 

Bekijk een veer eens goed
Voor kinderen blijft het een soort goocheltruc: van
een veer die je van punt tot schacht volledig uit de
plooi strijkt, kun je weer een perfecte veer maken
door de andere kant op te strijken. dat is ook precies
wat een vogel doet. Met een beetje olie uit een
speciale klier als onderhoudsmiddel, strijkt een
vogel een verfomfaaide veer perfect in vorm. Be
langrijk om te vliegen en als isolatie.
Maar het houdt een keer op. Een veer is een ver
bruiks-item. Je vindt natuurlijk vaker veren. Maar
in de periode dat vogels hun veren ruien, kan je goed
zien hoe zo’n veer slijt in het dagelijks leven van een
vogel. Let bij de eerstvolgende veer die u opraapt
op de randen, en vooral de vleugelpunt. Vaak is die
flink versleten.
Keratine, het eiwit waaruit veren zijn opgebouwd,
kennen we van onze nagels. Het grootste voordeel
van keratine is dat het gemakkelijk aan te maken is.
Slijtage is weliswaar een probleem, maar de ver
vangbaarheid van veren is groot. Anders dan na
gels, groeit een veer echter niet voortdurend aan.
Donkere veren, waarin het pigment melanine aan
wezig is, blijken overigens wat minder slijtagegevoe
lig te zijn dan lichte veren, waarin melanine ont
breekt.
 

Rui maant tot stilte
De meeste zangvogels ruien na het broedseizoen
hun veren; de oude, versleten plunje wordt verruild
voor nieuwe veren. Tijdens dat proces zijn vogels
dus ook kwetsbaar. Zingen is dan niet alleen onver
standig, maar ook onnodig: met jongen die zelfstan
dig rondvliegen is het niet langer zinvol een territo
rium te hebben. En omdat zingen de manier is van
vogels om hun territorium te markeren, zoals een
hond tegen bomen en paaltjes plast, is die zang nu
niet meer zinvol. Toch kunnen sommige individuen
het niet laten. Het hoe en waarom daarvan wordt
nog niet goed begrepen.
 

Niet allemaal tegelijk
Niet alle vogels ruien op dit moment. En ze ruien
ook niet alle veren tegelijk. Eenden begonnen al
eerder (mannetjes wilde eend lijken tijdens de rui op
de vrouwtjes, maar worden door hun gele snavel
verraden). Let bij overvliegende vogels eens op
gaten die in de vleugels of staart zichtbaar zijn: de
veren die daar horen te zitten, worden vervangen.
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Plastic-not-so-fantastic:
Kom in actie tegen plastic in de natuur
Door Lars Soerink, medewerking Vogelbescherming
Nederland
Stop de vervuiling, de plastic soep in de oceaan en
vele dode dieren als gevolg van plastics. 9 tips om
te voorkomen dat uw plastic in de magen van zee
vogels belandt.
De wereldzeeën zitten vol plastic. Opzettelijk ge
dumpt, vaker nog achteloos achtergelaten of weg
gegooid. Met dramatische gevolgen voor het die
renleven. Kust- en zeevogels zijn in grote aantallen
slachtoffer. Net als dolfijnen, schildpadden en an
dere dieren. Stukjes plastic blijven achter in hun
maag, die er geleidelijk aan mee gevuld raakt. Ander
voedsel komt er dan niet meer bij of langs. Op land
is het al niet veel beter.
En als u kijkt naar de foto van de albatross hiernaast
- met dank aan Frans Lanting - herkent u wellicht
iets. Deze spulletjes werden op Hawaï door volwas
sen vogels uitgebraakt om jonge vogels mee te
voeren.
Plastics zorgen niet alleen vaak voor een zeer tries
te dood van zeevogels, het lijkt ook wel uitzichtloos:
de hoeveelheid plastic in de wereld is immers im
mens.

                   Laysan albatross / ©Frans Lanting/lanting.com
 

Initiatieven die hoop bieden
Overheden moeten voorop gaan in de strijd tegen
vervuiling. Dat kan op velerlei manieren. Zoals het
verbieden van plastic tasjes, wat in veel landen ge
beurt. Met meer handhavers die streng optreden.
Maar ook door statiegeld in te voeren op plastic
flesjes. Maar ook consumenten kunnen hun steentje
bijdragen door veel minder plastic te accepteren.

Er zijn initiatieven die hoop bieden. Zoals de jonge
Nederlander Boyan Slat, die als student aan de TU
Delft de visie en het lef had om op wereldschaal naar
het probleem te kijken en megaproject The Ocean
Cleanup startte. Het is goed en noodzakelijk om
groot te denken.
Het is óók goed om klein te denken: er zijn slechts
genoeg mensen nodig die elk iets kleins onderne
men, om samen ook een geweldige impact te heb
ben. Zoals: elke dag een stuk plastic oprapen en in
de vuilbak doen (recycling is natuurlijk het beste).
We geven graag nog 9 tips die helpen om de hoe
veelheid plastic in de natuur – en de magen van
zeevogels – terug te dringen:
 

1. Wurgplastics altijd oprapen
Wie wil er nou géén schoon strand? Maak er een
gewoonte van om tijdens het vogels kijken of de
gezins-uitstap een stuk visdraad, visnet of ander
rondzwervend gevaarlijk plastic op te rapen en af
te voeren. Elk stuk plastic dat verdwijnt, zeker in
de gevaarlijke vorm van netten of draad, is een
goede daad en red waarschijnlijk het leven van een
zeevogel.

bron: www.dieballongaatnietop.nl

 
2. Trek uw agenda maar

Ga aan de slag op 15 september tijdens de Wereld
Opruimdag met uw bedrijf, club of vereniging.
Plastic Soup Foundation en Nudge werken hier
voor samen om deze dag in Nederland te organise
ren. Klik hier voor meer informatie.
Elk jaar is er ook de Beach Cleanup Tour van
Stichting De Noordzee. Deze organisatie organi
seert al jarenlang een groot opruim-evenement dat
niet alleen een fantastische bijdrage levert, maar
ook nog eens geweldig leuk is om aan mee te doen.
Met een groep vriend(inn)en, het gezin of je vogel
werkgroep bijvoorbeeld! In 2018 startte de werk
zaamheden op 1 augustus.
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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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3. Geen plastic kopen, of zo min mogelijk

Draagt óók bij aan een vermindering van de voor
raad rondslingerend plastic. Het kan geen kwaad
om in de supermarkt, bij de aanblik van de schappen
met vis bijvoorbeeld, ook even stil te staan bij de
impact van al dat plastic op de natuur. Er bestaan
supermarkten die zo min mogelijk plastic verpak
kingsmateriaal gebruiken.

 
4. Laat nooit balonnen op

Hoe mooi de symboliek ook kan zijn, de ballon blijft
vrijwel altijd ergens in de natuur achter. Daar
denken we vaak niet aan bij het oplaten. Uit het
zicht is, helaas, niet weg…
 

5. Waterballonnen opruimen
Waterballonnen zijn – zeker met het warme weer –
heel erg leuk, maar wees wel een beetje verantwoor
delijk en ruim ze op!
 

6. Juli is plasticvrij maand...
Lees er hier meer over... - maar waarom alleen juli?!
Trek deze tips gerust door naar de andere maanden
van het jaar.
 

7. Plogging is de nieuwe hype
Het idee is dat je tijdens het hardlopen zwerfafval
opruimt. Tjip uit Zeist loopt een paar keer per week
zo’n 5 á 6 kilometer en past plogging toe: per keer
neemt hij mee wat hij in zijn handen kan dragen en
wanneer hij bij een afvalbak komt gooit hij het weg.
Dan begint hij weer van voor af aan en loopt naar
de volgende afvalbak. Lijkt het jou ook leuk om dit
te doen? Kijk dan eens wat je tijdens hardlopen
tegenkomt. Zo werk je naast je eigen gezondheid
aan een opgeruimde omgeving. Gezond voor jezelf
én voor de wereld!
 

8. Word een held
Maak er met kinderen een sport van op het strand
of buiten op straat. Met een emmer of zak per kind
maak je er eventueel een wedstrijdje van: wie verza
melt het meeste zwerfaval? Degene met de volste
emmer wint en is een held.

 
9. Bootje varen…

Wat is er lekkerder in een warme zomer dan varen?
Neem een schepnetje mee om plastic uit het water
te vissen.

Wat voor onderzoek is nodig om vogels te
beschermen?
 

Tellen, ringen, radar, zenders en geolocators
Er zijn verschillende onderzoeksmethoden om meer
te leren over vogels, zodat we ze kennen bescher
men. Belangrijke vragen daarbij zijn: gaat een vogel
vooruit of achteruit, wat is de trend, en, vervolgens
wat is de oorzaak van bijvoorbeeld de achteruitgang
en met welke beschermingsmaatregelen is de vogel
echt geholpen. Om die reden moet duidelijk waar
om hoeveel vogels er zijn en waar ze zich bevinden.
Er komen steeds meer onderzoeksmethoden bij.
 

Tellen
Vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw worden
vogels al systematisch geteld. Landelijke tellingen
worden gecoördineerd door Sovon Vogelonder
zoek Nederland. Deze tellingen worden voorname
lijk verricht door vrijwilligers. .
 

Ringen
Het Vogeltrekstation coördineert in Nederland het
vangen en ringen van vogels voor wetenschappelijk
onderzoek. Ze krijgen een individueel herkenbare
pootring. Door het terug vangen van deze vogels
(of van afstand aflezen van de ringen), wordt infor
matie verkregen over trek, reproductie, doodsoor
zaken en leefgebieden.
 

Radar
 Veel trek speelt zich ’s nachts af of heel hoog in de
lucht. De opkomst van het radaronderzoek, eind
jaren zestig, was daarvoor een uitkomst.
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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

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.
 

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

Eerste vogelbeurs
 
Deze wordt gehouden op
zaterdag 15 september. 
 
Tijd: tussen 12.00 en 15.00 uur
 
Verenigingsgebouw,
Oude 's-Gravendijckseweg 2a, Katwijk 
 
Ook zaad verkoop door
Vogel en Zaadhandel van den IJssel 
Tel.  0348 451 611
 
 
Levend-voer nodig?
Rien van Duyvenbode is er ook. 
Tel. 0252-233457 of 06 497 99 327
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Zenders
Sinds enkele jaren kunnen vogels van een zendertje
worden voorzien, zoals roerdompen of purperrei
gers. Daardoor kunnen ze op ieder moment van de
dag worden gevolgd en komen we meer te weten
over de trekroutes en mogelijkheden om ze op die
route te beschermen.
 

Geolocators
Lichtgevoelige chips die ook op kleinere vogels
kunnen worden bevestigd met piepkleine rugzakjes,
zoals bij boerenzwaluwen. Zodra de vogels kunnen
worden terug gevangen als ze weer naar hun
broedgebied terugkeren, kan de chip worden uitge
lezen. Op die manier kan worden bepaald waar de
vogel is geweest.
 

Zijn ringen en zenders zielig?
Het aanbrengen van een ring of zender levert kort
durende stress op voor de vogel. Er wordt echter
altijd gezorgd dat de vogels er zo min mogelijk last
van hebben en dat het geen gevolgen heeft op de
lange termijn. Het is belangrijk dat ze hun natuur
lijke gedrag blijven vertonen, voor de vogel zelf,

maar ook omdat de onderzoeksgegevens anders
niet betrouwbaar zijn.
 
Een vogel met ring gevonden of gezien, waar kan ik

dat doorgeven?
Er zijn verschillende soorten ringen: metalen ringen,
gekleurde ringen, maar ook halsbanden, pennin
gen, vleugelmerken enzovoort. Al deze gegevens
kunnen worden doorgegeven aan het Vogeltreksta
tion.

De eerstvolgende kaartavond wordt  gehouden op
vrijdag 5 oktober en NIET op 12 oktober. Zegt het
voort, zegt het voort.
 

Ledenvergadering
De eerste ledenvergadering is vrijdag 28 september
en niet op 21 september
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  vrijdag   5 januari Nieuwjaarsreceptie

  vrijdag 12 januari Klaverjasavond

  vrijdag 19 januari Ledenvergadering

  zaterdag 20 januari Vogelbeurs

  vrijdag   2 februari Klaverjasavond

  vrijdag   9 februari Ledenvergadering

  vrijdag 16 februari Klaverjasavond

  zaterdag 17 februari Vogelbeurs

  vrijdag   9 maart Jaarvergadering

  vrijdag 16 maart Klaverjasavond

  zaterdag 17 maart Vogelbeurs

  donderdag 12 april Ledenvergadering

  zaterdag 21 april Vogelbeurs

  vrijdag 11 mei Ledenvergadering

  zaterdag 19 mei Zaadverkoop

  zaterdag   2 juni Barbecue

  zaterdag 16 juni Zaadverkoop

  zaterdag 21 juli Zaadverkoop

  zaterdag 18 augustus Zaadverkoop

  zaterdag 15 september Vogelbeurs

  vrijdag 28 september Ledenvergadering

  vrijdag   5 oktober Klaverjasavond
  vrijdag 12 oktober Ledenvergadering
  zaterdag 20 oktober Vogelbeurs

  vrijdag 26 oktober Klaverjasavond

  vrijdag 2 november Ledenvergadering

  vrijdag 9 november Klaverjasavond

  vrijdag 16 november Inschrijven tentoonstelling

  zaterdag 17 november Vogelbeurs

  vrijdag 23 november Klaverjasavond

  zaterdag 24 november Afluisteren zangkanaries

  dinsdag 27 november Afluisteren zangkanaries

  dinsdag   4 december Opbouw tentoonstelling/inbrengen vogels

  donderdag   6 december Opening tentoonstelling

  vrijdag   7 december Tentoonstelling open/klaverjasavond

  zaterdag   8 december Tentoonstelling open

  zaterdag 15 december Vogelbeurs

  vrijdag 21 december Klaverjasavond

  zaterdag 19 januari Nieuwjaarsreceptie

Activiteitenoverzicht 2018  (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)


