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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 1 april. Niet tijdig ingeleverde
artikelen worden doorgeschoven naar een latere
editie. De redactie neemt geen verantwoording voor
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zich het recht voor om plaatsing om redactionele
redenen te weigeren.
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Bij Krijgsman Dranken
kunt u terecht voor uw
whisky, wijn, bier, fris en
alle andere dranken.

Robert Verhoef
071 - 40 14 330
info@krijgsmandranken.nl

Bosplein 13-14
2224 GB Katwijk
Maar wist u ook dat wij
bezorgen bij bedrijven,
verenigingen,
evenementen, horeca én
particulieren.
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Beste vogelliefhebbers.

Uitnodiging jaarvergadering

Het voorjaar is dit jaar wel erg vroeg gestart. Het Beste vogelvrienden,
mooie weer maakt me vrolijk. Het is goed om de Hierbij worden jullie uitgenodigd voor de ledenver
vogels buiten weer te horen en zelfs de putters in gadering, welke plaats vindt op :
mijn tuin te zien.
vrijdag 8 maart 2019
Op 8 maart a.s. worden jullie weer uitgenodigd voor
de jaarvergadering van onze vereniging. Dit betreft In het verenigingsgebouw ‘Kleindierensport-Kat
elk jaar weer de vergadering waar het bestuur ver wijk’,
antwoording aflegt over de financiën en over zaken oude ’s-Gravendijckseweg 2a,
betreffende onze vereniging. Elk jaar staat naast de 2221 DB Katwijk aan Zee.
uitleg van de diverse verslagen ook een bestuursver We beginnen om 20.00 uur.
kiezing op de agenda. Zo ook dit jaar. Nu is dit geen
nieuw onderwerp op de agenda maar dit jaar vraagt Agenda:
dit wel meer aandacht.
1.Opening;
Zoals jullie de afgelopen maanden mogelijk ge
hoord of gelezen hebben speelt mijn gezondheid een 2.In en uitgaande stukken:
belangrijke rol in mijn leven en daarbij ook in het
functioneren als lid van het bestuur van onze vere 3.Ledenmutaties;
niging. Ondanks dat de medicijnen een goed effect
hebben op mijn ziekte ben ik nog niet volledig in 4. Notulen jaarvergadering 2018;
zetbaar.
Ik draai op de achtergrond enigszins mee met het 5. Jaarverslag secretaris;
overgebleven bestuur. Dat betreft dan drie leden die
de bestuursverantwoordelijkheid op zich nemen. 6. Bestuursverkiezing;
Hier zal, ondanks het feit dat het op dit moment
redelijk gaat met mijn gezondheid, de komende tijd 7. Stichting Kleindierensport;
weinig in veranderen. Dit levert een extra druk op
bij de overgebleven (drie) bestuursleden. Als de si 8. Financieel verslag penningmeester;
tuatie zo blijft is het niet ondenkbaar dat het be
stuurslid die herkiesbaar is,daar voor zichzelf een 9. Begroting 2019;
conclusie uit trekt en zich niet verkiesbaar zal
stellen. Dit betekent dan dat we geen representatief 10. Verslag kascommissie;
bestuur meer hebben, wat dan ten koste zal gaan
van het voortbestaan van de vereniging. We zitten 11. Rondvraag.
dan ook echt te wachten op uitbreiding van het
bestuur. We zijn niet direct op zoek naar een voor Toelichting punt 6:
zitter cq secretaris maar naar mensen die in het Aftredend is de secretaris Piet Hagenaars.
bestuur plaats nemen om daar ondersteunende
werkzaamheden verrichten voor de vereniging.
Jullie moeten het vorenstaande niet als een bedrei
ging zien maar wel als een waarschuwing in verband
met het voortbestaan van onze vereniging. Ik zie
jullie graag op de komende jaarvergadering.
Gert-Jan van Duijvenbode
Voorzitter
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PROFILE PAUL

MAAKT FIETSEN

NOG LEUKER!

Drieplassenweg 1,
2225 JH Katwijk,
tel. 071 – 4012356
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Als dit voor dit boekjaar wordt gedaan,heeft de
tentoonstelling een negatieve saldo hebben van
Deze werd gehouden op vrijdag 9 maart 2018 in het €169.
verenigingsgebouw ‘Kleindierensport-Katwijk’, oude
’s-Gravendijckseweg 2a, 2221 DB te Katwijk aan 8.Verslag kascommissie.
Zee. Er waren 16 leden incl. het bestuur aanwezig. De kascommissie, Gerrit van der Zwam en Maart
Helders hebben de kas gecontroleerd.
De kas is steekproef gewijs gecontroleerd. Daarbij
1.Opening.
Om kwart over acht opent Gert-Jan van Duijven zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. Daar
bode de vergadering en heet een ieder van harte om stelt de kascommissie voor de penningmeester
welkom op deze belangrijke vergadering alhoewel decharge te verlenen voor het verenigingsjaar 2018.
Dit werd met applaus bekrachtigd. Gert-Jan be
dit door veel leden niet zo wordt gezien.
dankt beide heren.

Notulen van de jaarvergadering.

2.In en Uitgaande post.
* info-blad district Zuid-Holland;
* uitnodiging rayonvergadering.

9.Samenstelling nieuwe kascommissie.
Gerrit nam voor de tweede keer deel aan de kas
commissie en Maarten voor de eerste maal. Gerrit
is aftredend. Cor Jonker stond reserve en treedt
3.Ledenmutatie;
automatisch toe tot de kascommissie. Gert-Jan
In het afgelopen jaar is J. de Vreugd overleden.
Bedankt per 01-01-2018: J. Verdoes, W. Souverijn, vraagt wie van de aanwezige zich beschikbaar wilt
C. Houwaard en L. Roosjen. Per 1 april Lennard stellen om deel te nemen aan de kascommissie.
Hiervoor gaf Henk Oudshoorn zich op. Hij zal in
van Duyn.
Nieuwe leden per 01-01-2018 zijn A. van Houw eerste instantie reserve staan.
aard, Perkstraat en D. van Rijn, Mui 23, beiden uit
10.Begroting 2018.
Katwijk.
Per 1 januari bestaat de vergadering totaal uit 88 De begroting laat een negatief bedrag zien van
leden. Dit is incl. 5 donateurs en 3 ereleden en 1 €262,50. In de begroting is uitgegaan van een huur
aan de stichting van €2.000,=. Dit ondanks dat de
jeugd lid.
stichting de huurpenningen wilt verhogen naar
€2.500. Hierover is nog geen overeenstemming. Het
4. Notulen van de jaarvergadering 3 maart 2017.
Deze worden zonder op of aanmerkingen goedge bestuur denkt dat het stichtingsbestuur meer huur
penningen kan innen door meer onder te verhuren.
keurd.
Het mooiste zou zijn om een 4de vereniging in de
stichting te krijgen.
5.Verslag ringencommissaris;
Bouwe Nijgh krijgt van Gert-Jan het woord. Bouwe
meldt dat in het afgelopen jaar totaal 2445 ringen
zijn besteld door 36 leden. Van deze ringen zijn 295
ringen voor cultuurvogels. Gert-Jan bedankt
Bouwe voor het verslag en voor de werkzaamheden
die hij verricht heeft.

11.Stichting Kleindierensport Katwijk.
De stichting laat een negatieve begroting zien. In de
wandelgangen wordt gesproken dat de huur van de
Kanarievogel omhoog zou moeten. Een vergade
ring met de stichting om hier eens duidelijkheid over
te krijgen schijnt niet van de grond te krijgen. Het
bestuur van de stichting heeft geen voorzitter, mo
6.Jaarverslag secretaris.
Gert-Jan vraagt aan de aanwezige of er iemand op gelijk is er een in de maak.
of aanmerkingen heeft. Niemand reageert hier op.
12.Bestuursverkiezing.
Aftredend is de voorzitter Gert-Jan en bestuurslid
7.Financieel jaarverslag.
Dick Verkade deelt de verslagen uit. Doordat Dick Piet van Zuilen. Beiden worden met acclamatie
samen met de aanwezige de financiële stukken door herkozen.
neemt, waren er geen echte vragen meer. Wel is
afgesproken om de opbrengst van de advertenties 13.Barbeque
niet meer op te brengen bij de tentoonstelling omdat We gaan weer proberen om een barbecue te houden.
van deze opbrengst het clubblad vervaardigd wordt. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 2 juni.
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14. Schoonmaak clubgebouw.
Zoals de duivenvereniging dit doet in het najaar,
gaan wij dit doen in het voorjaar. Besloten wordt
om dit te doen op 21 maart. Leden die zich hiervoor
opgeven zijn Jaap Plokker, Henk Oudshoorn en
Cor Schaap.

Bestuurssamenstelling.
Tijdens de jaarvergadering was de voorzitter GertJan van Duijvenbode en bestuurslid Piet van Zuilen
aftredend. Zij stelden zich herkiesbaar. Beiden
zijn met acclamatie herkozen.

Stichting Kleindierensport.
Namens de vereniging hebben Bouwe Nijgh en
15.Rondvraag.
Jaap Plokker bedankt het bestuur voor de vele Gerrit van der Zwan zitting in de stichting Klein
werkzaamheden en vrije tijd die zij in de vereniging dierensport-Katwijk. Dat het niet allemaal van een
steken. Een vereniging zonder bestuur bestaat niet. leien dakje gaat is dit bij de meeste leden bekend.
Niets meer aan de orde sluit Gert-Jan de vergade Vogelbeurs
ring en bedankt hij de aanwezige voor hun positie De vogelbeurs is nog steeds succesvol te noemen.
Het valt op dat we op elke beurs diverse leden zien.
ve inbreng.
Hetzij om een vogeltje of om voer te kopen of ge
woon om een praatje te maken. Zowel de vogelhan
Piet Hagenaars
Hier volgt een beknopt jaarverslag 2018, ge delaren als de zaadverkoper zijn tevreden over het
verloop. Alleen op de zaterdagen als er een grote
zien door de ogen van de secretaris.
beurs elders wordt gehouden, zijn er minder vogel
handelaren. De zaadhandelaar is ook het afgelopen
Ledenmutaties.
jaar weer tijdens de zomerstop gekomen ondanks
We zijn het jaar begonnen met 88 leden, waarvan 1 dat er geen vogelbeurzen waren.
jeugdlid, 3 ereleden en 5 donateurs. We zijn 2019
begonnen met 87 leden waarvan 3 ereleden en 6 Volgens mij is een ieder weer bijgepraat. Ik wens
donateurs. De opzeggers van 1 januari zijn hierin jullie allen een goed jaar toe zo wel in de privé sfeer,
verwerkt.
maar zeker ook met de hobby, zodat we in deze
wereldzaak weer een ouderwetse tentoonstelling
Bijeenkomsten.
kunnen neerzetten. Graag tot de volgende jaarver
We hebben het afgelopen jaar elkaar 33 kunnen gadering.
ontmoeten. Deze 33 keer bestonden uit 8 ledenver
gaderingen, 1 barbeque, 2 afluister momenten van Piet Hagenaars
zangkanaries samen met de N.Z.H.U., 8 vogelbeur
zen, 4 zaad verkoopmomenten en 10 kaartavonden.
Terwijl in de eerste week van december de onder
linge tentoonstelling hebben gehad.
Klaverjasavonden.
De klaverjassers zijn onder leiding van Piet van
Zuilen 10 keer bij elkaar geweest. Deze avonden
worden altijd op vrijdag gehouden. De avonden
voorheen door de week, i.v.m. de activiteiten van Zeven redenen waarom wij vogels nodig
de duivenvereniging, zijn geschrapt. Wel is op de hebben
vrijdag van de tentoonstelling een klaverjasavond
Vogelbescherming Nederland
georganiseerd.
Vogels zijn meer dan fleurige, vrolijke zangers waar
vogelaars en natuurliefhebbers blij van worden.
Het verenigingsblad.
Het verenigingsblad is zijn 2de jaar in de vernieuw Naast hun eigen waarde en bestaansrecht, hebben
de versie doorgegaan. Deze is in groot formaat vogels namelijk kwaliteiten die essentieel zijn voor
(A-4) en volledig in kleur. De opbrengst van de de overleving van ons, de mensen. En voor veel
advertenties dekt de kosten van het verenigings mensen is dat nu eenmaal de maat der dingen. Geeft
blad. Het verenigingsblad is nog steeds een een niet, ook volgens die maat moeten we vogels be
schermen. Zeven redenen daarvoor.
manszaakje. Jammer.
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1. Vogels en insecten in evenwicht
We zouden zo’n beetje kniediep door de insecten en
andere kleine beestjes waden als er geen vogels
waren. Vogels eten namelijk 400 tot 500 miljoen ton
insecten per jaar! Denk aan de landbouwschade als
dat allemaal bleef rondvliegen en -kruipen.
Alles in de natuur is in evenwicht. Ook de insecten
en de insecteneters zijn met elkaar in evenwicht.
Wordt dat verstoord, dan herstelt het zich weer,
maar misschien niet op een manier die gunstig is
voor ons. Alarmbellen gaan dus af wanneer we zien
dat ergens de aantallen vogels of insecten ineens
schrikbarend afnemen.
Deze roodborsttapuit bestuift hooguit per ongeluk
eens wat. Kolibries zijn pas echte bestuivers (Bron:
Shutterstock)
graslanden zijn van invloed op mensen over de hele
planeet, zelfs op honderden kilometers afstand. Ze
slaan koolstof op, houden het klimaat stabiel,
zorgen voor voldoende zuurstof in de lucht en
transformeren verontreinigende stoffen in voe
dingsstoffen. Zonder vogels is het voortbestaan van
deze ecosystemen in gevaar.

Winterkoninkjes zijn echte insecteneters (Bron:
Shutterstock)
2. Vogels bestuiven planten
Denkt u bestuiving, dan denkt u waarschijnlijk
bijen en vlinders. Klopt, maar, ook vogels zijn be
stuivers. Vooral van bloemen die geen geur hebben,
want voor vogels is zicht belangrijker dan reuk.
Ongeveer 5% van de planten die mensen wereldwijd
gebruiken voor voedsel of medicijnen wordt besto
ven door vogels. Als die vogels verdwijnen, verdwij
nen met hen de planten waarvan wij deels afhanke
lijk zijn.
3. Vogels verspreiden zaden
Vogels poepen de zaden uit bessen die ze eten ge
woon weer uit, want ze kunnen die harde dingen
niet verteren. Nu trekken vogels soms kleine, soms
grote afstanden en verspreiden op die manier dus
allerlei plantensoorten met hun uitwerpselen. Zo
brengen ze planten terug naar plekken waar ze zijn
verdwenen en dragen ze die over zee om nieuwe
gebieden te koloniseren. Vogels geven zo vorm aan
het plantenleven over de gehele wereld.
Belangrijk voor ons, want bossen, moerassen en

Deze tjiftjaf zaait maar zo een meidoorn in Spanje
(Bron: Shutterstock)
4. Vogels zijn de schoonmaakploeg van de natuur
Iets preciezer: gieren zijn de schoonmaakploeg van
de natuur; de meest onderschatte en ondergewaar
deerde vogelsoort. En dat terwijl ze de mensen be
schermen tegen allerhande gruwelijke ziekten en
plagen.
Gieren landen vaak al binnen een uur na de dood
van een dier en eten het met huid en haar op. Zo
voorkomen ze dat dodelijke ziekten zoals tubercu
lose zich ontwikkelen en onder mensen verspreiden.
Minder efficiënte aaseters, zoals wilde honden of
ratten, arriveren vaak later. En waren er geen gie
ren, dan steeg de ratten- en wilde hondenpopulatie
gigantisch, met als gevolg de verspreiding van
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UW TOTAALINSTALLATEUR
N

VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIERE

KALKBRANDERSTRAAT 7
2222 BH KATWIJK ZH
T 071 4034064
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INFO@ARIESTUIJ.NL
WWW.ARIESTUIJ.NL

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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hondsdolheid en jaarlijks tienduizenden menselijke Ook waren vogels (de vinken van Darwin) de inspi
sterfgevallen.
ratiebron voor de ontwikkeling van de evolutiethe
orie. Ze geven niet alleen onze uitvindingen, maar
ook onze gedachten vorm.
Maar ze hebben een nog belangrijker rol: vogels zijn
boodschappers die ons wat vertellen over de ge
zondheid van de planeet en onze eigen omgeving.
Ze leven wereldwijd en reageren snel op verande
ringen. Daarom zijn ze ons vroegtijdige waarschu
wingssysteem als er ergens iets mis is. Daar moeten
we dan wel wat mee doen natuurlijk.

Schoonmaakploeg van vale gieren (Bron: Shutterstock)
5. Vogels houden koraalriffen in leven
Zonder vogels geen koraalriffen. Vooral zeevogels
zorgen voor de bemesting van deze mariene ecosys
temen. Zeevogels reizen honderden kilometers om
zich in de oceaan te voeden met vis. Daarna keren
ze terug naar hun koloniën en bedekken het land
met dikke lagen vogelmest. Deze mest spoelt ver
volgens de oceaan in en bevrucht nabijgelegen ge
meenschappen, zoals koraalriffen.
Gaat het goed met de zeevogels, dan bloeien de
koraalriffen en groeien de vissen. Goed voor de
visserij, de veiligheid in de kustgebieden, de ontwik
keling van medicijnen en het toerisme. Gaat het
slecht, dan stort het systeem in.

Dankzij deze vinken kreeg de evolutietheorie vorm in
het hoofd van Charles Darwin (Bron: Shutterstock)
7. Vogels zijn goed voor de gezondheid
Ten slotte: vogels zijn goed voor de gezondheid. Het
horen of zien van vogels in tuin of natuur helpt
herstellen na stress en ziekte. Vogels geven ons een
extra zetje om naar buiten gaan voor wat zon in het
gezicht of een korte wandeling. Ook goed voor de
ogen, die wegkijken van het beeldscherm en daar
door ontspannen. Maar wat vooral gelukkig stemt:
de ontroerende mooiheid van de natuur en het besef
daarbij te horen. Onderdeel te zijn van alles wat leeft
op aarde.

Een dikke plakkaat Jan-van-gentenpoep is voedsel
voor koraalriffen (Bron: Jelle de Jong)
6. Vogels inspireren de wetenschap
Van de technologie van het vliegtuig tot de uitvin
ding van de rits (gebaseerd op de in elkaar passende
weerhaakjes die veren hun stevigheid geven), men
sen worden al eeuwenlang geïnspireerd door vogels.

Deel zijn van de wereld. Even luisteren en ruiken, de
zon op je gezicht (Bron: Jasper de Ruiter)
Tekst: Jeanet van Zoelen, Vogelbescherming
Nederland
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RINGEN MOET

Vogelbeurzen in de regio

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 ringen
commissaris te bellen.
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

Vogelvereniging Zang en Kleur Boskoop Iedere
1e zaterdag van de maand van 09:00 tot 13:00 uur. Hij kan je meestal á la minute van de gewenste
Het Plantarium-gebouw, Italielaan 4, Hazerswoudedorp ringmaat voorzien. Het is mogelijk om voor alle
Inlichtingen: www.vogelmarkt.nl
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
Vogelvereniging De Diamantvink te Oude Wete originele formulier te gebruiken met uw BSN (het
ring Iedere 2e zaterdag van de maand van 12:00 tot oude sofinummer) en te ondertekenen.
16:00 uur
Dit is een eis van het ministerie.
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)
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Vlinderfauna in de duinen verandert
‘Bloeiende duinen’: hoe gaat het met de
Vanaf begin jaren '90 is er een flinke daling van het
duinvlinders?
aantal vlindersoorten van open duinen te zien. De
De duinen zijn onovertroffen veelzijdig. Het is het
rijkste ecosysteem van ons land. Het boek ‘Bloeien
de duinen’, dat 2 maart op de Landelijke Vlinderdag
verschijnt, neemt lezers mee op reis langs de Neder
landse kust. Elke duinplant heeft verrassende rela
ties met andere soortgroepen zoals vlinders, grazers
en paddenstoelen. Het boek bevat opmerkelijke
onderzoeksresultaten en herstelprojecten.

achteruitgang is 80 procent!

Aantal vlindersoorten van open duinen en opgaande
struwelen (1992-2017). De lijn geeft de gemiddelde
trend, met een startwaarde van 100 procent in 1992.
De gekleurde zone eromheen geeft de onzekerheid.
Voor duinvlinders gaat het om acht soorten, voor
struweelsoorten om tien soorten. (Bron: Netwerk
Ecologische Monitoring)
Zilveren maan (Bron: Tom Kruisink)
Chris van Swaaij en Michiel Wallis de Vries van De
Vlinderstichting beschrijven in het boek ‘Bloeiende
duinen’ met welke soorten het goed gaat en waar de
schoen wringt. Waar we tegewoordig veel koevin
kjes zien ronddartelen, zijn kleine parelmoervlin
ders vaak verdwenen. In de Zuid-Hollandse dui
nen, waar struweel toch al veel meer voorkomt, rukt
na het koevinkje ook het oranje zandoogje op.
Maar soorten van open duin gaan nog steeds dra
matisch achteruit. Op de Wadden zijn de duinen
van oudsher dynamischer en lijken de duinsoorten
zich beter te handhaven. Toch laat ook de grote
parelmoervlinder daar wel een sterke achteruitgang
zien.
Vlindertrends
Hoe het met duinvlinders gaat, wordt inzichtelijk
bij twee groepen: de ‘echte’ duinvlinders en de ‘stru
weelvlinders’. De duinvlinders zijn onder andere
duinparelmoervlinder, kleine parelmoervlinder en
kommavlinder. De struweelvlinders houden juist
van bomen en struiken. Denk aan vlinders als bont
zandoogje en het koevinkje. In de grafiek zijn voor
de duinvlinders naast de genoemde ook de volgen
de soorten meegenomen: aardbeivlinder, bruin
blauwtje, groentje, grote parelmoervlinder en hei
vlinder. Bij de struweelvlinders gaat het ook om
boomblauwtje, citroenvlinder, eikenpage, groot
dikkopje, groot koolwitje, klein geaderd witje en
oranjetipje.

Heel anders is het de struweelvlinders vergaan: die
laten een toename van 75 procent zien. En dat leidt
tot een duidelijk andere duinvlinderfauna: in de
open duingebieden verdwenen de duinvlinders; in
de gebieden waar struweel opkwam, kwamen
struweelvlinders.
Verschillende oorzaken
Er is een verklaring voor deze verschuiving. Zoals
vaak in de natuur spelen meerdere factoren een rol.
In het oorspronkelijke duinlandschap waren open
plekken voor kleine parelmoervlinders volop aan
wezig. Maar met het vastleggen van de duinen met
onder andere helm, werden die plekken steeds
schaarser. Recent heeft de kleine parelmoervlinder
te lijden onder de stikstofdepositie, waardoor de
resterende open plekken steeds sneller dichtgroeien.
Opwarming leidt ertoe dat zuidelijke soorten die
vaak voorkomen in halfopen landschappen met
struweel, zoals het bont zandoogje of gehakkelde
aurelia, steeds verder naar het noorden kunnen
oprukken.
Tekst: Ineke Radstaat, De Vlinderstichting
Foto: Tom Kruisink
Kaartje: Netwerk Ecologische Monitoring (NEM)
(De Vlinderstichting, CBS)
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Activiteitenoverzicht 2019 (onder voorbehoud)
zaterdag
zaterdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
zaterdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
zaterdag
vrijdag
vrijdag
zaterdag
vrijdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
vrijdag
zaterdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
zaterdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
zaterdag
vrijdag
zaterdag
dinsdag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zaterdag
vrijdag

19 januari
19 januari
25 januari
1 februari
8 februari
16 februari
22 februari
8 maart
15 maart
16 maart
5 april
12 april
20 april
10 mei
18 mei
1 juni
15 juni
20 juli
17 augustus
20 september
21 september
27 september
11 oktober
18 oktober
19 oktober
25 oktober
1 november
8 november
15 november
16 november
22 november
23 november
26 november
2 december
3 december
5 december
6 december
7 december
21 december
20 december

Vogelbeurs
Nieuwjaarsreceptie
Klaverjassen
lezing Alois van Mingeroet
Klaverjassen
Vogelbeurs
Klaverjassen
Jaarvergadering
Klaverjasavond
Vogelbeurs
Klaverjassen ??
Ledenvergadering ??
Vogelbeurs
Ledenvergadering ????
Zaadverkoop
Barbecue
Zaadverkoop
Zaadverkoop
Zaadverkoop
Ledenvergadering
Vogelbeurs
Klaverjassen of 4 oktober
Ledenvergadering
Klaverjassen
Vogelbeurs
Klaverjasavond
Ledenvergadering
Klaverjasavond
Lezing inschrijven tentoonstelling
Vogelbeurs
Klaverjasavond
Afluisteren zangkanaries
Afluisteren zangkanaries
Opbouw tentoonstelling
Opbouw tentoonstelling/inbrengen vogels
Opening tentoonstelling
Tentoonstelling open/klaverjasavond
Tentoonstelling open
G E E N vogelbeurs
Klaverjasavond
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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 leaseauto
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 (werkplaats tot 12.30 uur)

