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Indien onbestelbaar retouneren 

De Waalmalefijtstraat 85 
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Verenigingsinfo 
 

ERELEDEN  P.C. Hagenaars en J.A. Plokker  
 

BESTUUR:  

Voorzitter (a.i.): Gert-Jan van Duijvenbode, W. Dreesstraat 38 

 2221 LP Katwijk, tel. 071-4025608 

Secretaris: Piet Hagenaars, de Waalmalefijtstraat 85 

 2225 LW Katwijk, tel. 06-104 74 218 

Penningmeester:Dick Verkade, Hartweg 81 

 2221 PV Katwijk, tel. 071-402 46 99 

Lid: Piet van Zuilen, Boslaan 48 

 2224 HJ Katwijk, tel. 071-407 25 50 

Lid: Vacant. 

Lid: Vacant. 

Lid: Vacant. 
 

OVERIGE 
Ringencommissaris: Bouwe Nijgh, Tel. 071-403 03 23 

 E-mailadres: b.nijgh@gmail.com 
 In nood gevallen de secretaries 

 

Redactie clubblad: Piet Hagenaars, piethagenaars@outlook.com 
 

Bankrekeningnummer:  NL72 RABO 033.18.01.809 

 t.n.v. “DE KANARIEVOGEL” KATWIJK 
 

Lidmaatschap: Contributie per kalenderjaar:  

  senior (NBvV) leden: € 38,00; 

  senior (verenigings)leden €20,00; 

  jeugdleden: € 19,00.  
 

Verenigingsgebouw:  

 Gebouw Stichting “Kleindierensport Katwijk” 

   Oude ’s Gravendijckseweg 2 a,  

2221 DB Katwijk aan Zee. 
 

Website: www.kanarievogel.nl 

 Beheerder: kanarievogel@casema.nl 

 

http://www.dekanarievogel.nl/
mailto:kanarievogel@casema.nl
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Beste vogelvrienden en vriendinnen 

 

De meteorologische lente is weer begonnen. Daar waar velen de 

broedblokken weer opgehangen hebben, de vogels op eieren heeft 

zitten of dat de jongen net geringd zijn, betekent voor anderen weer 

dat het moment er aan komt dat de vogels weer naar buiten kunnen in 

de  buitenvolière. Er komt in ieder geval weer een mooie periode voor 

ons vogelliefhebbers aan. 

 

De afgelopen winter hebben we een mooie start gehad met de 

vogelbeurs in ons verenigingsgebouw. Met een wisselende opkomst 

kunnen we toch voorzichtig spreken van een klein succesje. Na de 

laatste beurs zullen we met de betrokken leden en handelaren de beurs 

evalueren en een besluit nemen of het volgende seizoen met de beurs 

door zullen gaan. Uiteraard zullen we daar de leden van de vereniging 

bij betrekken. 

 

A.s. jaarvergadering op 13 maart staat in het teken van 

bestuursverkiezingen. Verder in het blad kunnen jullie lezen welke 

bestuursleden herkiesbaar zijn en zich verkiesbaar stellen. Op deze 

vergadering zullen we ook de voorzitter van de vereniging kiezen. Na 

het vertrek van Jaap Plokker en mijn ad interim periode als voorzitter 

van de vereniging is het wenselijk dat we weer een voorzitter voor 

onze vereniging kiezen.  

Hierbij dan ook de oproep aan degene die zich geroepen voelt om de 

kar van deze leuke vereniging te trekken, om zich voor de vergadering 

van 13 maart a.s. aan te melden bij onze secretaris Piet Hagenaars. 

Tevens zijn we nog op zoek naar nieuwe bestuursleden voor ons 

bestuur.  

Ik heb zelf mogen ervaren hoe het is om eerst een periode met het 

bestuur mee te lopen om zo de sfeer te proeven en ervaring op te doen. 

We zijn ook opzoek naar leden die op deze wijze de vereniging willen 

ondersteunen. Uiteraard zijn oud bestuursleden ook van harte welkom 

om ons te ondersteunen. 
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Wij verkopen zaden van: 

 
- Teurlings 

 

- Witte molen 

 

- Himbergen 

 

- levend voer (buffelo wormen, meelwormen) 

 

- diepvries voer (pinkies, buffelowormen, wasmotten) 

 

- verschillende soorten duivenvoer en kippenvoer 

 

-Speciale wensen?  zeg het ons ,  wij kijken wat we kunnen! 

 

Wij in- / verkopen vogels! 

 

Tot ziens bij: 

Het Dierenhuis 

Secr. Varkevisserstraat 252 
2225 LL Katwijk 
tel: 071-4014547 
email: hetdierenhuis@casema.nl 
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Laat voorgaande oproep jullie niet weerhouden om de 

ledenvergadering bij te wonen. Ik zie jullie graag bij de komende 

bestuursvergadering. 

 

Verder wil ik jullie alvast attenderen op de lezing over vruchten- en 

insecteneters van Ron Zoet en Rien van Duijvenbode op donderdag 9 

april a.s. in ons verenigingsgebouw. 

 

Gert-Jan van Duijvenbode 

 

 

 

 
 

 

 

 

Berichtje van de penningmeester. 

Beste leden van de Kanarievogel we zitten weer in een nieuw jaar en 

het eerste half jaar is weer door het bondsbureau geïncasseerd. 

Zouden jullie zo vriendelijk willen zijn om de contributie van 2015 

(€38,00) te voldoen. Bij voorbaat hartelijke dank. 
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Uitnodiging ledenvergadering 
 

Beste vogelvriendinnen en vrienden, 

 

Hierbij worden jullie uitgenodigd voor de jaarvergadering. 

Deze vindt plaats op vrijdag 13 maart. 

In het verenigingsgebouw ‘Kleindierensport-Katwijk’,  

oude ’s-Gravendijckseweg 2a,  

2221 DB te Katwijk aan Zee. 

 

We beginnen om 20.00 uur. 

 

Agenda: 

 

1. Opening. 

2. In en Uitgaande post. 

3. Ledenmutatie; 

4. Verslag ringencommissaris; 

5. Jaarverslag secretaris. 

6. Financieel jaarverslag. 

7. Verslag kascommissie. 

8. Samenstelling nieuwe kascommissie. 

9. Begroting 2015. 

10. Stichting Kleindierensport Katwijk. 

11.    Bestuursverkiezing. 

12. Rondvraag. 

 

Toelichting punt 11: 

 

Verkiesbaar als voorzitter is Gert-Jan van Duyvenbode.  

Gert-Jan was afgelopen jaar a.i. voorzitter geweest. 

Tevens is Piet van Zuilen aftredend. Piet stelt zich herkiesbaar. 

Buiten deze 2 bestuursleden, zijn er ook nog 3 open plaatsen. 
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Hier volgt een beknopt jaarverslag 2014, gezien door de ogen van de 

secretaris. 

 

In 2014 hebben we voor het eerst een heel jaar kunnen beschikken 

over het nieuwe clubgebouw. Het moest een jaar worden met een 

mooi eind, namelijk het organiseren van de Rayon tentoonstelling. 

Voor deze tentoonstelling was redelijk veel werk verzet. Denk aan het 

verwerken van alle inschrijfformulieren, de enveloppen van de 

rayoninzenders waren gereed met kooinummers (gelukkig waren de 

postzegels nog niet geplakt). stellingen opgehaald bij de 

zustervereniging “de Colibri” uit Noordwijkerhout. Maar door de 

vogelgriep moest de tentoonstellingen worden afgeblazen. Voor deze 

tentoonstelling waren 587 vogels ingeschreven. 

 

Ledenmutaties. 

We zijn het jaar begonnen met 118 leden, waarvan 2 jeugdeden, 2 

ereleden en 4 donateurs. In 2014 hebben 15 leden bedankt en hebben 

5 nieuwe leden zich aangemeld. Dit resulteerde dat we eindigden met 

98 leden waarvan 2 jeugdleden, 2 ereleden en 2 donateurs. 

 

Bijeenkomsten. 

We zijn in totaal 13 keer bij elkaar geweest. Deze bestonden uit een 

algemene ledenvergadering zijnde de jaarvergadering, 6 

ledenvergaderingen, en 1 lezing door Simon van der Luit (de 

vogelman van vogelpark Avifauna), 1 lezing door Brian met 

roofvogels, 1 lezing door Cris van Dam met een film, 2 afluister 

momenten in samenwerking met de speciaalclub Zang N.Z.H.U. en 

1 barbecue . 

 

 

Klaverjasavonden. 

De klaverjassers zijn onder leiding van Piet van Zuilen 10keer bij 

elkaar geweest. Een enkele avond was bezetting slechts 3 tafeltjes. 

Meestal waren er 4 tafel bezet. In september werd Jaap de Mol 

gehuldigd als kampioen van seizoen 2013 – 2014. 

We zagen een aantal nieuwe gezichten, maar ook oude vertrouwde 

gezichten kwamen terug. 
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De nieuwe Kia Rio 

nu verkrijgbaar 

bij: 

 

Autobedrijf Kleverlaan 
 

Gieterij 2, Noordwijkerhout 

0252-373724 

www.kia-noordwijkerhout.nl 

info@autobedrijfkleverlaan.nl 

 

 

 

mailto:info@autobedrijfkleverlaan.nl
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Het clubblad. 

Het clubblad is nog steeds een eenmanszaakje. Jammer. Zoals de 

naam al zegt is het een blad dat het wel en wee van de vereniging 

weergeeft. Als er leden zijn die een verhaaltje over vogels in het 

clubblad willen plaatsen is dat altijd mogelijk. 

 

Bestuursperikelen. 

Tijdens de jaarvergadering nam Jaap Plokker afscheid van het bestuur. 

Dit ondanks er geen opvolger was. Jaap hoop wel dat Gert-Jan van 

Duijvenbode, die een jaar meegelopen heeft met het bestuur, zich als 

vast bestuurslid wild blijven. Op een volgende vergadering gaf Gert-

Jan te kennen dat hij een jaar als a.i. voorzitter wilt functioneren 

voordat hij de beslissing neemt om de vereniging op sleeptouw te 

nemen. Voordat Jaap de bestuurstafel verliet, werd hij bedankt door de 

secretaris voor het vele werk en kreeg hij een bosje bloemen voor zijn 

moeder en een etensbon om samen te gaan eten bij Noordzee. 

Aftredend was Dick Verkade. Dick stelde zich herkiesbaar. Doordat er 

geen tegenkandidaat gesteld was, werd Dick met acclimatie herkozen. 

Het bestuur heeft het afgelopen jaar bestaan uit: 1 voorzitter a.i.,  

1 secretaris, 1 penningmeester en 1 commissaris. 

 

Stichting Kleindierensport. 

Namens de vereniging hebben Bouwe Nijgh en Gerrit van der Zwan 

zitting in de stichting Kleindierensport-Katwijk. 

Dat het niet allemaal van een leie dakje gaat hebben zij inmiddels 

ondervonden.  

 

Vogelbeurs 

Vanaf september wordt er elke 3
de

 zaterdag van de maand een 

vogelbeurs gehouden. Dit gaf in eerste instantie niet alleen binnen de 

stichting wat wrijving, maar ook binnen de gemeente. Er hebben heel 

wat mailtjes en telefoongesprekken gekost. Zelf een gesprek met de 

dienstdoende ambtenaar met een jurist moest er aan te pas komen. 

Maar er mag best gesproken worden dat deze beurs een verrijking van 

de vereniging is. Het heeft nog geen nieuwe leden opgeleverd, maar 

elke beurs was goed bezet met vogels en bezoekers. 
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Volgens mij is een ieder weer bijgepraat. Ik wens jullie allen een goed 

jaar toe zo wel in de privé sfeer, maar zeker ook met de hobby, zodat 

we in deze wereldzaak weer een ouderwetse tentoonstelling kunnen 

neerzetten. Graag tot de volgend jaarvergadering. 

 

Piet Hagenaars 
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KLAVERJASSEN BIJ DE KANARIEVOGEL 

 

Rond acht uur, vrijdagavond 

27 februari hebben 14 spelers 

zich ingeschreven voor de 7
e
 

ronde klaverjassen bij onze 

vereniging. Dus 2 spelers te 

weinig. Nog even gewacht,  

maar om kwart over acht 

toch maar begonnen met de 

loting. Net begonnen met 

kaarten toen Piet Hagenaars 

binnenkwam. Dus toch maar 

weer iemand gebeld zodat we 

weer compleet waren. 

Gelukkig woont Hans 

Versteegt om de hoek, dus toen hij besloot zijn enige avond thuis van 

deze week op te offeren voor ons plezier, waren we weer compleet.  

 

We hebben meneer AAS maar weer zijn vaste inschrijfnummer 

gegeven, maar het heeft niet veel geholpen; hij haalde weer geen prijs. 

Voor de wedstrijd begon brandde er aan de bar een discussie los wie 

toch wel de gelukkigste man was van de aanwezigen, maar daar 

kwamen we niet uit. Feit is dat de twee rivalen de eerste ronde samen 

kwamen te spelen en het slechtste resultaat haalden. Dus met kaarten 

waren ze zeker niet het gelukkigst. 

 

Het moge duidelijk zijn dat de stemming er direct goed in zat. Over 

het algemeen werden er niet echt hoge punten gehaald deze avond; de 

winnaar werd Wim van der Plas K met 5.261 punten en de eieren 

waren deze keer voor Maart Hazenoot met 3.593 punten. 

Laatstgenoemde won samen met Arjan van der Plas wel de 

“wilde”ronde met 1.943 punten; dus over het algemeen een slechte 

kaart krijgen, maar toch met 2 prijzen naar huis gaan. Ook dat is 

mogelijk. 
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Vogelhandel & kwekerij 

 Rien van Duijvenbode 

Special  Birds 

 Wij zijn gespecialiseerd in alle vruchten en insecten  etende vogels, 
daarnaast leveren wij ook nog zaad etende vogels     

 
 Groot assortiment levende en diepvries insecten  tegen zeer  

scherpe prijzen  ( o.a. pinky’s  - krekels – buffalo’s – morio  
wormen) – etc.) 

 
 Verder uit voorraad leverbaar Tovo Universeel – Insecten paté –  

Eivoer – T20 korrel –  Vruchten paté en Uni compleet. 
 

 Zaden uitsluitend leverbaar op bestelling 
 
Openingstijden:  
Alleen op telefonische afspraak 
Tel. 06-49799327 
E-mail:  rien1@casema.nl 
 

 Vruchten eters 

 Insecten eters 

 Zaad eters 

 Insecten 

 Zachtvoer & zaden 

mailto:rien1@casema.nl
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De volgende ronde zal op vrijdag 20 maart  in plaats van 27 maart 

gespeeld worden, dus tot dan …… 

 

De uitslag van 27 februari  2015 is als volgt: 

 

1. Wim van der Plas K  5.261 

2. Wim van Duijn   4.922 

3. Dirk de Mol   4.894 

4. Hans Versteegt   4.880 

5. Wim van der Plas T  4.864 

6. Cor Schaap   4.863 

7. Jan Schaap    4.851 

 

 

Troef Boer. 
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Ringen moet. 

Het ringen van de vogels wordt steeds belangrijker, niet alleen om aan 

anderen te kunnen laten zien dat wij geen vogels uit de vrije natuur in 

ons bezit hebben, maar omdat de in gevangenschap geboren vogels 

vaak betere fokvogels zijn.  

 

Ring daarom je vogels, zeker de wat lastiger te 

kweken soorten, die in een gezelschapsvolière 

worden geboren.  

Heb je jongen en geen ringen? Schroom niet om 

de ringencommissaris te bellen. 

Hij kan je meestal á la minute van de gewenste ringmaat voorzien. Het 

is mogelijk om voor alle vogels ringen te bestellen in een hoeveelheid 

van minimaal 10 ringen. 

 

Ringenbestelronden voor kweekseizoen 2015 

(ringen met jaartal 15, kleur Violet ral 4008) 

 

Als u ringen wilt bestellen voor Eur. Cultuurvogels dient u uw BSN 

(het oude sofinummer) op te geven. Dit is een eis van het ministerie. 

 

De ringencommissaris  

Bouwe Nijgh, tel. 071-403 03 23 

Mail adres: b.nijgh@gmail.com 

 

 

 

   Bestellen tot:   Aflevering ringen: 

Ronde 1   5 mei 2014   Na 1 oktober 2014 

   

Ronde 2   20 september 2014   Uiterlijk 15 dec. 2014 

   

Ronde 3   20 januari 2015   Uiterlijk 1 april 2015 

   

Ronde 4   20 maart 2015   Uiterlijk 15 mei 2015 

  Spoed bestelling, 

 Extra kosten € 1,= per ring  
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Oude Wetering 

Elke 2
e
 zaterdag  

in de maanden september tot mei van 12:00 tot 16:00 uur, 

clubgebouw “De Diamantvink”, Weteringlaan te  

Oude Wetering. 
 

Noordwijkerhout 

Elke laatste zaterdag 

in de maanden augustus t/m mei  

van 12:00 tot 16:00 uur in ‘t Victohuis 

Sporkenhout te Noordwijkerhout 
 

Nieuwveen 

Vogelvereniging “’t Sijsje” houdt elke 3
e
  zaterdag 

in de maanden juni t/m mei van 10:00 tot 13:00 uur  

in het clubgebouw ‘De Wens’ 

W.P. Speelmanweg 22c Nieuwveen 
 

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 

Boskoop 

Elke 1
e
 zaterdag  

in de maanden september t/m april  

van 09:00 tot 13:00 uur. 

Beursgebouw, ITC-terrein, Italiëlaan 8 te Hazerswoude-dorp 
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Activiteitenoverzicht 2015    (onder voorbehoud) 

Vrijdag 16 januari Nieuwjaarsreceptie 

Zaterdag 17 januari Vogelbeurs 

Vrijdag 23 januari Klaverjassen 

Vrijdag 13 februari Ledenvergadering 

Zaterdag 21 februari Vogelbeurs 

Vrijdag 27 februari Klaverjassen 

Vrijdag 13 maart Jaarvergadering 

Zaterdag 21 maart Vogelbeurs 

Vrijdag 20 maart Klaverjassen 

Donderdag 9 april Ledenvergadering 

Zaterdag 18 april Vogelbeurs 

Donderdag 23 april Kaartavond 

Donderdag 14 mei Ledenvergadering 

Donderdag 21 mei Kaartavond 

Zaterdag medio mei Barbeque 

Zomerstop 

Woensdag    2 september  Inloopavond  

Vrijdag 11 september Ledenvergadering 

Zaterdag  19 september Vogelbeurs 

Vrijdag 26 september Kaartavond 

Vrijdag  9 oktober Ledenvergadering 

Zaterdag   17 oktober Vogelbeurs 

Vrijdag  23 oktober Kaartavond 

Vrijdag 13 november Inschrijven t.t. + lezing 

Zaterdag 21 november Vogelbeurs 

Vrijdag 27 november Kaartavond  

Zaterdag 21 november Afluisteren zangkanaries 

Dinsdag 24 november Afluisteren zangkanaries 

Woensdag 2 december Keuren van de vogels 

Donderdag 3 december Opening tentoonstelling 

Vrijdag 4 december Tentoonstelling open 

Zaterdag 5 december Tentoonstelling open 

Vrijdag 18 december Kaartavond 

Zaterdag 19 december Vogelbeurs 
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