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Om teleurstelling te voorkomen:   Bestel uw voer tijdig 
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Verenigingsinfo 

 

ERELEDEN 

     T. Diepenhorst 

     P.C. Hagenaars, 

     J.A. Plokker  

 

BESTUUR:  

Voorzitter: 

Gert-Jan van Duijvenbode,  

mail adres: gjduyf@ziggo.nl 

 tel. 071-4025608 

 

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 2016: 

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. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

augustus  2017 

 

INHOUD: 

Inhoudsopgave   3 

Voorwoord voorzitter   5 

Verenigingsmarkt   5 

Berichtje penningmeester   5 

Ringen bestellen   7 

Voerverkoop    7 

Zwarte roodstaart   9 

Genieten van de campinguilen 15 

Vogelbeurzen in de regio  17 

Kwekers advertenties   19 

Aktiviteiten 2017   21 

 

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 15de 

dag van de voorgaande maand. Niet  tijdig 

ingeleverde 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. 

 

Website: 

www.kanarievogel.nl 

Beheerder: kanarievogel@casema.nl 

 

http://www.dekanarievogel.nl/
mailto:kanarievogel@casema.nl
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Beste vogelliefhebbers, 

 

Allereerst wil ik jullie bedanken voor alle 

aandacht in de vorm van kaarten, 

telefoontjes en berichtjes die ik na mij 

ziekenhuisopname mocht ontvangen. 

Hieruit blijkt dat je niet alleen lid bent van 

een vereniging voor de clubavonden of het 

verkrijgen van ringen maar zeker ook om 

het sociale aspect. Blijkt dat in deze 

vluchtige tijd er kennelijk toch aandacht 

voor elkaar is, waarvoor nogmaals dank. 

Verder is het goed om te ervaren dat je in 

een wat mindere tijd vanuit de vereniging 

geholpen wordt bij het verzorgen van de 

vogels. 

 

De zomer loopt op zijn einde en we gaan 

ons opmaken voor “ons seizoen”. Ik hoop 

jullie dan ook te zien op onze verenigings-

avonden en tijdens de vogelbeurzen op de 

derde zaterdag van de maand vanaf 

september. In aanloop op die periode 

nemen wij als vereniging deel aan de 

verenigingsmarkt tijdens de afsluitende 

toeristenmarkt op dinsdag 29 augustus as. 

(zie verder in het clubblad). Ik reken op 

jullie medewerking voor deze dag. 

 

Verder ben ik benieuwd naar jullie 

ervaringen en kweekresultaten van de 

afgelopen maanden. Ik hoop dat jullie 

succesvol geweest zijn en dat dit resulteert 

in een goede inschrijving voor onze TT aan 

het eind van het jaar. 

Ik zie jullie graag op de verenigingsmarkt 

of de eerst volgende clubavond op 15 

september as. 

 

Gert-Jan van Duijvenbode 

 

 

Berichtje van de penningmeester. 

Beste leden van de Kanarievogel, een groot 

deel van jullie heeft de contributie al 

betaald, maar er zijn er ook die het nog niet 

gedaan hebben. Wilt even nakijken of u al 

betaald heeft! ! !  

Verenigingsmarkt. 

 

Zoals een aantal jaar terug, gaat het 

Welzijnskwartier weer een verenigings-

markt organiseren tijdens de laatste 

toeristenmarkt. Hiervoor heeft ook de 

Kanarievogel een uitnodiging gehad. Aan 

de vorige verenigingsmarkt hebben wij ook 

deelgenomen. Het heeft toen niet direct 

nieuwe leden opgeleverd, maar wel weer 

naamsbekendheid. Ook nu heeft de 

vereniging ingeschreven voor deze 

verenigingsmarkt. 

 

Deze vindt plaats zoals gezegd tijdens de 

laatste toeristenmarkt en wel op dinsdag 29 

augustus, tussen 13.00 en 21.00 uur. Tegen 

die tijd zal het bestuur een aantal leden 

benaderen om te helpen. Dit kan zijn voor 

het opzetten van de stand, eventueel om 

vogels aan te leveren om tijdens de 

openingsuren aanwezig te zijn om 

belangstellende van antwoord te voorzien. 

 

 
 

Dit krijg je aangeboden en doet er wat 

mee. Vorige keer hebben we een 3 tal 

grondvluchten er in geplaatst voorzien van 

het nodige groen en natuurlijk vogels. 

 

Heeft u suggesties voor deze happening, 

schroom niet en neem contact op met het 

bestuur. De vereniging zijn we tenslotte 

met zijn alle. 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie2Ir71NXTAhXDbVAKHROJCoUQjRwIBw&url=http://www.hollandsemarktkramen.com/html/kraamverhuur.html&psig=AFQjCNFrBnM9Na6CmHwueo2B24Dk-z_3rA&ust=1493967537508244
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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. 

 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voer verkoop tijdens de zomermaanden. 

 

Tijdens de vogelbeurzen is gebleken dat er 

best aardig aanloop is voor het voer dat 

verkocht wordt door zaadhandel John van 

den IJssel uit Benschop. Op de laatst 

gehouden ledenvergadering is daarom 

besloten om in overleg te gaan met 

Stichting Kleindierensport-Katwijk of 

tijdens de maanden mei, juni, juli en 

augustus, dan worden er geen vogel-

beurzen gehouden, het voerverkoop door te 

laten gaan. Dit is door de stichting positief 

beantwoord. Dit houdt dus in dat op de 3
de

 

zaterdag van die maanden de firma van den 

IJssel voer komt verkopen. Dit zal 

gebeuren van 11.00 tot 13.00 uur. 

 

Wilt u verzekerd zijn dat John het voer nog 

heeft dat u wilt kopen, bel hem dan een 

paar dagen eerder op. Dan zorgt John 

ervoor dat het er is. 

 

 

De laatste keer van het voerverkoop is 

zaterdag 19 augustus van 11.00 tot 13.00 

uur. Op zaterdag 16 september is er dan 

weer de eerste vogelbeurs. 

 
  

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 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjpyLf10dXTAhVGLVAKHWmeBkEQjRwIBw&url=http://www.zeelandnet.nl/prikbord/dieren/vogels/9008481-Vogelvoeders.html&psig=AFQjCNHx7OKf7IDEFoLu8nnXcKkvBpGHpw&ust=1493966719744379&cad=rjt
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjpyLf10dXTAhVGLVAKHWmeBkEQjRwIBw&url=http://www.zeelandnet.nl/prikbord/dieren/vogels/9008481-Vogelvoeders.html&psig=AFQjCNHx7OKf7IDEFoLu8nnXcKkvBpGHpw&ust=1493966719744379&cad=rjt
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De zwarte roodstaart 

Dit artikel is geschreven door Jeanet van 

Zoelen, medewerkster Vogelbescherming 

Nederland 

Wel eens gehoord van de zwarte 

roodstaart? Op zich goed te herkennen 

(man en vrouw hebben een roest-rode 

staart, de naam impliceert het al), maar ze 

zijn onopvallend, dus niet iedereen weet 

dat ze bestaan. Leuk: ze leven hier nog niet 

zo erg lang en kijken met een heel eigen 

bril naar wat ze aantreffen. 

Het klinkt niet complimenteus, maar uw 

mooie huis is in de ogen van een zwarte 

roodstaart precies een rots. Ze komen 

oorspronkelijk dan ook uit berggebieden, 

rotsige landschappen, met puinhellingen. 

Ze houden ervan als het open is en licht en 

droog. Ze broeden sinds de jaren '70 steeds 

vaker in Nederland. Dat is heel wat anders 

dan bergketens, maar ze vinden toch wat 

ze nodig hebben. 

Hoogte in een plat landje 

Hoge zangposten (liefst 20 meter of 

hoger!) hebben in ons platte landje de 

vorm aangenomen van hijskranen en 

antennes. In plaats van holtes in rotsen 

gebruiken de zwarte roodstaarten spleten in 

oude gebouwen of ruïnes. Ze gebruiken 

ook graag gaten in steenhopen of stapels 

bouwmateriaal op bedrijventerreinen en bij 

grote nieuwbouwprojecten. Ze kiezen juist 

die locaties, omdat licht, open terrein 

belangrijk voor ze is. 

TijdelijkeNatuur.nl 

Zwarte roodstaarten verdwijnen weer als 

het te groen wordt. Daar houden ze niet 

van, al de groen, dat lijkt helemaal niet op 

bergen met puinhellingen (waar ze 

generaties veilig waren). Hun 

aanwezigheid is daarom bijna altijd 

tijdelijk. Het volgende voorjaar gaan ze op 

zoek naar een nieuwe broedplaats, met 

openheid. 

Voor deze soort zijn stukjes braakliggend 

land dan ook onmisbaar. Voor 

grondeigenaren met af en toe een stukje 

braakland is er nu een prachtig initiatief: 

Tijdelijke Natuur. Je geeft tijdelijk ruimte 

aan soorten die het nodig hebben en kunt 

daarna gewoon bouwen zonder zorgen 

over vertraging door nesten en dergelijke. 

 

Gedijen op bedrijventerreinen 

Hoe onwaarschijnlijk het ook klinkt, er zijn 

meer vogelsoorten die juist gedijen op 

bedrijventerreinen met kantoren en 

industrie. Er heerst relatieve rust en vaak 

grenzen die terreinen aan het buitengebied. 

Denk maar eens aan meeuwen of 

scholeksters die op de kiezeldaken 

broeden. Ook witte kwikstaarten zoeken 

juist voedsel op open terreinen. 

Niks geks aan 

Helemaal niks geks aan dus, om met 

verrekijker en thermosflesje koffie eens te 

gaan posten op een nabijgelegen 

bedrijventerrein (misschien voor de 

zekerheid toch in het weekend?). De kans 

is tenslotte groot dat u daar een zwarte 

roodstaart aantreft. Misschien hoort u hem 

eerder dan dat u hem ziet: knarsende, 

knisperende tonen, alsof u een vel papier 

op frommelt. 

 

https://www.vogelbescherming.nl/zwarteroodstaart
https://www.vogelbescherming.nl/zwarteroodstaart
http://tijdelijkenatuur.nl/
http://www.vogelbescherming.nl/scholekster
http://www.vogelbescherming.nl/wittekwikstaart
https://assets.vogelbescherming.nl/docs/3dc038ae-d227-443d-ae73-59a5f373183d.mp3
https://assets.vogelbescherming.nl/docs/3dc038ae-d227-443d-ae73-59a5f373183d.mp3
https://assets.vogelbescherming.nl/docs/3dc038ae-d227-443d-ae73-59a5f373183d.mp3
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PROFILE PAUL  
 

 

 

MAAKT FIETSEN  
 
 
 

NOG LEUKER! 
 
 

Drieplassenweg 1, 2225 JH Katwijk, tel. 071 – 4012356 
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Genieten van campinguilen. 

 

Het is vakantie en half Nederland slaapt in 

een tentje op de camping. Dan hoor je 

opeens veel meer vogelgeluiden. Grote 

kans dat de rare hoge piep van jonge uilen 

je ineens opvalt. Het geeft campingnachten 

een nieuwe dimensie. Hoe herken je ze? 

 

Jonge ransuilen 

Ransuilen en bosuilen 
Het is een cliché dat maar al te waar is. 

Kamperen brengt je dichter bij de natuur. 

Vooral „s nachts ritselt, kraakt, piept (en 

snurkt) het tussen de bomen. Deze tijd van 

het jaar zijn het vooral jonge ransuilen die 

de aandacht trekken, eerder in het jaar zijn 

dat jonge bosuilen. 

Ransuilen broeden vaak in halfopen 

(natuur) gebieden, waar ook veel campings 

zijn te vinden. Je hoort ze ‟s nachts al van 

ver met hun typische hoge, piepende, bijna 

klagende aanhoudende geluid. Ransuilen 

zijn tijdens de zomer zo luidruchtig omdat 

de uilskuikens hun nest verlaten en door de 

omgeving gaan zwerven. Het gegil, gekrijs 

en gekras geeft de camping een lekker 

spookachtige dimensie en veel mensen 

zullen hun tentritsen stevig dichttrekken. 

Ransuiljongen laten om de paar seconden 

een schril piepgeluid horen. Soms een 

bijna hartverscheurend zielig geluid. Zo 

hoog van toon dat sommige mensen het 

niet kunnen horen. Als het geluid van 

meerdere kanten komt, betekent dat dat er 

meerdere jongen aanwezig zijn. Toch valt 

het vaak niet mee de ransuilen te 

lokaliseren, want het geluid draagt soms 

wel meer dan een kilometer ver. 

De roep van jonge bosuilen die eerder het 

nest verlaten, is meer krijsend, schor. 

Luister hier naar het verschil. 

 
Steenuil / Elwin van der Kolk 

De kleine en de witte 
Tijdens campingnachten heb je de grootste 

kans op het horen (en soms zien) van 

ransuilen en bosuilen. Maar met een beetje 

geluk kun je ook een steenuil aantreffen, 

de kleinste in ons land broedende 

uilensoort. Die kan behoorlijk luidruchtig 

zijn en een heel scala van doordringende 

kreten produceren. De schelle contactroep 

heeft menig kampeerders de stuipen op het 

lijf gejaagd.  

Kerkuil / Saxifraga 

 

Met veel geluk zou je ook een kerkuil op 

het kampeerterrein kunnen zien 

rondzwerven. In de vlucht meteen 

herkenbaar aan het witte verenkleed. Ze 

vliegen volledig geluidloos, maar als ze 

van zich laten horen, dan weet je meteen 

dat ze de horror-traditie van uilen eer aan 

doen, want hun ijselijke kreten gaan door 

merg en been. 

 

https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/?vogel=174#Herkenning
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/?vogel=22#Herkenning
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/?vogel=213#Herkenning
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/?vogel=213#Herkenning
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/?vogel=100#Herkenning
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In winkelcentrum DIGROS 

 

 
 

Met onze 20 jaar ervaring kunt u bij ons terecht voor al uw vragen. 

 

Wij hebben een ruim assortiment vogelvoer in de winkel en vrijwel 

  alle groot verpakkingen zijn te bestellen. 

 

Verder hebben wij met onze 310 vierkante meter oppervlakte een  

 ruim assortiment voor al uw huisdieren. 

 

Visserijkade 2, 2225 TV Katwijk aan Zee 
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Is het een vrachtwagen? Is het een 

uil?  

Wie in Zuid-Europa kampeert, maakt kans 

op nog een extra uilenattractie: de 

dwergooruil. Een superieur 

gecamoufleerde vogel die zelfs wat kleiner 

is dan de steenuil. Overdag eigenlijk niet 

waar te nemen, maar hoe anders is dat ‟s 

nachts. 

Dwergooruil 

 

De dwergooruil slaakt geen enge kreten, 

maar laat een eindeloos herhaalde ver 

dragende fluittoon horen. En als je geluk 

hebt gaan man en vrouw dwergooruil een 

duet aan en valt op dat de fluittoon van het 

vrouwtje net iets hoger is. Soms komen ze 

zo dichtbij, dat het lijkt of een vrachtwagen 

op het punt staat achteruit rijdend je tent te 

raken. 

Al deze uilen laten zich dus vooral horen. 

En met geluk, een goede verrekijker en 

vasthoudendheid zijn ze soms ook heel 

fraai te zien. Maar geniet vooral van het 

spookachtige nachtconcert. Geen 

kampeerder? Bedenk dan dat je behalve op 

de camping, al deze geluiden ook kunt 

horen tijdens een late wandeling door bos, 

park of natuurgebied. 

Overgenomen uit de digitale nieuwsbrief 

van Vogelbescherming Nederland 

 

Vogelbeurzen in de regio  

 

Vogelvereniging Zang en Kleur Boskoop 

Iedere 1e zaterdag van de maand 

september t/m mei van 09:00 tot 13:00 uur 

Het Plantariumgebouw, Italielaan 4, 

Hazerswoudedorp  Inlichtingen: 

www.vogelmarkt.nl 

++++++++++++++++++++++++++++++ 

Vogelvereniging De Diamantvink te Oude 

Wetering  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)  

 

 

 

 

http://www.vogelgeluid.nl/dwergooruil/
http://www.vogelgeluid.nl/dwergooruil/
http://www.xeno-canto.org/365807
http://www.xeno-canto.org/365807
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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 2017 

    (onder voorbehoud) 

Vrijdag 13 januari Nieuwjaarsreceptie 

Zaterdag 21 januari Vogelbeurs 

Vrijdag 20 januari Klaverjassen 

Vrijdag 27 januari Ledenvergadering 

Vrijdag 10 februari Klaverjassen 

Zaterdag 18 februari Vogelbeurs 

Vrijdag 24 februari Klaverjassen 

Vrijdag 3 maart Jaarvergadering 

Vrijdag 10 maart Klaverjassen 

Zaterdag 18 maart Vogelbeurs 

Vrijdag 24 maart Klaverjassen 

Donderdag 6 april Ledenvergadering 

Zaterdag 15 april Vogelbeurs 

Woensdag 10 mei Ledenvergadering 

Vrijdag 2 juni Barbecue 

 

Zomerstop 

 

Dinsdag  29 augustus Verenigingsmarkt (13.00-21.00 uur) 

Vrijdag 15 september Ledenvergadering 

Zaterdag  16 september Vogelbeurs 

Vrijdag 22 september Kaartavond 

Vrijdag 6 oktober Kaartavond 

Vrijdag  13 oktober Ledenvergadering 

Vrijdag  20 oktober Kaartavond 

Zaterdag   21 oktober Vogelbeurs 

Vrijdag  3 november Kaartavond 

Vrijdag  17 november Inschrijven onderlinge tentoonstelling 

Zaterdag 18 november Vogelbeurs 

Vrijdag 24 november Kaartavond  

Zaterdag 25 november Afluisteren zangkanaries 

Dinsdag 28 november Afluisteren zangkanaries 

Dinsdag 5 december Opbouw/inbrengen vogels 

Woensdag 6 december Keuren van de vogels 

Donderdag 7 december Opening tentoonstelling 

Vrijdag 8 december Tentoonstelling open / kaartavond 

Zaterdag 9 december Tentoonstelling open 

Zaterdag 16 december Vogelbeurs 

vrijdag 5 januari Nieuwjaarsreceptie 

RTV-Katwijk Teletekst 
Leden die woonachtig zijn in de gemeente Katwijk kunnen het activiteitenoverzicht ook lezen 

op RTV-Katwijk Teletekst, pagina 390.  
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