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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. 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
 
Ringencommissaris:
Bouwe Nijgh,
tel. 071-403 03 23,
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
 
Verenigingsgebouw:
Stichting “Kleindierensport-Katwijk”
Oude ’s Gravendijckseweg 2 a,
2221 DB Katwijk aan Zee.
 
Verhuur clubgebouw: 071-403 03 23
 
Voorpagina: Isabel geel intensief

Verenigingsinfo 3

Inhoudsopgave 3

Voorwoord voorzitter 5

Uitnodiging jaarvergadering 5

Berichtje penningmeester 5

Notulen jaarvergadering 2017 7

Klaverjassen 9

Jaarverslag 2017 11

Lezing Alois Mingeroet 15

Ringen moet!! 17

Beurzen in de regio 17

Leden advertenties 19

Aktiviteiten 2018 21

INHOUD:                             maart 2018

 
Redactie clubblad:  Piet Hagenaars,

Redactieadres: dkv.1914@outlook.com

Inhoud:
Het is voor iedereen mogelijk om stukken in te
zenden. Deze stukken dienen bij de redactie te zijn
ingeleverd voor de 28 maart. Niet  tijdig ingeleverde
stukken worden later geplaatst. De redactie neemt
geen verantwoording voor de inhoud van de inge
zonden stukken en behoudt zich het recht voor om
plaatsing om redactionele redenen te weigeren.
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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 dagen gaan weer lengen en de afgelopen weken
konden we weer genieten van de winterzon. De zon
was weer te zien in mijn volière en de vogels reage
ren daar direct op. Fantastisch om te zien en te
horen. s‘ Morgens vroeg hoor je de zang weer van
de merels. Het voorjaar is onderweg. Fantastisch
seizoen van het jaar.
 
Afgelopen maand hebben we kunnen genieten van
de lezing van Alois van Mingeroet over cini’s en
sijzen. De ledenavond was goed bezocht (kan altijd
beter). Tijdens die avond hebben we nog even ge
sproken over het nut en noodzaak van het hebben
toezichthouders voor de tentoonstellingen en vogel
markten. Ik hoop dat we van onze vereniging enke
le leden naar de cursus kunnen sturen om zo als
volwaardige vereniging mee te kunnen doen met
tentoonstellingen. Indien je geïnteresseerd bent kan
je je opgeven bij Piet Hagenaars.
 
De beurs van afgelopen 17 februari is goed bezocht.
Veel leden en niet leden komen op de zaterdagen
van de beurs naar het verenigingsgebouw. Deze
dagen zijn uitgegroeid tot een leuke verenigingsoch
tend waar o.a. ervaringen over het houden van
vogels uitgewisseld kunnen worden. Volgende
beurs is op zaterdag 17 maart as. (zie elders in dit
blad)
 
De komende voorjaarsvergadering op 9 maart as,
zal vooral in het teken staan van jaarverslagen en
financiële afwikkeling van het voorgaande jaar.
Tevens zijn twee leden van het bestuur aftredend en
verkiesbaar. Tegen kandidaten (of nieuwe leden
voor het bestuur) kunnen zich opgeven bij de secre
taris van de vereniging.
Ik hoop jullie weer te zien bij de komende ledenver
gadering.
 
Gert-Jan van Duijvenbode
Voorzitter
Vogelvereniging voor Katwijk en omstreken
“De Kanarievogel”

Uitnodiging jaarvergadering
 
Beste vogelvrienden,
Hierbij worden jullie uitgenodigd voor de ledenver
gadering, welke plaats vindt op :
 
                              vrijdag 9 maart 2018
 
In het verenigingsgebouw ‘Kleindierensport-Kat
wijk’,
oude ’s-Gravendijckseweg 2a,
2221 DB Katwijk aan Zee.
We beginnen om 20.00 uur.
 
Agenda:
 
1.Opening;
 
2.In en uitgaande stukken:
 
3.Ledenmutatie;
 
4. Notulen jaarvergadering 2016;
 
5. Jaarverslag secretaris;
 
6.Financieel verslag penningmeester;
 
7. Begroting 2018;
 
8. Verslag kascommissie;
 
9. Bestuursverkiezing;
 
10.Stichting Kleindierensport Katwijk;
 
11. Bespreking voorstellen ingediend voor de Alge
mene Vergadering;
 
12. Barbecue ??
 
13. Rondvraag.
 
Toelichting punt 9:
Aftredend en herkiesbaar zijn de voorzitter Gert-
Jan van Duijvenbode en commissaris Piet van
Zuilen.
Toelichting punt 11:
Bij het opmakenvan dit cubblad zijn de voorstellen
die behandelt worden op de Algemene Vergadering
nog niet bekend. 
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          PROFILE PAUL
  
 
 
                                      MAAKT FIETSEN
  
 
 
 
                                                     NOG LEUKER! 
 
 
 
                                                         Drieplassenweg 1,
                                                         2225 JH Katwijk, 
                                                         tel. 071 – 4012356
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Notulen van de jaarvergadering.
 
Deze  is gehouden op vrijdag 3 maart 2017 in het
verenigingsgebouw ‘Kleindierensport-Katwijk’, oude
’s-Gravendijckseweg 2a, 2221 DB te Katwijk aan
Zee. Er waren 18 leden incl. het bestuur aanwezig.
 
1.Opening.
Om kwart over acht opent Gert-Jan van Duijven
bode de vergadering en heet een ieder van harte
welkom op deze belangrijke vergadering alhoewel
dit door veel leden niet zo wordt gezien.
Afwezig met kennisgeving zijn Dick Verkade en
Paul Schulte beiden door ziekte.
 
2.In en Uitgaande post.
Digitale nieuwsbrief van de N.B.v.V.;
Stemformulier districtsvergadering;
Verkiezing van de heren Albert Zomer en Onno
Bijlsma resp. voor de functies 2de voorzitter en se
cretaris. De laatste is ten gevolg van het aftreden
van Ton Koenen (gezondheidsredenen).
Herverkiezing van de districtbestuurders Leo
Wooning, C. Diepstraten en Lex Kaptein.
 
3.Ledenmutatie;
Bedankt per 01-01-2017: S. Rodens, A. Klinken
berg, P. Koning, P. Simpelaar en Mevr. S. Zand
bergen.
Het ledenaantal is dit jaar gelijk gebleven.
 
4. Notulen van de jaarvergadering 4 maart 2016.
Deze worden zonder op of aanmerkingen goedge
keurd.
 
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.
 
6.Jaarverslag secretaris.
Gert-Jan vraagt aan de aanwezige of er iemand op
of aanmerkingen heeft. Niemand reageert hier op.
 
7.Financieel jaarverslag.
Ondanks dat Dick Verkade niet aanwezig is, zijn de
financiële stukken wel aanwezig. De genummerde
verslagen worden uitgedeeld. Gert-Jan neemt het
verslag blz. voor blz. met de aanwezige door.

Op blz. 3 (balans per 01-01-2016) bleek dat de
vereniging een positief over heeft gehouden van
€757,27. In 2015 werd nog een verlies gemaakt van
€626,46. Dit positieve bedrag is grotendeels te
danken aan Ton Diepenhorst en Piet van Zuilen.
Zij waren weer achter de advertenties aangegaan.
Dit leverde €2330 op tegenover €550 in 2015. Gert-
Jan bedankt beide heren hiervoor. Op blz. 4 (winst
en verliesrekening) bleek dat we aan de rayonten
toonstelling ongeveer €200 over hebben gehouden.
De bankkosten lopen elk jaar maar op. Nu €127,79.
Blz. 7 geeft het fin.verslag van de tentoonstelling
weer. Het is gebruikelijk dat de advertentie/sponso
ring hier in verwerkt wordt. Dit is zo gegroeid
omdat in het verleden de advertentie alleen in de
catalogus stonden. Thans komen ze ook terug in de
verenigingsbladen. Misschien moeten we dit in de
toekomst veranderen. Wel opvallend waren de
mindere uitgaven van catalogus (was €269,66) is nu
€122,11; diner keurmeesters (was €231) is nu €74,63
en dan de ereprijzen (was €625,04) is nu €363,48.
Een van de oorzaken is de sponsering door adver
teerders tot een minimum is terug gelopen. Daar
naast zal de penningmeester de post verzekeringen
eens tegen het licht te gaan houden.
 
8.Verslag kascommissie.
De kascommissie, Ton Diepenhorst en Gerrit van
der Zwam hebben de kas gecontroleerd.
De kas is steekproef gewijs gecontroleerd. Daarbij
zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. Daar
om stellen de kascommissie voor de penningmeester
decharge te verlenen voor het verenigingsjaar 2016.
Dit werd met applaus bekrachtigd. Gert-Jan be
dankt beide heren.
 
9.Samenstelling nieuwe kascommissie.
Ton nam voor de tweede keer deel aan de kascom
missie en Gerrit voor de eerste maal. Ton Diepen
horst is aftredend. Maart Helders stond reserve en
treedt automatisch toe tot de kascommissie. Gert-
Jan vraagt wie van de aanwezige zich beschikbaar
wilt stellen om deel te nemen aan de kascommissie.
Hiervoor gaf Cor Jonker zich op. Hij zal in eerste
instantie reserve staan.
 
10.Begroting 2017.
De begroting laat een negatief bedrag zien van
€22,50. In de begroting is uitgegaan van een huur
aan de stichting van €2000. Dit ondanks dat de
stichting de huurpenningen wilt verhogen naar
€2500. Hierover is nog geen overeenstemming. Het
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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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bestuur denkt dat het stichtingsbestuur meer huur
penningen kan innen door meer onder te verhuren.
In het verleden zijn er verenigingen geweest die
gevraagd hebben om een aantal avonden per jaar
het gebouw te huren. Hier is door het stichtingsbe
stuur weinig tot geen actie ondernomen. Bouwe
Nijgh meldt dat de huur per avond voor feesten en
partijen is verhoogd naar €100.
 
11.Stichting Kleindierensport Katwijk.
De communicatie in het stichtingsbestuur is mo
menteel vrij goed volgens Bouwe. Hij is samen met
Gerrit van der Zwam de afgevaardigde. Er is nog
wel eens een spraakverwarring of niet willen snap
pen tussen stichting bestuursleden en de leden van
de verenigingen zelf. Er is momenteel €17.000 in kas
van de stichting. Er wordt nog gewerkt aan de
verlichting rondom het gebouw, in het inkorf ge
deelte en onder de luifel achter. Er is een nieuw
sleutelplan opgezet met code-sleutels. Er mag abso
luut niet meer gerookt worden in het gebouw, ook
niet voor in het halletje. Gerookt kan worden
achter onder het afdak. Er gaat ook meer op gelet
worden dat het gebouw schoon achter gelaten
wordt door huurders en gebruikers. Aad van Niel
is van mening dat de duivenvereniging veel meer
uren het gebouw gebruikt dan de vogelvereniging.
Hij is van mening dat dit wel eens ruim het dubbele
aan uren kan zijn. Als dan de vogelvereniging naar
een huur gaat van €2500 dan zou de duivenvereni
ging zeker naar €5000 moeten gaat. Bouwe Nijgh
wist te melden dat de duivenvereniging dit niet kan
opbrengen.
 
12.Bestuursverkiezing.
Aftredend is de afwezige penningmeester Dick
Verkade. Dick heeft zich herkiesbaar gesteld tijdens
de laatste bestuursvergadering. Gert-Jan vraagt of
iemand bezwaar heeft. Dick wordt met acclamatie
herkozen.
 
12.Rondvraag.
Voor de rondvraag was geen belangstelling.
 
Niets meer aan de orde sluit Gert-Jan de vergade
ring en bedankt hij de aanwezige voor hun positie
ve inbreng.
 
Piet Hagenaars

KLAVERJASSEN BIJ DE
KANARIEVOGEL
In februari hebben we weer twee avonden gekaart.
Het waren de avonden van de tegenstellingen. De
eerste avond, 2 februari, hadden er al heel snel
zestien spelers  zich ingeschreven, 4 tafeltjes dus.
Maar daar bleef het niet bij. Binnen  een paar mi
nuten kwam er nog een tafeltje bij en nog was de
koek niet op. Even over achten waren we met 23
man, dus  moest er weer iemand opgetrommeld
worden om de zes tafels compleet te maken. Dat is
ook nog gelukt. Ook nog even de zaal aanpassen en
het spel kon beginnen. Op 16 februari, de tweede
avond stokte de teller al bij twaalf spelers, de helft
dus van de vorige avond. Het kan verkeren.
 
Was de eerste avond erg druk, in aantal spelers en
geluid, de tweede avond verliep zeer rustig, alsof we
nog een beetje moesten bijkomen.  Toch werd er
natuurlijk ook nog gekaart, daar komen we tenslot
te voor. Het valt de laatste avonden op dat er weinig
scores boven de 5.000 punten gehaald worden. De
winnaar van 2 februari werd met 5.337 punten
Arjan van der Plas en  twee weken later ging Wim
van der Plas met de eer strijken met 5.004 punten.
De poedelprijs was 2 februari  voor Jaap van der
Bent, terwijl de wilde ronde werd gewonnen door
Peter Schaap en Wim T van der Plas. Op 16 febru
ari gingen de eieren naar Cor Schaap, Terwijl Wim
T van der Plas, nu samen met Jan Schaap de wilde
ronde voor hun rekening namen. Troef Boer hoopt
jullie allemaal weer te zien op 16 maart als we de
10e ronde gaan spelen.
 
Hier is de uitslag van 2 februari:
1.      Arjan van der Plas                   5.337
2.      Wim van Duijn                         4.986
3.      Cor Schaap                              4.920
en die van 16 februari  2018:
1.      Wim van der Plas T                 5.004
2.      Krien  Onderwater                   4.937
3.      Arie Houwaart                         4.924
 
Troef Boer.

9



10



Jaarverslag 2017
 
Hier volgt een beknopt jaarverslag 2017, gezien
door de ogen van de secretaris.
 
Ledenmutaties.
In 2017 zijn we bijna gelijk gebleven met het leden
aantal. Aan het eind van het jaar zijn we met 1 lid
gekrompen. De ereleden zijn gelijk gebleven en de
donateurs zijn met 1 uitgebreid.
 
Bijeenkomsten.
Een ieder had de kans om 34 keer elkaar te ontmoe
ten. Ja, ik ziet u al denken, zoveel ?! Ja zoveel.
Denk maar eens mee 9 ledenvergaderingen, 1 bar
beque, 2 afluister momenten samen met de N.Z.H.
U., 8 vogelbeurzen, 4 zaad verkoopmomenten en
10 kaartavonden.
 
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
de duivenvereniging, zijn geschrapt. In september
werd Jan Schaap gehuldigd als kampioen van sei
zoen 2016 – 2017.
 
 
Verenigingsmarkt.
Op 29 augustus hebben we deelgenomen aan een
verenigingsmarkt. Deze werd georganiseerd door
het Welzijnskwartier. De achterliggende gedachte
was dat verenigingen zich op een gemakkelijke
manier kunnen presenteren aan de bezoekers van
de laatste zomermarkt. Dit levert niet direct nieuwe
leden op, maar je weet maar nooit.
 
Het verenigingsblad.
Het verenigingsblad is zijn 2de jaar in de vernieuw
de versie doorgegaan. Deze is in groot formaat
(A-4) en gedeeltelijk in kleur. Dit is financieel mo
gelijk gemaakt doordat Ton Diepenhorst en Piet
van Zuilen achter nieuwe adverteerders zijn aange
gaan. Het verenigingsblad is nog steeds een een
manszaakje. Jammer.
 
Bestuurssamenstelling.
Tijdens de jaarvergadering was de penningmeester
Dick Verkade aftredend, maar heeft zich herkies
baar gesteld. Hij is met acclamatie herkozen.
 

Stichting Kleindierensport.
Namens de vereniging hebben Bouwe Nijgh en
Gerrit van der Zwan zitting in de stichting Klein
dierensport-Katwijk. Dat het niet allemaal van een
leien dakje gaat is dit bij de meeste leden bekend.
 
Vogelbeurs
De vogelbeurs is nog steeds succesvol te noemen.
Het valt op dat we op elke beurs diverse leden zien.
Hetzij om een vogeltje of om voer te kopen of ge
woon om een praatje te maken. Zowel de vogelhan
delaren als de zaadverkoper zijn tevreden over het
verloop. Alleen de zaterdagen als er een grote beurs
elders wordt gehouden, denk aan Zwolle, is het
bezoek wat minder. De zaadverkoper is ook het
afgelopen jaar weer tijdens de zomer gekomen toen
er geen vogelbeurzen waren.
 
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 volgende jaarver
gadering.
 
Piet Hagenaars

Hier zien we keurmeester Alois Mingeroet in aktie.
Een verslag van deze lezing vinden we op pagina 15.
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VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN
UW TOTAALINSTALLATEUR 

KALKBRANDERSTRAAT 7
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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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Lezing door Alois Mingeroet.
 
Alois is keurmeester tropen met een specialiteit in
Europese cultuurvogels. Hij heeft ook een aantal
boeken geschreven. Alois geeft voor de pauze alge
mene instructies die hij ontwikkeld heeft uit 60 jaar
intensief vogels houden. Het zijn soms die kleine
dingetjes die een geslaagde kweek of tentoonstel
lingsseizoen kunnen maken. Het is van groot belang
om de vogels dagelijks te observeren, zodat je vrij
snel aan de vogels kunt zien dat er iets gaande is.
 
Bij heel veel kwekers zie je witte broedkooien of
witte vlakken in de volière. Mijn voorkeur gaat uit
naar een groene kleur. Dit geeft rust aan de vogels.
Ook in de natuur vind je de witte kleur niet terug.
 
Vaak zie je dat de liefhebber nooit vogels genoeg
heeft. Maar daar denkt Louis anders over. Hoe
meer vogels je hebt en mee gaat kweken, hoe meer
vogels je na selectie kwijt moet. Aangezien dat de
vogels, in het algemeen, niet veel of nagenoeg niets
opleveren of zelfs bijna niet kwijt kunnen, hou wat
minder vogels. Je zult zien dat je van deze mindere
vogels meer geniet. Ook ik heb in verleden veel
vogels gehad, sterker nog, als ik een koppel gekocht
had moest ik ruimte maken of een kooi erbij maken.
Nu is het zo dat ik 18 broedkooien heb en meestal
staat daar een enkeling van leeg staat.
 
Het gaas doet Alois aan de binnenkant van de kooi.
Dit houdt in dat de vogel niet aan de binnenkant
op het hout kan zitten. Dit is  hygiënisch. Op de
bodem in de broedgelegenheid heeft Alois 10 lagen
met krantenpapier liggen. Liever nog het moderne
honingraad papier. Papier neemt heel veel vocht op.
Elke dag haalt hij het bovenste laag papier van de
bodem en de bodem is weer schoon.
 
Alois is geen voorstaander van beukenhout, hen
nepvezels. Allemaal goed bedoelt, maar het wordt
allemaal gebruikt om de bodem minder keren
schoon te hoeven maken. Dit levert dan haarden op
voor ziekte verwekkende plekken op de bodem.
Wat weer kan resulteren in atoxoplasmose (dikke
leverziekte). Wat heel lastig is om dit te behandelen.
Ook zie hij veel kattenbakkorrels. Ook dit om
minder de bodem schoon te hoeven maken. Maar
als je de bodem toch moet schoonmaken, moet je
zelf een mondkapje opzetten i.v.m. de stof. Deze
stof komt ook vrij als de vogels zitten te spitten in
de kattenbakkorrels. Liever zie ik dan nog gewoon

schelpenzand, maar dan een dun laagje, zodat je
niet het zand gaat zeven. Wanneer je nestmateriaal
verschaft, gooi dit niet op de grond maar in een
korfje.
 
Ook de bloedmijten kwamen even aan bod. Mid
deltjes om bloedmijten te verdelgen zijn Frontline
(werkzame stof is fiprolin). Dit is een product voor
honden en katten en heeft een spray. Als je frontline
gaat gebruiken, verwijder dan de spray kop en doe
met een watte staafje een beetje (geen druppel)
achter in de nek op de kale huid aanbrengen. Liever
niet onder de vleugels. Als je dan teveel gebruikt
kan dat vogels kosten. Ook anti-luchtpijpmijt van
Bogena kan gebruikt wordt. De werkzame stof
hierin is ivermectine. Ook deze aanbrengen in de
nek. Koop niet zomaar een middeltje waarop staat
ivermectine. Er zijn veel middeltjes met ivermectine
met verschillende concentraties.
 
Over eivoer wist Alois niet veel te vertellen. Volgens
hem zouden er geen echte slechte eivoeren zijn. Wel
opletten dat er dierlijke eiwitten in zitten. Zorg er
voor dat je eivoer geeft in ronde bakjes zodat er geen
eivoerresten in blijven zitten. Geeft liever 3 keer per
dag vers eivoer, dan 1 keer per dag. Soms is dat niet
mogelijk.
 
Na de pauze liet Alois diverse soorten sijzen en cini-
’s zien en wees ons erop dat bij veel soorten maar
weinig onderscheid is en daardoor vaak bastaarden
worden aangeboden.
 
Al met al een leerzame avond.
 
Piet Hagenaars
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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)

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

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.
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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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  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

  vrijdag 23 maart Klaverjasavond ????

  donderdag 12 april Ledenvergadering

  zaterdag 21 april Vogelbeurs

  woensdag   8 mei Ledenvergadering

  zaterdag 19 mei Zaadverkoop

  zaterdag   2 juni Barbecue

  zaterdag 16 juni Zaadverkoop

  zaterdag 21 juli Zaadverkoop

  zaterdag 18 augustus Zaadverkoop

  vrijdag 14 september Ledenvergadering

  zaterdag 15 september Vogelbeurs

  vrijdag 21 september Klaverjasavond

  vrijdag   5 oktober Ledenvergadering

  vrijdag 12 oktober Klaverjasavond

  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

  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)


