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Verenigingsinfo

ERELEDEN
T. Diepenhorst
P.C. Hagenaars
J.A. Plokker 
 
Voorzitter: 
VACATURE
 
 
 
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
 
Leden:
Piet van Zuilen,
mail adres: phvanzuilen@casema.nl
tel. 071-407 25 50
 
Maart Helders
tel: 071-4012918
 
Ringencommissaris:Bouwe Nijgh,
tel. 071-403 03 23,
Mail adres:b.nijgh@gmail.com
 
Contributie per 01-01-2019:
Senior leden (NBvV)              €42,00
seniorleden (vereniging)         €20,00
jeugdleden                               €20,00
 
Bankrekeningnummer:
NL 29 RBRB 0777 9657 98
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: collage diverse vogels
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Bestellen tot: Afleveren ringen:

05 mei 2020 na 1 oktober 2020

20 september 2020 na 15 december 2020

20 januari 2021 na 1 april 2021

20 maart 2021 na 15 mei 2021

RINGEN MOET
Het ringen van de vogels wordtv 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 gezelschapsvoliere worden geboren. Heb je jonge
vogels en geen ringen? Schroom niet om de ringen
commissaris te bellen.
 
Omdat er geen vergaderingen meer zijn dit jaar neem
voor bestellingen contact op met de ringencommissa
ris.
 

Ringen kweekseizoen 2020 zijn niet meer te bestel
len, tenzij als spoedbestelling.
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.

Kweekkooien.
Ons lid Nico Meyvogel woonde aan de Secr. Vake
visserstraat”, maar is "verhuist” naar Salem. Wat
staat in het verenigingsgebouw:

Kleuren van de ringen
2019 – zwart       2020 – groen    2021 – violet
2022 – oranje     2023 – blauw    2024 – rood

vistaprint.nl

Het bestuur van de vereniging wenst alle leden met
hun naasten fijne Kerst toe. Dit ondanks de moei
lijke tijd waarin we ons begeven. Blijf gezond en
laten we hopen dat we het verenigingsleven weer
snel mogen oppakken.

1 broedkooi van 100x 30x40 cm(lxdxh) in 3 afdelin
gen;
3 broedkooien van 175x50x40 cm (lxldlh) in 3 afde
lingen;
1 grondvlucht van 300x50x80 cm (lxdlh) De lengte
is in 2 gedeelte. Heeft u belangstelling, neem dan
contact op met de secretaris.

                        natuurmonumenten

Beste leden van de Kanarievogel  
Ik hoop dat het jullie allemaal goed gaat in deze
beroerde Coronatijd. We zijn veel aan huis gekluis
terd en hebben tijd over die we nuttig zouden kun
nen invullen. Wie weet krijgen jullie inspiratie van
het onderstaande artikel.
 
Gert-Jan kreeg vorig jaar voor Vaderdag een insec
tenhotel. We hingen het op aan het prieel, een
zonnige plek. Gaandeweg zagen we telkens insecten
het hotel binnengaan en vooral in de gaatjes van de
holle bamboe nestjes maken of eitjes leggen? Ik zie
wel dat ze iets hebben achtergelaten maar moet in
het voorjaar nog gaan ervaren wat het resultaat zal
zijn.
 
Insecten zijn over het algemeen nuttige en leuke
beestjes die helpen in de tuin. Bijen en hommels
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bestuiven de planten, lieveheersbeestjes en gaasvlie
gen eten bladluizen en vlinders maken het zomer
gevoel compleet. Met een insectenhotel in je tuin
kun je ze een handje helpen, naar je tuin lokken en
de biodiversiteit stimuleren. Het helpt ze schuilen
voor slecht weer, geeft ruimte voor het leggen van
eitjes en biedt ze een plek om te overwinteren. Je
kunt een insectenhotel kopen in je tuincentrum of
bij de bouwmarkt, maar zelf bouwen van een paar
oude planken is leuker en erg makkelijk.  Op inter
net vind je allerlei voorbeelden.

 
Tips bij het maken van een insectenhotel:
Kies een plek in de volle zon.
Zorg voor een waterproof dak met voldoende
oversteek: zo blijft de hotelinrichting droog.
Schoonmaken hoeft niet.
Gebruik geen verf, olie en dergelijke. ...
Verwijder af en toe de spinnenwebben. ...
 
Blijf gezond.
Annelies van Duijvenbode

Eekhoorn (bron: Jan van der Straaten) 

Eekhoorns en buizerds maken zich klaar voor
de winter.

 
De eekhoorn heeft het druk: met de winter in het
vooruitzicht moet hij extra veel eten om een vetre
serve aan te leggen. Gelukkig zijn er dit jaar veel
eikels en beukennootjes gevallen. Ook verstoppen
eekhoorns nu overdag voedsel onder de grond,
waar ze in de winter weer bij kunnen komen. Ze
vinden niet alle voorraden terug, en dragen zo bij

aan het verspreiden van boomzaden. Eekhoorns
blijven de hele winter actief, maar als het echt koud
is, blijft de eekhoorn een periode in zijn nest.

Buizerd (Bron: Martin Mollet)

De buizerd, de meest bekende roofvogel van Neder
land, blijft ook in de winter hier. Dat geldt niet voor
de vogels die in Scandinavië broeden: wanneer het
weer gunstig is, trekken zij massaal naar het zuiden.
Deze vogels overwinteren in het zuiden en zuidwes
ten van Europa, maar ook in Nederland. Afgelopen
maand was deze trek in volle gang en konden voge
laars hun geluk niet op, want toen trokken er re
cordaantallen buizerds door en over Nederland, in
groepen van wel honderd vogels!
Tekst: Marjolein Mooij, NatureToday.nl
Foto's: Jan van der Straaten & Martin Mol
let, Saxifraga

Boerenlandvogelbalans 2020 schetst desa
streuze achteruitgang

Veldleeuwerik Bron: Mark Zekhuis; 
Een stille lente in het boerenland. Geen kievit te
zien, geen veldleeuwerik te horen. Dit schrikbeeld
dreigt niet alleen, maar is nú reeds het geval in grote
delen van ons agrarische gebied. Dit blijkt uit de
recent verschenen Boerenlandvogelbalans 2020 van
Sovon Vogelonderzoek Nederland, Landschap
penNL en de Bond van Friese Vogelwachten.
De Boerenlandvogelbalans 2020 roept een droevig
beeld op. Met de vogels van erven en struwelen valt
het nog wel mee, maar weide- en akkervogels zijn
sinds 1990 met maar liefst zeventig procent afgeno
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men. Er moet nu écht iets veranderen, vindt Vogel
bescherming. Om te beginnen in het landbouwbe
leid, zowel dat van Nederland als dat van Europa,
het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).
Maar ook het agrarisch natuurbeheer en het reser
vaatbeheer moet beter.
De Boerenlandvogelbalans 2020 is de opvolger van
de Weidevogelbalans uit 2013. Die ging toen alleen
over weide- en akkervogels van het open boeren
land, zoals kievit, patrijs en veldleeuwerik. De
huidige Boerenlandvogelbalans behandelt ook erf-
en struweelvogels van het platteland, waaronder
soorten als boerenzwaluw en ringmus. Het rapport,
gemaakt in opdracht van het ministerie van LNV,
is gebaseerd op gegevens van duizenden vrijwilligers
en tientallen professionals van Sovon Vogelonder
zoek Nederland, LandschappenNL en de Bond
Friese VogelWachten (BFVW), die broedvogels
tellen en nesten beschermen.
 

Achteruitgang van 70% in 30 jaar!
De Boerenlandvogelbalans 2020 geeft een betrouw
baar en gedetailleerd beeld van niet alleen nationa
le en provinciale ontwikkelingen van populaties van
tientallen vogelsoorten. Maar ook hoe het staat met
broed- en nestsucces van veel vogels. En geeft bo
vendien verklaringen voor de veranderingen.

De wulp, één van de grootste verliezers (Bron: Luc Hoogenstein)
Een uitermate somber beeld laten de vogels van het
open boerenland zien; de achteruitgang van deze
groep sinds 1990 bedraagt maar liefst zeventig
procent. We vinden hieronder vogelsoorten die zeer
kenmerkend zijn voor het laaggelegen Nederlandse
boerenland, de weidevogels. Scholekster, grutto en
wulp laten de sterkste achteruitgang zien. Kievit en
patrijs nemen de laatste tien jaar zelfs nog sneller af
dan voorheen. Niet alleen de aantallen broedparen
nemen af, ook de verspreiding van veel soorten
brokkelt af (veldleeuwerik 25%, grutto 24%). Vo
gels die vooral in natuurreservaten te vinden zijn

nemen ook af; watersnip (2%) en zomertaling (4%).
 

Steeds lager broedsucces
De achteruitgang is het directe gevolg van te laag
broed- en nestsucces. Dat wil zeggen dat het steeds
minder paren lukt om een nest te maken en dat ook
het aantal jongen dat uitkomt en groot wordt af
neemt. Een trend die duidelijk is versterkt sinds de
Weidevogelbalans van 2013. Ook op de hoge
gronden is het kommer en kwel. Wulp en patrijs
vertonen eveneens een flinke achteruitgang en zijn
in grote delen van Hoog-Nederland verdwenen.
De vogels van erven en struwelen doen het redelijk
en vertonen over de lange termijn sinds 1990 een
stabiel beeld. Maar kijk je op soortniveau, dan doet
de putter het goed. De ringmus daarentegen ruimt
in hoog tempo het veld. Om maar niet te spreken
over de zomertortel, die binnen afzienbare tijd uit
Nederland verdwijnt als het zo doorgaat. Recente
lijk – zo sinds 2010 – nemen helaas toch ook erf- en
struweelvogels licht af.

Met de putter gaat het goed (Bron: Piet Munsterman)
 

Intensief landgebruik oorzaak achteruitgang
De verklaring van de achteruitgang van onze boe
renlandvogels is complexe materie. Maar er is één
grote, bepalende factor: het sterk geïntensiveerde
landgebruik. Die veroorzaakt een keten van veran
deringen in het leefgebied van vogels, die op elkaar
inwerken. Van bodemleven tot kruiden, van vogels
tot zoogdieren, alles is met elkaar verweven tot een
ecologisch systeem. De hele biodiversiteit op het
boerenland staat daarom onder druk. Belangrijke
gevolgen van de intensivering van het landgebruik
zijn verdroging, vermesting en versnippering van
het belangrijke leefgebied voor onze grondbroe
ders. Graslanden worden droger en kruidenarmer,
er wordt vroeg en vaak gemaaid. Het betekent
minder voedsel (wormen, vliegende insecten) voor
zowel volwassen als jonge vogels, wat resulteert in
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een slechte broedconditie en een lagere overlevings
kans omdat er simpelweg niet de juiste dekking is
(kleur en toegankelijkheid van gewas stroken niet
meer met habitateisen en schutkleur van de vogels);
dit werkt predatie in de hand. Dat houdt in dat ei
eren en jonge vogels vaker dan voorheen ten prooi
vallen aan roofdieren zoals vos en steenmarter.

De ringmus gaat sterk achteruit (Bron: Jan Nijendijk) 
Wat wil Vogelbescherming?

Boerenlandvogels horen bij Nederland. Toch drei
gen ze uit ons landschap te verdwijnen. Daarom wil
Vogelbescherming Nederland belangrijke weide- en
akkervogelgebieden veiligstellen en uitbreiden, met
kernen van optimaal ingericht weidevogelgebied
zoals reservaten, met een schil van boerenland er
omheen waar men in de bedrijfsvoering rekening
houdt met weidevogels. Die gebieden waar deze
aanpak werkt, zijn er al. Voorbeelden zijn Eemland
en Amstelland. De Boerenlandvogelbalans laat zien
dat juist dit de gebieden zijn waar weidevogels
stabiele trends vertonen of zelfs toenemen, want
ook dat komt voor. Er wordt landbouw bedreven
die rekening houdt met de natuurlijke omgeving.
Vogelbescherming ondersteunt om die reden ge
biedsprocessen waar deze aanpak wordt gehan
teerd. We helpen daarom ook de ontwikkeling van
vogelvriendelijke (zuivel) producten. Het Partrid
ge-project, dat door de Europese Unie wordt on
dersteund, helpt in de voorbeeldgebieden ook de
patrijs, die er zelfs weer toeneemt. Geheel tegen de
landelijke trend in. Het leert ons dat verdwijnen van
boerenlandvogels niet zomaar een natuurlijk gege
ven is, we kunnen dit stoppen. Het is een keuze!
Vogelbescherming vindt dat natuurvriendelijke
landbouw beloond en bevorderd moeten worden.
Dat betekent bijvoorbeeld subsidies voor bedrijven
die willen overstappen op natuurvriendelijke land
bouw en juist geen subsidies voor bedrijven die hier
niet in meegaan. Door vernatting van landbouw

gronden, zorg voor behoud van landschapselemen
ten en ontmoediging van gebruik van pesticiden en
kunstmest gloort er hoop voor boerenlandvogels en
zal in brede zin de biodiversiteit in het landelijk
gebied worden hersteld.
 

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid moet om
Om écht zoden aan de dijk te zetten, is een ander
landbouwbeleid nodig, vindt Vogelbescherming.
Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de
Europese Unie (GLB) dreigt nu een geheel verkeer
de afslag te nemen naar een treurigmakende, indu
strieel-agrarische cultuurwoestijn. Vorige week
stemde de Europese Raad van landbouwministers –
waaronder minister Carola Schouten – en een
meerderheid van het Europees Parlement in met
voorstellen die de nadruk leggen op verdere inten
sivering! Slechts een klein deel (dertig procent) van
het landbouwbudget is beschikbaar gesteld voor
boeren die natuurvriendelijke landbouw willen

bron: albatros59.fr

bedrijven. Boeren met een groot landbouwbedrijf
daarentegen krijgen nog altijd meer subsidie dan
kleinere boerenbedrijven. Ook worden er nauwe
lijks harde voorwaarden gesteld aan het stoppen
van het gebruik van pesticiden, of het stimuleren
van natuur op het grondgebied van de boer.
Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland
Foto's: Mark Zekhuis, Saxifraga (leadfoto: veld
leeuwerik); Piet Munsterman, Saxifraga; Jan Nij
endijk, Saxifraga; Jankees Schwiebbe, Birdphoto.nl

Groene specht blijft in Nederland
De groene specht is een van de vogels die in de
winter in Nederland blijft. Deze specht valt op naast
andere Nederlandse soorten spechten, vanwege zijn
groene kleur en omdat hij liever op de grond dan in
een boom zit. Hier vinden deze vogels mieren, hun
voornaamste voedselbron. Groene spechten heb
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ben een bijzonder lange tong, waarmee ze gaten in
de grond boren, en waar mieren aan blijven kleven.
In strenge winters hebben groene spechten het
moeilijk, omdat er dan maar weinig mieren te vin
den zijn. De afgelopen winters waren mild, met als
gevolg dat het aantal groene spechten in Nederland
toeneemt.

Ruige dwergvleermuis trekt naar Nederland

Groene specht (Bron: Mark Zekhuis)

Ruige dwergvleermuis (Bron: Mark Zekhuis) 
Niet alleen vogels trekken in de winter naar andere
gebieden. Ook vleermuizen, zoals de ruige dwerg
vleermuis, verlaten hun voortplantingsgebied voor
andere landen. Ruige dwergvleermuizen uit Mid
den- en Oost-Europa overwinteren in onder andere
Nederland. Soms leggen ze daarbij afstanden tot
wel tweeduizend kilometer af! Tijdens hun trek
vormen de vrouwtjes groepjes die samen de winter
in Nederland door zullen brengen. Mannetjes blij
ven alleen, en laten elke avond een roep horen die
de vrouwtjes moet lokken.
Tekst: Marjolein Mooij, NatureToday.nl
Foto’s: Mark Zekhuis, Saxifraga

Zoek zwarte herfstspinner bij lichtvervuiling 
De zwarte herfstspinner is een grote en opvallende
verschijning, maar toch wordt deze algemene
nachtvlinder helemaal niet zoveel waargenomen.

Dat komt door de verborgen leefwijze. Er zijn maar
sporadisch waarnemingen zonder dat er een kunst
lichtbron aan te pas komt. De vlinder zit soms in
verlichte viaducten of in flatportalen en ook in
lichtvallen worden ze nu regelmatig gemeld.

Het mannetje van de zwarte herfstspinner heeft grote
geveerde voelsprieten om vrouwtjes mee te kunnen
detecteren (Bron: Jurriën van Deijk)
 
De naam herfstspinner heeft hij niet zomaar gekre
gen. De vlinder begint te vliegen als de herfst al echt
is ingetreden, zo begin oktober. De top van de
vliegtijd ligt echter nu, half november. En nu komen
de meldingen regelmatig binnen op de invoerporta
len Waarneming en Telmee. Vaak gaat het om een
enkel exemplaar, maar de afgelopen week waren er
ook meldingen van grotere aantallen. Zo zaten er
tien bij elkaar in de duinen van Noord-Holland op
8 november en bij Winterswijk op 10 november, en
twaalf exemplaren in Hees (Drenthe) op 9 novem
ber. Op 11 november kwamen er maar liefst 31
vlinders af op een laken met felle lamp in Strijbeek
(Noord-Brabant). De vlinders vliegen alleen ´s
nachts en komen af op kunstlicht, soms in grote
aantallen; verder worden ze zelden waargenomen.
Blijkbaar verstoppen ze zich goed overdag en laten
ze zich niet gemakkelijk verstoren, zoals veel ande
re nachtvlinders nog wel eens doen. De vlinders die
nu vliegen gaan op zoek naar een partner. De
vrouwtjes zetten hun eitjes af op de waardplanten
waarvan de rupsen eten. De soort overwintert als ei
vastgehecht aan de bast van een twijg of de stam.
Waardplanten zijn diverse loofbomen zoals eik, es,
linde en populier. In Nederland worden vooral
berk, populier en wilg gebruikt. De rups foerageert
´s nachts in mei en juni en rust overdag tegen een
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Rupsen van de zwarte herfstspinner leven op diverse
loofbomen (Bron: Jurriën van Deijk)
twijg of tegen de boomschors. De rups verpopt zich
onder de schors of in de strooisellaag in een cocon
waarin aarde wordt verwerkt. De zwarte herfstspin
ner is algemeen en komt verspreid over het hele land
voor op plekken waar loofbomen staan. Zo ont
breekt de soort grotendeels in de grote open weide
gebieden in Noord-Holland en Friesland. Het is een
soort van bossen, struwelen en ook wel stedelijk
gebied met oudere tuinen. Wil je de zwarte herfst
spinner ook te zien krijgen, ga dan vanavond nog
op zoek op plekken met ‘lichtvervuiling’ zoals
flatgalerijen, bushokjes, viaducten en dergelijke.
Tekst: Kars Veling, De Vlinderstichting
Foto’s: Jurriën van Deijk

Jongen van de huisspitsmuis zijn volwassen,
boerenzwaluw overwintert in Afrika.

Huisspitsmuis (Bron: Rudmer Zwerver) 
De laatste jongen van de huisspitsmuis zijn inmid
dels volwassen en moeten zich, net als hun soortge
noten, op de winter voorbereiden. Huisspitsmuizen
houden geen winterslaap, maar zoeken in de winter
wel elkaars gezelschap op in hun hol. Verder zijn ze
actief bezig met voedsel zoeken, want ze moeten elke
dag hun lichaamsgewicht aan voedsel binnenkrij
gen. Naast allerlei kleine dieren eet de huisspits
muis, net als sommige haasachtigen, ook zijn eigen

uitwerpselen op. Soms verteren prooien namelijk
maar half, terwijl ze nog wel voldoende voedings
stoffen bevatten.

Boerenzwaluw (bron: Heather Paul)
 
 
De herfst is in volle gang, hoewel je dat aan de hand
van de temperaturen van de afgelopen tijd mis
schien niet zou zeggen. Herfst in Nederland bete
kent dat de boerenzwaluw hier bijna niet meer te
vinden is. Er worden nog wel individuen waargeno
men, maar het grootste deel van de vogels is nu in
Afrika. Hun overwinteringsgebied is enorm: 'onze'
boerenzwaluwen verspreiden zich met name over
Kameroen, Gabon, Democratische Republiek
Congo en de Centraal-Afrikaanse Republiek. Er is
zelfs een vogel bekend die helemaal naar Botswana
vloog!
Tekst: Marjolein Mooij, NatureToday.nl
Foto’s: Heather Paul, Flickr; Rudmer Zwer
ver, Saxifraga

Voortplantingstijd wild zwijn breekt aan en
blauwe kiekendief overwintert in Nederland.
 

wildzwijn  
Herfst betekent voor het wild zwijn twee dingen:
veel eikels en beukennootjes om te eten en tijd om
zich voort te planten. Van november tot januari
vindt de voortplantingstijd plaats. Mannetjes
vechten met elkaar om de vrouwtjes. Ze ontwikke
len in de bronsttijd een dikke plaat bindweefsel op
hun schouders en op de zijkant van hun borst. Dat
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2408 AK Alphen aan den Rijn

T +31 (0) 172 499 610 

E info@burgenbeelen.nl

W burgenbeelen.nl

is wel nodig, want de gevechten gaan er heftig aan
toe: er vallen zelfs vaak doden. De overwinnaar
paart met de vrouwtjes, die in de lente jongen zullen
krijgen.

 
Het aantal broedgevallen van de blauwe kieken
dief is sinds 1990 sterk afgenomen, er zijn vandaag
de dag nog maar weinig broedvogels in Nederland.
Blauwe kiekendieven die in Scandinavië en Noord-
Rusland broeden, trekken daar weg en overwinte
ren in West- en Zuid-Europa en deels ook in Noor
d-Afrika. Ook in Nederland overwintert de blauwe
kiekendief. Ze zijn dan met name te vinden op
plaatsen met veel ruigte en riet.
Tekst: Marjolein Mooij, NatureToday.nl
Foto's: Wildzwijn Fra298, Flickr; Piet Munster
man, Saxifraga

bron: kerstwens.eu

Jarig in de 

maand  

december 

3 december Diepenhorst, Ton 

 

 

16 december Duijn, Gerrit van 

 

 

18 december Beelen, Leen van 

 

 

18 december Zoet, Ron 

 

 

19 december Hopstaken, Jos 

 

 

20 december Mohan, 

 

 

30 december Teeuwen, Tinus 
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Fr. Schot 

Tel. 0172 242337 

Kweker  van 

Waterslagers 

 

Aad van Niel 

tel.06 49217246 

Kweker  van 

kleur & postuur 

kanaries 

 

Krien Onderwater 

te.071 4033322 

Kweker  van 

waterslagers 

 

Jaap Plokker 

tel.071 4027562 

Kweker van  

Jap.Meeuwen & 

waterslagers 

 

Dick Verkade 

tel.071 4024698 

Kweker van 

Tropische vogels 

& Parkietachtige 

 

 

Donateur G. van Duyn 

 

Donateur D. de Mol 

 

 

 

B.  van Stelt 

Tel. 06 39854296 

Kweker van 

Diamantvinken & 

waterslagers 

G.J. de Brabander 

Tel.06 22587218 

Tel.06 42866940 

Kweker van 

  Waterslagers 

 

M.J. Teeuwen 

tel.023 5848601 

Kweker  van 

Waterslagers 

 

Bouwe Nijgh 

Tel.071 4030323 

Kweker  van 

Gouldamadines 

 

 

R. Zandbergen 

Tel.06 10107345 

Kweker  van 

Gouldamadine 

Eur.Cultuurvogel 

 

 

Donateur C. Schaap 

 

 

 

 

 

T. Diepenhorst 

Tel. 06 41423184 

Donateur 

 

Piet van Zuilen 

Tel.071 4072550 

Kweker van 

Agaporniden 

 

 

P.Hagenaars 

Tel.06 10474218 

Kweker van 

Kleurkanaries 

 

G. van der Zwam 

Tel.06 12756732 

Tel.06 20746146 

Kweker  van 

              Eur.Cultuurvogels 

 

Fr. Kromhout 

Tel.06 12972013 

Kweker  van 

Insecteneters 

 

 

 

Donateur J. Schaap 
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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)


