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Verenigingsinfo

ERELEDEN
T. Diepenhorst
P.C. Hagenaars
J.A. Plokker 
 
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:
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
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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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Joop Turenhout
Terwijl ik op de wereldtentoonstelling werkzaam
was, bereikte mij het bericht dat Joop Turenhout
vrij plotseling was overleden. Natuurlijk mankeer
de Joop wel het een en ander, maar als je dan zo’n
bericht ontvangt is dat toch zeer plotseling. Joop
was een markant figuur. Joop was de eerste die zei
dat hij mee wilde werken aan een vogelbeurs voor
de vogelvereniging De Kanarievogel in Katwijk aan
Zee. In de 3 ½ jaar dat nu de beurs draait is Joop
een keer niet aanwezig geweest. Mede door Joop is
de vogelbeurs uitgegroeid tot wat deze nu is. Tijdens
de eerste beurs dat Joop er niet meer bij kon zijn,
hebben we uit respect “zijn plekkie” leeg gelaten.
Het bestuur en leden van v.v. De Kanarievogel
wensen Truus, de echtgenote, en verdere nabestaan
de alle sterkte toe om het gemis van Joop te verwer
ken.
Piet Hagenaars

De natuur van bij ons en in de omliggende
landen.
 
Op VRIJDAG  1 FEBRUARI  toon ik  ongeveer
150 van mijn mooiste foto’s, die ik maakte in Ne
derland, België en Duitsland. Vooral veel foto’s
gemaakt in ons minituintje in De Bongerd en in de
Polders van Fijnaart. De foto’s worden geprojec
teerd met een  beamer op een groot scherm.
 
Ik ben geboren in Zele, België (1946) en woon 10
jaar in Fijnaart. Samen met Netty trek ik er op uit
in de natuur, vooral om vogels te fotograferen.
Maar ook landschappen, vlinders, vossen, herten
en eekhoorns. Netty meestal met de verrekijker en
ikzelf met de camera in de aanslag. Het begon als
een bescheiden hobby, maar het is uitgegroeid, tot
een echte passie.
 
In alle seizoenen zijn we op zoek naar de mooiste
plekjes, waar de mooiste vogels zitten. Ook als het
niet wil lukken om mooie foto’s te maken. Is het
toch puur genieten van de schoonheid, de groots
heid en de stilte in de natuur.
 
Als jonge kerel had ik een grote droom! Vogelschil
der worden, maar daar had ik geen talent voor. Dus
ben ik maar vogelfotograaf geworden. Dat is meer
een kwestie van een goede camera met goede lens,
deze goed kunnen bedienen en vooral heel veel ge
duld. En dat heb ik wel. Soms moet ik uren wachten
om één goede foto te kunnen maken.

 
Alle vogels en andere dieren zijn gefotografeerd in
hun eigen, natuurlijke omgeving. Op voldoende
afstand om de rust van de vogels en andere dieren
niet te verstoren. Er wordt op deze avond,  veel
aandacht besteed, hoe belangrijk het is om vogels
te voederen in je tuin. En hoeveel vreugde het u
schenkt om vogels in de tuin te hebben. Tijdens de
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presentatie worden er veel tips gegeven, hoe je vo
gels naar uw tuin lokt.
 
 Wat bijzonder is aan mijn fotografie! Ik fotografeer
in JPEG, dus zijn mijn foto’s niet of slechts mini
maal bewerkt.
De fotopresentatie is gratis bij te wonen
 

Aan de lijn? Vogels weten wel beter!
Vogelbescherming Nederland
Vogels doen niet aan goede voornemens. Hartje
winter is het overleven geblazen. Hoezo aan de lijn
doen? Elke gram telt. Hoe meer vetbollen, zaden en
maden, hoe beter. Goede voornemens bij mensen
kunnen wel heel nuttig zijn voor vogels. Ga vogels
voeren in de tuin, koop voortaan weidevogelvrien
delijke melk of maak een vogelvriendelijke tuin.
Tien tips voor goede vogelvoornemens.
Januari is een keiharde maand voor vogels. Het is
lang donker en het is vaak koud. Dus precies op de
dagen dat vogels de meeste energie nodig hebben
om hun lichaam warm te stoken, hebben ze veel
minder tijd om voedsel te zoeken omdat er maar
weinig daglicht is. Daar komt bij dat het voedsel
ook nog eens veel moeilijker te vinden is. Als de
bodem is bevroren kom je er met je snavel niet in
om een pier te vangen. Of als er een laag sneeuw ligt
zijn insecten moeilijker te vinden. En als er ijs ligt
op het water valt het niet mee erin te duiken om een
visje te vangen.
10 goede voornemens om vogels te helpen
Wij mensen kunnen de vogels helpen op talloze
manieren. Dus richt uw goede voornemen op het
helpen van vogels en de wereld wordt weer wat
vogelvriendelijker. Dit kunt u allemaal doen voor
vogels in uw directe omgeving.
 
1. Pimpelmezen zijn er vaak als eerste bij als er wat
te halen is (Bron: Onbekend)Voer de vogels - De
meest directe hulp die je vogels in de winter kunt
bieden is vogels voeren in uw tuin of op uw balkon.
Van een vetbol tot zaden, van kruimels brood tot
vogelpindakaas. Zeker bij koud weer zullen de vo
gels je dankbaar zijn. Bijkomend voordeel: u kunt

prachtig genieten van de vele extra vogels die uw
tuin zullen bezoeken en van dichtbij te zien zijn.
 
2. Koop de juiste melk - Gewone supermarktmelk
is vrijwel altijd funest voor weidevogels. Het wordt
geproduceerd op boerderijen waar voor vogels
nauwelijks meer ruimte is. Het is de belangrijkste
reden waarom weidevogels als de grutto dreigen te
verdwijnen uit Nederland. Koop daarom weidevo
gelvriendelijke melk. Deze melk is ook gewoon in
supermarkten te koop en wordt geproduceerd door
boeren die vogels wel genoeg ruimte geven op hun
boerderij.
 
3. Maak uw tuin vogelvriendelijk - Plant besdragen
de struiken, borders met bloemen en zorg voor
struiken met dekking. Plant heggen in plaats van
schuttingen of laat de schuttingen begroeien met
klimplanten. Een vogelvriendelijke tuin verbetert
het gemoed van mens en vogel!
 
4. Doe de kat een belletje om - Katten zijn echte
rovers en jaarlijks grijpen ze honderdduizenden
vogels. Dat is nou eenmaal hun instinct. Doe de kat
daarom een belletje om en vogels worden zo op tijd
gewaarschuwd. Nog beter: hou de kat binnen tij
dens het broedseizoen.
 
5. Hang een nestkast op - Heel veel vogels (bijvoor
beeld koolmezen en pimpelmezen) broeden in
boomholtes of nestkasten. Deze vogels helpt u dus
enorm met een nestkast in de tuin. Bovendien
kunnen vogels er in koude winternachten behaag
lijk overnachten.
 
6. Stenen eruit, groen erin - Een tuin met veel stenen
is voor vogels een soort woestijn. Niks te halen,
nergens te schuilen, niks te eten. Vervang de stenen
door groen en het aantal vogels in uw tuin neemt
zienderogen toe. Bovendien kan de tuin veel meer
water bergen tijdens overvloedige regenval.
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VOOR
LUNCH EN DINER

MAAR OOK VOOR HIGH TEA, 
HIGH WINE, HIGH BEER

OF GEWOON
EEN DRANKJE TUSSENDOOR
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Koop weidevogelvriendelijke melk, daar heeft de
grutto wat aan! (Bron: Martin Hierck)
7. Plaats een insectenhotel - Het gaat slecht met de
insecten. Dat betekent niet alleen minder fraaie
vlinders in uw tuin, maar voor vogels ook veel
minder voedsel. Want zeker als ze broeden, zijn
vogels vaak afhankelijk van insecten. Een insecten-
of bijenhotel is gemakkelijk zelf in elkaar te knut
selen, maar ook op veel plaatsen te koop.
 
8. Hou een stukje water ijsvrij - Ondanks hun naam
kunnen ijsvogels totaal niet tegen de kou. Als het
water dichtvriest kunnen ze namelijk geen visjes
meer vangen. In strenge winters sterft daarom soms
meer dan de helft van alle ijsvogels. Met het ijsvrij
houden van een stukje water kunt u voor de ijsvogel
soms net het verschil maken.
 
9. Doe de bouwcheck - Gaat u zelf verbouwen, bent
u betrokken bij een bouwproject of wordt er in uw
buurt gebouwd of gerenoveerd? Met het invullen
van de online Checklist Groen Bouwen weet u
binnen een minuut wat u voor vogels kunt doen
tijdens de bouw.
 
10. Gebruik zo min mogelijk plastic - Al het plastic
wat in het milieu terechtkomt is slecht voor mens
en dier. Honderdduizenden (zee)vogels worden
jaarlijks het slachtoffer als ze plastic aanzien voor
voedsel en inslikken. Probeer te minderen en ge
bruik geen plastic als dat niet nodig is.
 
Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto’s: Jan Lok (leadfoto: boomklever); Martin
Hierck

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)
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Prijzengala      

Bondskruis Jonker,C.M.                        Gordelgrasvink   95 pnt.  

Ver. kruis Onderwater, Q. Waterslager 150 pnt.    

Ver.kruis Niel, M.F.A.P. Rood mozaiek type 2   95 pnt.

Derby w.s. Brabander, G.J.J. Waterslager 146 pnt.

Derby overige Hagenaars, P.C. Isabel  kobalt wit   95 pnt.

Meesterzanger Onderwater, Q. Waterslager 150 pnt.

Kamp. stammen Aelbrecht, J.J. Waterslager 595 pnt.

2e pr. stammen Aelbracht, J.J. Waterslager 587 pnt.

3e pr. stammen Brabander, G.J.J. de Waterslager 584 pnt.

ere prijs stammen Onderwater, Q. Waterslager 584 pnt.

ere prijs stammen Onderwater, Q. Waterslager 582 pnt.

Kampioen stellen Plokker, J. Waterslager 278 pnt.

2e pr. stellen Onderwater, Q. Waterslager 276 pnt.

3e pr. stellen Onderwater, Q. Waterslager 275 pnt.

Kampioen enkeling Onderwater, Q. Waterslager 146 pnt.

2e pr. enkeling Aelbrecht, J.J. Waterslager 146 pnt.

3e pr. enkeling Bisschops, R. Waterslager 145 pnt.

ere prijs enkeling Aelbrecht, J.J. Waterslager 145 pnt.

Kamp. kan. stellen Hagenaars, P.C. Isabel geel int. 189 pnt.

2e pr. kan. stellen Hagenaars, P.C. Isabelkobalt int. 187 pnt.

3e pr. kan. stellen Niel, M.F.A.P. van Noordhollandse Frise 187 pnt.

Kamp. kl.kanaries Niel, M.F.A.P. van Rood mozaiek type 2   95 pnt.

2e pr. kleur enkeling Hagenaars, P.C. Isabel geel int.   93 pnt.

3e pr. kleur enkeling Niel, M.F.A.P. van Zwart rood int.   93 pnt.

1e pr. kleur kobalt Hagenaars, P.C. Isabel kobalt wit   95 pnt.

2e pr. kleur kobalt Niel, M.F.A.P. van Zwartkobalt rood int.   94 pnt

3e pr. kleur kobalt Niel, M.F.A.P. van Zwartkobalt rood schim   93 pnt.

Kampioen post. kan. enkel Niel. A.P.F. van Fife Fancy mel. sch   94 pnt.

2e pr. postuurkanarie enkel Niel, A.P.F. van Fife Fancy mel. int.   93 pnt.

1e pr. postuurkanarie enkel Niel, A.P.F. van Noordhollandse Frise   94 pnt.

2e pr. postuurkanarie enkel Niel, A.P.F. van Noordhollandse Frise   93 pnt.

Kampioen tropen stellen Jonker, C.M. Gordelgrasvink 184 pnt.

2e pr. tropen stellen Zwam, G. van der Treursijs 183 pnt.

Kampioen J. Meeuw + LonguraPlokker, J. Zwart bruin   94 pnt.

2e pr. J. Meeuw + Longura Schaap, J. Bruinborst rietvink   93 pnt.

3e pr. J. Meeuw + Longura- Bisschops, R. Zwart bruin   92 pnt.

1e pr. Longura-'s Oudshoorn, H. Loodbek   92 pnt.
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VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN
UW TOTAALINSTALLATEUR 

KALKBRANDERSTRAAT 7
2222 BH KATWIJK ZH
T 071 4034064

INFO@ARIESTUIJ.NL
WWW.ARIESTUIJ.NL
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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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Kampioen Austr. prachtvink Bisschops, R. Bichenow astrilde   93 pnt.

1e pr. Gould amadine Rijn, A. van Gould amadine   92 pnt.

Kampioen tropen Jonker, C.M. Driekleurpapegaai am.   95 pnt.

1e pr. O.K. vogels Mooij, W. de Ceresamadine   94 pnt.

T.T. Primeur Duyn, G. van Lazuli vink   93 pnt.

T.T. Primeur Verkade, J.M. Grijsborst witoor park.   93 pnt.

T.T. Primeur Verkade, J.M. Monogas witoor park.   94 pnt.

Damalijster
Vroeger behoorde de damalijster uit Azië tot de
meest gehouden lijstersoorten. Tegenwoordig is het
aantal in gevangenschap gehouden exemplaren
echter zeker niet al te groot. De populariteit van
deze soort heeft altijd ondergedaan voor die van de
beter zingende schamalijster en de meer kleurrijke
soorten als de dayallijster. Naast de damalijster is
ook de witmasker damalijster een vrij bekende
verschijning in onze liefhebberij.
Damalijsters zijn vrij sterke vogels, die als ze over
een vorstvrij nachthok beschikken, ook in de winter
wel buiten gehouden kunnen worden. Omdat
sommige mannen soms flink fel reageren op hun
pop vragen deze vogels wel enige ruimte. Beplanting
is noodzakelijk om met deze vogels te kunnen
kweken. Tegenover andere vogels zijn damalijsters
vredelievend. Zeker in het begin is deze soort schuw
en schrikachtig. Na enige tijd worden ze echter
rustiger en zijn ze goed te benaderen.

Diadeemlori
 
De diadeemlori behoort zowel in gevangenschap als
in de vrije natuur tot de meest zeldzame soorten.
Helaas heeft de vraag van vogelkwekers er in het
verleden toe geleid dat deze soort, en dan met name
enkele ondersoorten, in hun natuurlijke habitat
vrijwel of geheel zijn uitgestorven. Momenteel
wordt de Talaud ondersoort zelfs uitgezet op ande
re eilanden om de soort nog enigszins de kans te
geven te overleven. In gevangenschap is gebleken
dat het kweken met deze 31 cm grote kromsnavels
erg lastig is.
 
Diadeemlori’s hebben een zeer sterk temperament.
Onderling zijn ze zeker niet altijd betrouwbaar. Ook
richting de verzorger en vogels in aangrenzende
volières kunnen ze zeer agressief reageren. Het beste
worden deze vogels dan ook in ruime verblijven
gehouden, die eenvoudig schoongemaakt kunnen
worden. Zoals bij alle lori’s is de ontlasting van deze
soort zeer dun. Loripap volstaat niet om deze vogels
broedrijp te krijgen. Het toevoegen van fruit, maar
zeker ook levend voer is hiervoor noodzakelijk.
Deze vogels hebben een voorkeur voor het eten van
sprinkhanen. De diadeemlori is een warmtebehoef
tige vogel, die zeker niet bestand is tegen onze

winters. Het voornaamste probleem tijdens de
kweek is de agressie van deze vogels. Helaas worden
lang niet alle poppen door de man geaccepteerd.
Bovendien kunnen deze vogels uit razernij hun
eigen eieren of jongen slopen. Het precies goed
doseren van het verstrekte levende voer is dan ook
zeer belangrijk. Ook worden vaak pleegouders in
gezet om jongen groot te brengen.
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Natuur maand voor op schema, volgende week hooi
koorts van els
De Natuurkalender, LUMC, Wageningen University
Door de zeer warme december en januari ligt de
ontwikkeling in de natuur een maand voor op
schema. Overal wordt de voorlente steeds duidelij
ker zichtbaar met bloeiende hazelaars, sneeuwklok
jes en elzen. De komende week komt de tweede
lichting elzenpollen in de lucht. Hooikoortspatiën
ten en huisartsen dienen daar bedacht op te zijn. We
verwachten tot half maart elzenpollen in de lucht.
 
December was met een gemiddelde temperatuur
van 6,1°C in De Bilt een zeer zachte maand en ja
nuari is ook zeer zacht begonnen. De gemiddelde
temperatuur lag de eerste tien dagen bijna drie
graden boven de huidige normaal. Pas aan het eind
van de maand wordt vorst verwacht. Door de hui
dige zeer hoge temperaturen zien we bij De Natuur
kalender dat in de natuur de voorlente is aangebro
ken. Tekenen daarvan zijn bijvoorbeeld bloeiende
hazelaars, sneeuwklokjes, speenkruid en elzen.
 
Voorlente een maand vroeger dan normaal
De hazelaar kwam al in december op grote schaal
in bloei, waardoor de piek van de eerste bloeiwaar
nemingen waarschijnlijk op 31 december is komen
te liggen. Vijftig jaar geleden was dat gemiddeld 15
februari (1940 tot en met 1968). De piek van de
eerste bloeiende sneeuwklokjes komt naar verwach
ting te liggen op 26 januari. Normaal is 22 februari.
We roepen mensen op om hun eerste waarneming
van bloeiende sneeuwklokjes, hazelaar, gele kor
noelje en speenkruid door te geven via Natuurka
lender.nl en zo mee te werken aan het onderzoek
van Wageningen University naar het effect van
verandering in weer en klimaat op de natuur.
 
Tweede lichting elzenpollen in aantocht
Op 22 december waarschuwden we al voor hooi
koorts tijdens de kerst. Die voorspelling is meer dan
uitgekomen. Het LUMC telde op eerste kerstdag
een concentratie van 282 elzenpollen per kubieke
meter lucht. Dat is hoog voor de tijd van het jaar
(zie onderstaande figuur voor het verloop van de
elzenpollenconcentratie in 2018). Het pollen was
afkomstig van elzenbomen die van origine niet uit
Nederland komen, maar veel in dorpen en steden
langs straten zijn aangeplant. Door de aanhouden
de hoge temperaturen ontwikkelen ook de katjes
van de van nature in Nederland voorkomende witte
en zwarte els zich in rap tempo. Het gevolg is dat in

Dornastrild
e Een kleurrijk vogeltje uit Australië is de dornas
trilde. De laatste jaren wordt er zeer regelmatig met
deze 9 cm kleine prachtvinken gekweekt. Het aan
bod is dan ook beduidend groter dan tientallen
jaren geleden. De hier gekweekte exemplaren blij
ken steeds sterker en eenvoudiger te kweken. Het
inzetten van pleegouders, zoals voorheen veel ge
beurde, is nu lang niet altijd meer noodzakelijk.
Dornastrildes, waarbij de pop iets minder diep van
kleur is, zijn prima te houden in zowel broedkooien
als volières. Agressie komt niet in het woordenboek
van deze soort voor, dus ook in het gezelschap van
andere kleine tropen komt de soort prima tot zijn
recht. Het is wel aan te raden hun verblijf, dus ook
hun broedkooi, aan te kleden met planten of takjes
groen. Hoewel dornastrildes redelijk tegen de kou
bestand zijn, moeten we ze toch beschermen tegen
vorst.
Wanneer deze soort voldoende met rust gelaten
wordt, wordt vrij eenvoudig tot nestbouw overge
gaan. In een nestmandje wordt een omvangrijk nest
gebouwd. Dornastrildes zijn redelijk vaste broeders
die hun jongen vaak zonder problemen grootbren
gen. Een goed prachtvinkenzaad aangevuld met ei-
en universeelvoer volstaat al om de jongen mee
groot te laten brengen. Levend voer is minder
noodzakelijk dan bij veel kleine Afrikaanse pracht
vinken.

Deze lijsters zijn goed te houden op een menu van
universeelvoer, aangevuld met bessen en levend
voer. Hoewel de vogels veel op de grond verblijven,
wordt het nest vaak hoog in hun verblijf gebouwd.
Zeker in de broedtijd brengt de man een fraaie zang
ten gehore. Zodra er een legsel is, is de 28 cm grote
damalijster bijzonder gevoelig voor verstoring.
Vaak kleuren in gevangenschap gehouden dama’s
minder diep dan hun soortgenoten in de vrije na
tuur.
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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

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 ringen
commissaris 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.

de loop van de komende week de eerste witte en
zwarte elzen in bloei gaan komen en de elzenpollen
concentratie sterk op kan gaan lopen. Personen die
gevoelig zijn voor elzenpollen moeten dan rekening
houden met hooikoortsklachten.
 
Elzenpollenseizoen tot half maart
De elzenbomen lijken veel bloemen aangemaakt te
hebben, waardoor bij gunstige omstandigheden
(droog, zonnig weer) de pollenconcentratie flink op
kan gaan lopen. Dat de temperatuur de komende
weken geleidelijk wat gaat zakken, maar boven het
vriespunt blijft, is minder goed nieuws voor hooi
koortspatiënten aangezien het dan langer duurt
voordat de elzen zijn uitgebloeid. Het regenachtige
weerbeeld in de verwachting van de komende peri
ode kan nog wel voor verlichting van de hooikoorts
klachten zorgen; door de regen spoelen de pollen
weer uit de lucht. Het elzenpollenseizoen lijkt, zoals
het er nu uit ziet, te gaan duren tot half maart.
Overigens zal naast de els ook de hazelaar voor
hooikoortsklachten kunnen zorgen. Ondanks dat
de eerste hazelaars op veel plaatsen al in bloei zijn
gekomen, verwachten we dat het meeste pollen van
de hazelaar de komende weken nog in de lucht gaat
komen. De concentratie loopt echter nooit zo sterk
op als de elzenpollenconcentratie.
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  zaterdag 19 januari Vogelbeurs

  zaterdag 19 januari Nieuwjaarsreceptie

  vrijdag 25 januari Klaverjassen

  vrijdag   1 februari lezing Alois van Mingeroet

  vrijdag   8 februari Klaverjassen

  zaterdag 16 februari Vogelbeurs

  vrijdag 22 februari Klaverjassen

  vrijdag   8 maart Jaarvergadering

  vrijdag 15 maart Klaverjasavond

  zaterdag 16 maart Vogelbeurs

  vrijdag 22 maart Klaverjassen

  vrijdag 5 april Klaverjassen

  vrijdag 12 april Ledenvergadering

  zaterdag 20 april Vogelbeurs

  vrijdag 10 mei Ledenvergadering  ????

  zaterdag 18 mei Zaadverkoop

  zaterdag   1 juni Barbecue

  zaterdag 15 juni Zaadverkoop

  zaterdag 20 juli Zaadverkoop

  zaterdag 17 augustus Zaadverkoop

  vrijdag 20 september Ledenvergadering

  zaterdag 21 september Vogelbeurs

  vrijdag 27 september Klaverjassen of 4 oktober

  vrijdag 11 oktober Ledenvergadering

  vrijdag 18 oktober Klaverjassen

  zaterdag 19 oktober Vogelbeurs

  vrijdag 25 oktober Klaverjasavond

  vrijdag 1 november Ledenvergadering

  vrijdag 8 november Klaverjasavond

  vrijdag 15 november Lezing inschrijven tentoonstelling

  zaterdag 16 november Vogelbeurs

  vrijdag 22 november Klaverjasavond

  zaterdag 23 november Afluisteren zangkanaries

  dinsdag 26 november Afluisteren zangkanaries

  maandag   2 december Opbouw tentoonstelling

  dinsdag   3 december Opbouw tentoonstelling/inbrengen vogels

  donderdag   5 december Opening tentoonstelling

  vrijdag   6 december Tentoonstelling open/klaverjasavond

  zaterdag   7 december Tentoonstelling open

  zaterdag 21 december G E E N   vogelbeurs

  vrijdag 20 december Klaverjasavond

Activiteitenoverzicht 2019  (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)


