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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.
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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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Voorwoord
 
Tijdens het maken van dit clubbladblad bivakkeer
ik in Oldenbroek, terwijl ik overdag samen met zo’n
40 andere vrijwilligers bezig ben om de tentoonstel
lingsruimte van de Mondial gestalte te geven. Dit
nadat ik in december de verenigingstentoonstelling
en de districtstentoonstelling in Maasland achter de
rug heb.
 
Maar ja de Mondial is voor mij de eerste keer. Wat
me daar te wachten staat is nog een grote vraag. Je
merkt dat een aantal werkzaamheden uitgevoerd
kunnen worden, maar de detail alleen maar bekend
zijn bij de “boboos” van het COM bestuur. In totaal
schijnen ongeveer 26.000 vogels ingeschreven te
zijn. Kooinummers zijn nog niet bekend.
 
De eerste activiteit voor de Kanarievogel is de vo
gelbeurs op zaterdag 19 januari en ’s-avonds de
Nieuwjaarsreceptie annex prijsuitreiking van de
verenigingstentoonstelling.
 
Zo is er ook contact met Alois van Mingeroet uit
de Fijnaart. Zij die de vorige lezing hebben  mee
gemaakt, het is de Belgisch sprekende man met
schitterende plaatjes.
 
Voor ik af sluit wil hoop ik dat een ieder een gewel
dige jaarwisseling hebben gehad en geen ongeluk
ken zijn gebeurd met het vuurwerk.
 
Ik zie jullie graag op zaterdag 19 januari bij de
Nieuwjaarsreceptie of misschien wel eerder in
Zwolle bij de wereldtentoonstelling.
 
Piet Hagenaars

Biodiversiteit in recreatiegebieden in Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland
In de provincie Zuid-Holland zijn de afgelopen
decennia vele tientallen recreatiegebieden aange
legd. Deze gebieden vormen inmiddels ruim zes
procent van het oppervlak van Zuid-Holland. Een
beter ecologisch beheer kan tot hogere natuurwaar
den in deze gebieden leiden, blijkt uit inventarisaties
van de provincie Zuid-Holland van de biodiversiteit
in recreatiegebieden.
 
Recreatiegebieden in Zuid-Holland bestaan veelal
uit een combinatie van (meestal vrij jonge) bossen,
waterpartijen en grasland. Om een beter beeld te
krijgen van de biodiversiteit en de potenties in re
creatiegebieden voor de natuur, heeft de provincie
Zuid-Holland de afgelopen jaren een aantal inven
tarisaties laten uitvoeren. Met name de inrichting
en het beheer van het grasland en de waterpartijen
hebben een grote invloed op de biodiversiteit in deze
gebieden, blijkt uit deze inventarisatie. Bij bossen
gaat het vooral om afwisseling in ouderdom en de
aanwezigheid van oude bomen.

Bloemrijke ruigten met kattenstaart (Bron: Kees Mostert) 
Voor deze inventarisaties werden nieuwe en deels
ook bestaande gegevens gebruikt uit enige tientallen
recreatiegebieden, verspreid over de provincie. De
natuurwaarde in de beschouwde recreatiegebieden
varieert van nauwelijks interessant tot een kwaliteit
die vergelijkbaar is met natuurgebieden. Volgend
jaar breidt de provincie de inventarisatie uit, met
name in het deltagebied.

KLAVERJASSEN BIJ DE KANARIEVOGEL
 
Het is december, buiten is het koud, nat en winde
rig, maar binnen in het verenigingsgebouw  is het
warm en gezellig. De koffie is bruin, de gehaktballen
staan te pruttelen; kortom: de ideale omstandighe
den om een kaartje te leggen. Deze maand staan er
twee avonden op het programma.
De eerste avond, op 6 december, werd gehouden 
tijdens onze jaarlijkse vogeltentoonstelling. Een
bijzondere  avond, vandaar dat er deze keer ook een
loterij(tje) aan te pas kwam om de feestvreugde nog
iets te verhogen.  Winnaar van deze avond was Arie
vervolg op blz. 17
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Veld met kamille (Bron: Kees Mostert)
 

Bloemrijke ruigten en grasland
In recreatiegebieden is een grote winst voor biodi
versiteit te boeken door gazonbeheer om te zetten
in veel extensiever beheerde bloemrijke ruigten en
kruiden en faunarijk grasland. Uiteraard in goede
afweging met beoogde mogelijkheden voor recrea
tie. In recreatiegebieden rond Midden-Delfland en
de Haaglanden worden steeds meer stukken be
heerd als bloemrijke ruigten, zowel in drogere als
nattere delen. En het gaat niet bepaald om kleine
oppervlakten, maar om enige honderden hectaren.

                     Blauwborst

Boomklever (Bron: Jelle de Jong)

 
Er zijn recreatiegebieden rond Midden-Delfland en
de Haaglanden waar wilgenroosje, kattenstaart,
valeriaan, koninginnekruid, diverse kamillesoor
ten, poelruit, wederik, wilde bertram, moerasspirea,
cichorei en soms zelfs orchideeën voorkomen,
samen met ruigere soorten als harig wilgenroosje,
berenklauw en akkerdistel. Veel insecten profiteren
van het grote bloemenaanbod, waaronder veel
vlindersoorten zoals groot dikkopje, bruin blauw
tje, bruin zandoogje en meer recent ook oranjetipje,
oranje zandoogje, koevinkje en eikenpage. Er is ook
sprake van een recente toename van bijensoorten
als weidehommel en sprinkhaansoorten als krasser,
ratelaar en zuidelijk spitskopje (soorten die hier
voorheen grotendeels ontbraken). Vogelsoorten als
bosrietzanger, sprinkhaanzanger, rietzanger, blauw
borst, grasmus, roodborsttapuit, kneu en rietgors
en zelfs een enkele grauwe klauwier profiteren hier
op hun beurt weer van.

 
Struweel en bos

Afwisseling in leeftijd en aanwezigheid van vol
doende oude bomen (waarin holtes ontstaan) zijn
van groot belang voor de diversiteit voor onder
meer broedvogels, paddenstoelen en zoogdieren,
waaronder boom-bewonende vleermuizen. Vogel
soorten als buizerd, sperwer, havik, holenduif,
groene specht, staartmees, boomkruiper en gaai
hebben zich op grote schaal gevestigd in de recrea
tiebossen. De laatste jaren vestigen zich hier ook
soorten van oude bossen, zoals bijvoorbeeld boom
klever en kleine bonte specht in het Kralingse Bos
bij Rotterdam. Deze soorten kunnen zich bij een
juist beheer van oude bossen verder uitbreiden. Dit
geldt ook voor zoogdiersoorten als de rosse woel
muis en de laatste jaren boommarters. Van laatst
genoemde soort is het momenteel nog onduidelijk
is hoeverre de soort zich voortplant in de recreatie
gebieden.
Vooral de overgangen tussen bos en struweel en
tussen struweel en grasland blijken op veel plaatsen
hoge natuurwaarden te herbergen. Hier profiteren
soorten van als de nachtegaal, fitis, groenling en
putter. De laatste jaren zijn er ook steeds meer
vestigingen van boompieper, goudvink en appel
vink, soorten die tot voor kort alleen bekend waren
uit het (binnen)duingebied van Zuid-Holland.
Van andere soorten is opmerkelijk dat ze (vrijwel)
geen gebruik maken van het grote aanbod aan
nieuwe en verouderende bossen, zoals houtsnip,
zomertortel, grote lijster, grauwe vliegenvanger,
gekraagde roodstaart, matkop en wielewaal. De
meeste van deze soorten komen voor op de Rode
Lijst en vertonen een negatieve trend. Zij komen
mogelijk daarom nauwelijks tot broeden in deze
relatief nieuwe gebieden.

 
Waterpartijen en riet

Bij waterpartijen is de oppervlakte van belang en
vooral de aanwezigheid van riet en helofyten.
Daarnaast zijn delen die rust bieden belangrijk,
bijvoorbeeld door aanwezigheid van eilandjes.
Recreatiegebieden die ruimschoots aan deze uit
gangspunten voldoen, kunnen interessante water-
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en moerasvogels herbergen. Zo zijn er enige terrei
nen waar zelfs roerdomp, woudaapje, waterral,
snor en baardmannetje tot broeden komen. De
Zevenhuizerplas bij Rotterdam is daar een goed
voorbeeld van. In gebieden bij Delft, Rotterdam en
Leiden hebben zich zelfs enkele kleine kolonies le
pelaars gevestigd. De Cetti’s zanger is duidelijk met
een opmars bezig, waarbij dergelijke ruigten een
belangrijke rol spelen, vooral in de veengebieden.

                           Kneu (Bron: Kees Mostert) 
 

 
Aantrekkelijke voorbeelden

Een aantal recreatiegebieden zijn door de combina
tie van inrichting en beheer goede voorbeelden met
gemiddeld hoge natuurwaarden en biodiversiteit.
Een van die gebieden is de Broekpolder bij Vlaar
dingen. Dit voormalige baggerdepot is door zowel
de oppervlakte als afwisseling en de aanwezigheid
van een natuurkern heel interessant voor zowel
recreatie als biodiversiteit. Bij de Zevenhuizerplas
is een interessante combinatie te zien van moeras
gebied en recreatiegebied.
 
Andere interessante voorbeelden zijn Polderpark
Cronesteyn bij Leiden, het Weegje bij Gouda en de
Groenzoom bij Pijnacker. Ook delen van het
Abtswoudse Bos en het Bieslandse Bos in de omge
ving van Delft beginnen zich steeds interessanter te
ontwikkelen.
Tekst: Kees Mostert, Provincie Zuid-Holland
Foto's: Kees Mostert; Jelle de Jong

Groepen Grauwe Gorzen in het Groningse
 
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Op verschillende plekken in Groningen duiken
sinds november tientallen Grauwe Gorzen op. Ze
komen op akkertjes met zaaddragende planten af:
zogenaamde wintervoedselveldjes. Tellers ontdek
ken er steeds meer exemplaren van deze erg schaar
se overwinteraar.
 
In de regio Noord-Groningen staat de teller al op
30 Grauwe Gorzen. Oostelijk in de provincie liep
het aantal al op tot zeker 18 vogels en vlakbij
Slochteren zitten er minstens 3. Ze duiken op in de
wintervoedselveldjes die verspreid in de akker
bouwgebieden van Groningen liggen. Met speciale
wintertellingen vanwege het agrarisch natuurbe
heer worden overwinterende vogels op zulke veldjes
gemonitord.
 

Hoge aantallen
Bauke Koole coördineert de tellingen en spreekt
van bijzonder hoge aantallen: "In november ont
dekten Margreet Renkema en Louwke Meinardi de
eerste exemplaren. Later die maand kreeg Jacob
Bosma andere groepen in Noord- en Oost-Gronin
gen en bij Slochteren in de gaten. En de aantallen
lopen nog steeds op. Normaal zien we hooguit vijf
vogels per winter in Groningen. Opvallend daarbij
is de ogenschijnlijke plaatstrouw van de gorzen. De
vogels worden gezien op plekken waar in andere
jaren ook Grauwe Gorzen zaten, zij het toen in veel
lagere aantallen."
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Erg schaars en lokaal
Overwinterende Grauwe Gorzen zijn uiterst
schaars geworden. De kaarten in de Vogelatlas ge
ven een duidelijk beeld: zeer lokaal in Zuid-Lim
burg (in hamsterreservaten, ook met veel zaden) en
Zeeuws-Vlaanderen komen soms nog meer dan tien
vogels voor, daarbuiten is de soort vrijwel verdwe
nen. Geen wonder, want in omgeploegde akkers
hebben Grauwe Gorzen niks meer te zoeken: er is
geen voedsel. In dit voedselarme landschap funge
ren wintervoedselveldjes als kleine oases voor
zaadeters. "Ze eten vooral granen", zegt soortexpert
Boena van Noorden, die de populatie in Limburg
volgt. "Bij ons verblijven nu overigens niet meer
gorzen dan in andere winters (zo'n 20)."
 

Rammelende sleutelbos verdwijnt
Niet alleen in de winter zijn Grauwe Gorzen erg
schaars. In Nederland worden niet eens jaarlijks
meer territoriale Grauwe Gorzen gemeld. Een
kleine opleving vond in 2011 in Oost-Groningen
plaats, met 8 broedgevallen, zo meldt Bauke. In
grote delen van West-Europa broeden nauwelijks
meer Grauwe Gorzen. Hun kenmerkende zang, ook
wel omschreven als een rammelende sleutelbos,
hoor je pas vanaf Denemarken, Oost-Duitsland en
oostelijker weer wat vaker. Zuidwaarts gaand is de
Vlaamse populatie, die het langer uithield dan de
Nederlandse, nu op zijn retour. Opmerkelijk dat er
nu dus ineens tientallen in Groningen zitten, zo
vindt ook Boena van Noorden: "Ze overwinteren
het liefst dichtbij of in hun broedgebied. Mogelijk
is er ergens ineens iets veranderd in de voedselsitu
atie."
Tekst: Albert de Jong, Sovon Vogelonderzoek
Nederland
Foto's: Alwin van Lubeck (leadfoto: groepje van
tien rustende Grauwe Gorzen); Jacob Bosma 

Nieuwe ‘naakte’ kokerjufferlarve voor de
wetenschap beschreven uit Nederland
 
Wetterskip Fryslân
In 2012 werd, na ruim veertig jaar afwezigheid, de
zeer zeldzame schietmot Holocentropus insignis in
het Fochteloërveen herontdekt. Hierdoor getrig
gerd werd in het voorjaar van 2014 een gerichte
zoekactie op touw gezet om de onbeschreven larve
van deze soort te vinden. Deze aanpak bleek zeer
succesvol, de gezochte kokerjufferlarve kon voor
het eerst voor de wetenschap beschreven worden.
Larven van schietmotten leven in het water of in

vochtige omstandigheden en worden kokerjuffers
genoemd, omdat de meeste soorten een kokertje
bouwen van zand, steentjes, blaadjes, takjes of an
dere materialen. Er zijn echter ook best veel soorten
die helemaal geen koker bouwen, zogenaamde ‘
naakte kokerjuffers’. De nieuw beschreven larve
behoort tot deze groep van naakte kokerjufferlar
ven. Het volwassen stadium van een kokerjuffer, de
schietmot, vertoont de meeste gelijkenis met een
nachtvlinder. Een belangrijk verschil is dat een
schietmot vleugels heeft die bezet zijn met haren en
die van een nachtvlinder bezet zijn met schubben.

De schietmot Holocentropus insignis (Bron: Aki
Rinne)
 

Vindplekken
De schietmot Holocentropus insignis heeft een
noordelijke verspreiding in Europa, met de meest
westelijke en zuidelijke vindplekken in Nederland
en net over de grens in België. Verder zijn volwassen
individuen gevonden in Denemarken, Noorwegen,
Zweden, Finland, Noord-Duitsland, Estland, Let
land, Litouwen en Rusland. Larven zijn tot nu toe
alleen gevonden in Denemarken, Finland en Neder
land.
Het leefgebied waar larven van deze kokerjuffer tot
nu toe gevonden zijn, lijkt sterk op elkaar: kleine,
ondiepe, zure wateren met een uitbundige groei van
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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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veenmossen onder water en zegge- of wollegras
soorten boven water. Naast de locatie in het Foch
teloërveen, op percelen in eigendom van stichting
‘Het Marius Tonckensfonds’, zijn de larven
van Holocentropus insignis op drie andere locaties
aangetroffen in het oosten van het land.
 

Determinatiesleutel
Dat de gevonden larven behoren tot Holocentropus
insignis is zichtbaar door de duidelijke morfologi
sche verschillen ten opzichte van andere soorten
binnen het genus Holocentropus en is tevens op basis
van DNA bevestigd door middel van een DNA-
match met volwassen individuen die gevangen zijn
op dezelfde locatie in het Fochteloërveen en in
Finland. De nieuwe inzichten zijn verwerkt in een
determinatiesleutel, zodat alle voorkomende soor
ten in Nederland herkend kunnen worden. Een
complete beschrijving van de kokerjufferlarve Ho
locentropus insignis is gepubliceerd in het tijdschrift
Zootaxa.

Zijaanzicht van de kokerjufferlarve Holocentropus
insignis (Bron: Christophe Brochard)
 

Waterkwaliteit

Bovenaanzicht van de kop van de kokerjufferlarve
Holocentropus insignis (Bron: Aki Rinne)Binnen
het waterbeheer in Nederland vormen kokerjuffers
een belangrijke groep voor het beoordelen van de
ecologische waterkwaliteit, onder meer voor de
Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW is een
Europese richtlijn die voorschrijft dat de waterkwa
liteit van de Europese wateren uiterlijk in 2027 aan
bepaalde eisen moet voldoen. Kennis over de ver

spreiding en ecologie van kokerjuffers wordt ge
bruikt voor het analyseren van de actuele toestand
van wateren, maar kan ook gebruikt worden voor
het afleiden van doelen voor de gewenste toestand.
Kleine wateren, waarin ook Holocentropus insignis 
wordt aangetroffen, vallen buiten het bereik van de
KRW en zodoende zijn voor deze wateren in veel
gevallen nog geen (beschermings)doelen opgesteld.
Door provincies en waterschappen wordt momen
teel gewerkt om juist ook voor deze kleine ‘overige
(waardevolle) wateren’, zoals bronnen, vennen en
sloten, doelen op te stellen. Hiermee kan een stap
worden gezet om de waterparels waar nog bronpo
pulaties van aquatische doelsoorten te vinden zijn,
te beschermen, zodat ze kunnen (blijven) dienen als
kraamkamer voor de omgeving.
 

Waarnemingen
Wanneer u ook schietmotten of kokerjuffers ziet,
geef ze dan door via Waarneming.nl of Telmee! Het
liefst vergezeld van goede foto’s zodat determinaties
bevestigd kunnen worden.
Meer informatie
Artikel Description of the larva of Holocentropusinsignis 
Martynov 1924 (Trichoptera: Polycentropodidae)
with notes on biology and distribution
Tekst: Harry Boonstra, Wetterskip Fryslân
Foto’s: Harry Boonstra (leadfoto: leefgebied van
Holocentropus insignis in het Fochteloërveen ); Aki
Rinne; Christophe Brochard, Bureau Biota
Met dank aan Peter Wiberg Larsen, Department of
Bioscience, Aarhus University; Martin Kubiak,
Center of National History, Universität Hamburg;
Aki Rinne, Aquatic Insects Expert Group of Fin
land; André Blok, Stichting 'Het Marius Tonckens
fonds' en iedereen die hielp bij de totstandkoming
van het artikel in Zootaxa
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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: 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.

Houwaard met 5.329 punten terwijl Cor Schaap Jr
er met de eieren vandoor ging. De “wilde“ ronde is
gewonnen door Krien Onderwater en  Frans Hoge
woning.
De tweede avond was op 21 december. Weer 4 ta
feltjes, dus dat is wel de vaste opkomst. Deze avond
is Aad Kuijt de winnaar geworden met 5.077 pun
ten, won Piet van Zuilen de troostprijs en werd de
“wilde” weer gewonnen door Krien, nu samen met
Cor Schaap. Dat het allemaal erg spannend ver
loopt blijkt wel uit de scores die dicht bij elkaar
liggen. Wat deze competitie ook opvalt is dat er elke
keer weer andere winnaars zijn. Dit houdt het leuk
voor iedereen.
Allemaal fijne feestdagen toegewenst. Kijk uit met
vuurwerk, bewaar dat maar voor de volgende
ronde, tot dan.
De uitslagen van 7 en 21 december:
1. Arie Houwaard              5.329  
2. Krien Onderwater          5.119  
3. Piet van Zuilen              5.066  
1. Aad Kuijt                      5.077
 2. Arjan van der Plas        5.021
3. Wim T van der Plas       5.020
Troef Boer.
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     HOVENIER EN MEER,  Blekerij 16,  2223 BW Katwijk
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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)

23



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)


