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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
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Redactie clubblad: Piet Hagenaars
Redactieadres: piethagenaars@outlook.com
 
Artikelen aanleveren:
Het is voor een ieder mogelijk om artikelen in te
zenden. Deze artikelen dienen bij de redactie ingele
verd te zijn voor 23 januari. Niet tijdig ingeleverde
artikelen worden doorgeschoven naar een latere
editie. De redactie neemt geen verantwoording voor
de inhoud van de ingezonden artikelen en behoudt
zich het recht voor om plaatsing om redactionele
redenen te weigeren.
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Beste leden, even wat op een rijtje zetten.
 
Op de eerste plaats wil het bestuur U en uw naasten
een gelukkig en vooral een gezond Nieuwjaar
wensen. Zeker dat laatste is iets waar we met z’n alle
goed moeten opletten. Je ziet niet of een van uw
naasten het corona virus bij zich draagt. Het is een
sluip moordenaar. Dus blijf op uw hoede.

De ziekenboeg.
 
Piet van Zuilen heeft in het ziekenhuis gelegen.
Hetgeen, in ieder geval de overige bestuursleden,
zorgen baarde. Bij Piet werd geconstateerd dat zijn
vochtregulering niet in orde was. Daar naast werd
geconstateerd dat 3 van de 4 kransslagaders dicht
zaten. Ook werd een vlekje op een der Piet zijn
longen geconstateerd. Het is niet niks.
 
Dit werd allemaal geconstateerd in het Alrijne
Ziekenhuis. Dit ziekenhuis sprak zelfs over een
operatie voor 3 omleidingen, dat pas na het Nieuw
jaar plaats zou gaan vinden.
 
“Gelukkig” heeft het LUMC ziekenhuis de drie
kransslagaders d.m.v. todderen open gekregen en
totaal 7 stens geplaatst. Het vlekje op de longen
schijnt geen probleem te zijn. Gelukkig mocht Piet
maandag 21 december naar huis. Piet vanaf deze
plaats van harte beterschap gewenst en luister naar
je lichaam.

newscenter.philips.com

Corona maatregelen.
 
Het bestuur verwacht niet dat voor de zomerstop
vergaderingen belegd mogen worden. Zo ook de
vogelbeurs. Mocht hier verandering in plaats vin
den horen jullie van ons. De ‘voerbeurs’ houden we
zoals het nu gebeurd op de 3de zaterdag van de
maand van 12.00 tot 14.00 uur.

oogtv.nl

Contributie 2021.
 
We zitten weer in een nieuwjaar, op 15 januari wordt
automatisch door het Bondsbureau voor een half
jaar contributie afgeschreven van de rekening van
onze bankrekening. Daarom een verzoek van de
penningmeester om uw contributie zo vlug mogelijk
te voldoen. De contributie is €42,00 voor bondsle
den en voor de donateurs is die €20,00. Voor
bankrekening zie de eerste bladzijde van het club
blad.
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MAAKT FIETSEN 

NOG LEUKER 
Drieplassenweg 1, 2225 JH Katwijk, tel. 071 - 4012356 
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Ik heb de vogels er heen gebracht en omdat er  nog
een aantal vragen waren aangaande de huisvesting
en verzorging, heb ik aan een aantal  medewerkers
aldaar van alles uitgelegd. Op dat moment was het
museum toch gesloten i.v.m. lockdown van 14
dagen door de corona. Gelukkig mocht het museum
3 dagen later op donderdag 19 november weer open.
 
Laatste berichten die ik mocht ontvangen waren
zeer positief, de vogels deden goed van zich horen.
Komende week ga ik er zelf nog even heen, om te
kijken of alles nog steeds goed gaat. Mocht u zelf
een kijkje willen nemen of een oor te luisteren willen
leggen en/of een wandeling eromheen maken op het
schitterende landgoed pal tegen Meyendel aan, hier
het adres Museum Voorlinden, Buurtweg 90, 2244
AG Wassenaar
 
Let wel, tickets alleen online verkrijgbaar (tijd be
spreken i.v.m. tijdsloten/corona) en mondkapje
verplicht!
 
Krien Onderwater

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 bestellen.
 
Voor de leden die nog geen ringen besteld hebben
voor kweekseizoen 2021, raden we je aan om dit
alsnog te doen voor 15 januari bij de ringencommis
saris Bouwe Nijgh. Dan ontvangt u de ringen in
april. Nu nog tegen de normale prijs. Voor het
kweekseizoen 2022 zijn de ringen duurder.
 

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.

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

Museumzang
 
Het zal 8 of 9 jaar geleden zijn, dat museum Boij
mans-van Beuningen te Rotterdam, een kunstwerk
aankocht van de kunstenaar, dhr. Carsten Höller
, zelf ook vogelliefhebber. Het is een mobiel, waar
via een meetkundige formule, 7 vogelkooien in
evenwicht hangen. Bedoeling is dan , dat in elke
kooi 1 zangvogel komt te zitten, die dan,met hun
zang, behalve het oog , ook het oor wat te bieden
hebben.
 
Museum heeft toen ,via het Bondsbureau, contact
gezocht met dhr, Piet Hagenaars, als zijnde zang
vogelkweker en leidende hand bij de zang op de
bondshow.
 
De organisatie wilde alle drie de soorten zangkana
ries in het mobiel hebben. Piet heeft toen 3 Timbra
do`s en 2 Harzers geleverd en aan mij verzocht om
2 waterslagers te leveren. Piet kennende als een man
die altijd voor onze club klaarstaat, kon ik hem dit
natuurlijk niet weigeren. De vogels hebben toen
enkele maanden naar een ieders volle tevredenheid
in het museum doorgebracht.
 
Nu heeft museum Voorlinden uit Wassenaar on
langs dit kunstwerk aangekocht. De gegevens wie
toen de vogels geleverd hadden waren kwijtgeraakt,
maar na speurwerk op internet ,naar een plaatselij
ke kweker, kwamen ze bij mij uit. Op dit moment
kweekt Piet geen zangvogels meer, maar het idee
was toch al er 7 waterslagers in te doen en of ik die
wilde leveren. De dame in kwestie had zich al zeer
behoorlijk in de waterslagers ingelezen en de ver
zorging van kanaries als geheel.
 
Daar diverse, zo niet alle wedstrijden  al gecanceld
waren en het onduidelijkheid is of de export straks,
i.v.m. de heersende vogelgriep, door gaat maakte
het  mij een stuk makkelijker om er mee akkoord te
gaan.
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Zangkanariekweker in Coronatijd
door Jaap Plokker 
 
Tijdens mijn wintersportvakantie in Noord –Italië
eind februari dit jaar bereikte mij het bericht dat ook
in Nederland de eerste zieke met het corona-virus was
gediagnosticeerd. Hoewel in Italië op dat moment al
alle hens aan dek was leefde toen bij mij nog steeds
de illusie dat het voor ons wel zou overwaaien. De
realiteit is totaal anders. De wereld ziet er na maart
2020 heel anders uit, ook de vogelwereld. Hoe ziet het
leven als een zangkanariekweker er uit in Coronatijd?
 
In mijn beleving werkt een zangkanariekweker
ieder jaar toe naar twee hoogte-punten: de kweek
en de wedstrijd. In de winter en het voorjaar staat
de hobby in het teken van de broed en in het najaar
werken we toe naar de wedstrijd met het opkooien,
het afluisteren en het africhten.
 

Het kweekseizoen
Terwijl de wereld om me heen in brand stond met
allerlei bewegingsbeper-kingen en het vermijden
van sociaal contact ben ik begin april, zoals altijd,
begonnen met het kweekseizoen. Eigenlijk vond ik
dat wel plezierig. Om me heen wisten mensen soms
met hun tijd en isolement geen raad, ik kon ‘weg-
vluchten’ in o.m. mijn vogelhobby en voelde me een
bevoorrecht mens. De kweek ging eigenlijk best wel
voorspoedig: mijn 3,2 mm ringen raakten vol en dus
maar overgestapt op de 2,9 mm, die eigenlijk voor
mijn Japanse meeuwtjes bestemd waren. Ook daar
kwam een eind aan en zo zat ik aan het eind van het
broedseizoen 2020 met ca. 120 jonge waterslagers.
Ik had zelfs zoveel water-slagers gekweekt dat de
ruimte me ontbrak om in het najaar met de kweek
van Japanse meeuwen te beginnen.
 

Het wedstrijdseizoen
Ieder jaar begint mijn tentoonstellingsseizoen met
deelname aan de regionale In een half uur had ik
alles wel bekeken was het tijd om met degene met
wie ik was meegereden een kopje koffie te drinken
in een ‘kantine’, die anders propvol was, maar waar
nu de tafeltjes ver uit elkaar stonden en in totaal een
achttal mensen verspreid aan een tafeltje zaten. Met
elkaar op afstand converserend. Terwijl ik m’n
kopje koffie dronk had één van de bestuurs-leden
mijn kooien van de stellingen gehaald en op een tafel
gezet. Nadat ik mijn vogels in de vervoerkoffer had
gedaan was het tijd om naar de auto te gaan en weer
huiswaarts te keren. Na ruim een uurtje in Maas

niets wordt aan het toeval overgelaten

land te zijn geweest zat mijn eerste vogeltentoon
stelling van 2020 er al weer op. Ik had langer in de
auto gezeten dan ik in de TT-ruimte had doorge
bracht.
 
Hoewel de Regioshow Zuid Holland van de JMC/
NZC in 2020 een slap aftreksel was van die in de
afgelopen jaren kijk ik er toch met tevredenheid op
terug. Ondanks alle beperkingen was ik toch weer
even met mijn vogels onderweg geweest, had mijn
vogels met een keurslijstje in de hand kunnen bekij
ken en kunnen vergelijken met de vogels van ande
re kwekers en hoewel veel beperkter dan vooraf
gaande jaren had ik toch weer even met andere
kwekers gesproken, die ik normaal gesproken maar
één keer per jaar zie. Wat me nog het meest tot te
vredenheid stemde was dat ondanks dat coronatijd
ons leven in heel veel aspecten beperkt, het toch wel
mogelijk was geweest, elkaar als kwekers te ontmoe
ten op een wedstrijd. Anders dan anders, jazeker,
maar in coronatijd is alles anders.
 
Foto-'s komen van de web-site Speciaalclub NZC/
JMC regio Zuid-Holland

impressie tentoonstelling
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Koperwiek (turdus iliacus).
Familie van de lijsters.
 
Het is volgens mij best bijzonder om de koperwiek
in december tegen te komen. Afgelopen week kwam
ik er twee tegen in het park waar ik de hond altijd
uitlaat. Ze waren niet bang en scharrelden rond in
het dorre blad op de grond. Ik kon er op m’n gemak
naar kijken. Ze zijn prachtig van kleur en ik wist
niet direct wat voor vogels het waren. Eenmaal thuis
direct opgezocht op internet en een vogelboekje wat
ik al jaren heb van Readers Digest “vogelgids voor
de natuurliefhebber”. De gespikkelde borst met
oranje bij de vleugels en de bijzondere strepen boven
de ogen. De dagen erna zag ik ze nog een paar keer.

foto: flickr 
Volgens het boek zijn meidoornbessen hun favorie
te voedsel, maar zoeken ze ook op de grond naar
slakken, wormen en insecten. Ze zijn bij ons een
algemene doortrekker en deels ook wintergast. Ze
komen uit noordelijke broedgebieden en sommige
trekken verder naar het zuiden.De koperwiek
broedt in jonge naaldbossen in Scandinavië.
 
Groet Annelies van Duijvenbode.
Bron: Boek Readers Digest.

Schilderachtig mooi
 
Een grauwe dag in najaar of winter, heeft u er ook
moeite mee? Je zou de zon achter het grijze wolken
dek vandaan willen schreeuwen. Maar geen nood,
er zijn putters! Die geven in elk seizoen kleur aan
een dag. En waar ze voorkomen, laten ze zich ver
wennen met zaden.
 
Over het kleurenpalet van de putter bestaat een

alleraardigste legende. Ooit kregen alle vogelsoor
ten hun tekening en kleuren opgeschilderd. Het
bescheiden puttertje hield zich op de achtergrond
en kwam als laatste aan de beurt. Met de laatste
restjes verf werd hij beschilderd. Zo kreeg hij van
allerlei kleuren een streek met het penseel.

Kleurenpalet / Martin in de Wal

Kunstjes
Die kleurenpracht en zijn opgewekte zang kwamen
de putter duur te staan. Hij was vroeger een gelief
de kooivogel. Men leerde het arme beest zelfs
kunstjes aan. Zo kon hij een miniatuurwagentje
gevuld met zaadjes aan een touwtje naar zich toe
trekken. Of hij trok een vingerhoedgroot emmertje
gevuld met water naar zich toe om daaruit te drin
ken. Vandaar ‘putter’. Hoe anders zou hij nu in de
vogelboeken staan als men hem vroeger dit kunstje
niet had ‘geflikt’?!

Dol op distels / Anton de Koning

De D van distel
Vermoedelijk zouden we hem dan onder de D van
distelvink in de index vinden, want zo wordt hij ook
wel genoemd. Putters zijn op-en-top zaadeters en
verzot op distels. De gewone distel, maar ook
aanverwante als klis en kaardebol staan hoog op
zijn wensenlijstje. Zo’n kwart tot 30 procent van
hun voedsel bestaat uit gewone distelzaden. Die
komen vanaf eind juni beschikbaar en zijn er tot in
de late herfst.
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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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Daarna komen kaardebol en klis in de belangstel
ling, lokaal ook de zaden van ganzevoet en bijvoet.
Als ook die schaars worden, bieden de zaadjes van
els berk en lariks uitkomst. Vanaf het voorjaar
vormen paardenbloemen weer een belangrijke
voedselbron. Andere zaadleveranciers zijn jakobs
kruiskruid en aanverwante, zonnebloemen en het
vroeger voor vezels veel geteelde hennep.
 
Een heel palet aan zaden dus, al wijken putters daar
soms ook vanaf. In het voorjaar zijn de zaden van
het voorbije seizoen wel zo’n beetje op en laat
nieuwe oogst op zich wachten. Ze eten dan vliegjes
en andere insecten, bladluizen en rupsen. Ook de
jongen in het nest worden daar tijdens hun eerste
levensdagen mee gevoerd. Verder eten ze de malse
en voedzame blaadjes van vogelmuur, rijk aan vi
tamine c en mineraalstoffen. En ze knabbelen graag
met hun kegelsnaveltje aan de frisgroene blaadjes,
knopjes en bloemdelen van fruitbomen.

Putters broeden graag bij elkaar / Jannie

Putterparadijs
Putters broeden het liefst in jonge loofbomen, vaak
in laanboompjes en in singels. Dat doen ze het liefst
dicht bij elkaar, in halfkolonies. Voor wie in de
dichtbebouwde binnenstad woont hebben we dus
slecht nieuws. Putters laten zich daar bijna niet zien.
Daarvoor zijn ze toch ook nog teveel liefhebber van
het open veld. Maar ruim opgezette nieuwbouwwij
ken met jonge aanplant, weelderige bermen of van
die zeldzaam geworden ruigteveldjes schuwen ze
allerminst. Hetzelfde geldt natuurlijk voor tuinen
en erven in het buitengebied.
 
Waarom dan niet een stukje grond gereserveerd
voor een putterparadijs, met prachtige bloeiers als
grote klis (ook wel klit) en/of kaardebol? Het zijn
tweejarige planten en het vereist dus enig geduld.
Het eerste jaar beperken ze zich tot rozetten van
bladeren. Maar let op, in de daarop volgende zomer
toveren ze tinten roze (kaardebol) en paars (klis).

Een geluk voor bijen, hommels en vlinders, die van
de nectar eten. In de winter volgt dan de apotheose,
want kijk hoe behendig de putters zich op de uitge
bloeide bloemhoofden bewegen en er trefzeker de
zaadjes uit peuteren!

Ze zijn vaak te vinden in de uiterwaarden met elzen en berken / Wilfred
Marissen

Vliegdansen
Om teleurstellingen te voorkomen: een garantie dat
de putters komen, is natuurlijk niet te geven. Ze zijn
er of ze zijn er niet. Vogels laten zich niet regisseren.
 
Krijgt u ze niet op bezoek, dan kunt u het putterge
luk zelf opzoeken tijdens een winterse wandeling.
Langs ruig begroeide uiterwaarden bijvoorbeeld, of
in met els en berk gestoffeerde landschappen. Put
ters leiden in deze tijd van het jaar een nomadisch
bestaan. Ze zwerven in groepjes en vliegdansen in
sierlijke golven van de ene rijke voedselplek naar de
andere. Soms in gezelschap van kneuen of sijzen,
twee andere zaad etende vogels. En komen ze in uw
kijker, in de tuin of in het veld, noteer dan in uw
agenda: kleurrijke winterdag!
 
Paula Huigen

Te koop
 
Gehu broedkooien
Blok van 4 kooien + tussenschotten + onderkast
103cm
Blok van 2 kooien + tussenschotten 80 cm
Inclusief water en voerbakjes. In elke kooi zitten 2
ledstrips
Uitsluitend in 1 koop voor €200,00
Tel.071-4026723
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PARTNERS IN ONDERHOUD

Schilderwerk door 
vakmensen

Scheepmakerstraat 3r-3s

2222 AB Katwijk ZH

www.durieuxschilders.nl

071 40 29628
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Zoek de goudvink in de tuin, let op bruine
kikkers in de vijver

 
De goudvink vliegt rond, op zoek naar elzenzaden.
Juist in de winter brengt hij regelmatig een bezoek
je aan de tuin. Ook goudvinken uit Noord-Europa
komen hier nu regelmatig voor. Help de goudvink
een handje en strooi wat zaad dat geschikt is voor
vinken – wie weet is hij dan ook ineens bij jou in de
tuin te zien. Een mooiere kerstbal dan dit feloranje
vogeltje is er toch niet?

Bruine kikker (Bron: Luc Hoogenstein)

Sommige kikkers weten precies waar ze willen
overwinteren, maar niet de bruine kikker: die
overwintert zowel op het land als in het water. Op
het land verstopt hij zich tussen bladeren, onder
boomstammen en onder stenen. In het water zoekt
hij de bodem van plassen en vijvers op. Probeer je
vijver daarom vrij te houden van blad: teveel blad
haalt zuurstof uit het water. Dat is niet goed voor
amfibieën die onder water overwinteren, zoals de
bruine kikker.
Tekst: Marjolein Mooij, NatureToday.nl
Foto’s: Luuk Vermeer, Saxifraga; Luc Hoogenstein,
Saxifraga

Kauw is de hele winter te zien, maar distel
vlinders zitten nu in Marokko.
 
De kauw is typisch een vogel die zich op zijn gemak
voelt in de bebouwde kom. Wie regelmatig met de
trein reist, is het vast wel eens opgevallen dat ook

op stations vaak kauwen te zien zijn. Ook in de
winter zijn deze grijszwarte vogels in heel Nederland
te zien. Ze bevinden zich in groepen, waar ’s winters
ook Scandinavische en Oost-Europese soortgeno
ten bij horen. Let er eens op, je zult zien dat je deze
vogels overal tegen kunt komen!

Distelvlinder (Bron: Paul van de Velde)

In de winter worden meestal maar weinig vlinders
gezien. Toch betekent dat niet dat alle vlinders nu
in de kou wachten op de zomer. ‘Onze’ distelvlin
ders zitten momenteel in Marokko, waar ze zich
voortplanten en hun eitjes afzetten op diverse dis
telsoorten. Deze vlinders komen in het voorjaar
weer langzaam naar Nederland gevlogen. Hun
nakomelingen dan, de ouders sterven in Marokko. 
Tekst: Marjolein Mooij, NatureToday.nl
Foto’s: Bart Vastenhouw, Saxifraga; Paul van de
Velde, Flickr

Jarig in de  

maand  

januari 
 

11 januari  ruud zandbergen 

 

17 januari  peter potters 

 

31 januari  willem de mooij 
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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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Zaterdag 16 januari Zaad verkoop

Zaterdag 20 februari Zaad verkoop

Zaterdag 20 maart Zaad verkoop

Zaterdag 17 april Zaal verkoop

Zaterdag 15 mei Zaadverkoop

Zaterdag   5 juni Barbeque  ? ?

Zaterdag 19 juni Zaadverkoop

Zaterdag 17 juli Zaadverkoop

Zaterdag 21 augustus Zaadverkoop

Vrijdag 17 september Ledenvergadering

Zaterdag 18 september Vogelbeurs (weer de eerste???)

Vrijdag   8 oktober Ledenvergadering

Vrijdag 15 oktober Klaverjassen

Zaterdag 16 oktober Vogelbeurs

Vrijdag 22 oktober Klaverjassen

Vrijdag 12 november Klaverjassen

Vrijdag 19 november Inschrijven tentoonstelling

Zaterdag 20 november Vogelbeurs

Dinsdag 23 november Afluisteren zangkanaries

Vrijdag 26 november Klaverjassen

Zaterdag 27 november Afluisteren zangkanaries

Zaterdag   4 december Opbouwen tentoonstelling

Dinsdag    7 december Inbrengen vogels

Woensdag   8 december Keuring vogels

Donderdag   9 december Opening tentoonstelling

Vrijdag 10 december Tentoonstelling open

Zaterdag 11 december Tentoonstelling open

Zaterdag 18 december Vogelbeurs

Zaterdag 22 januari Nieuwjaarsreceptie

 Activiteitenoverzicht 2021  (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)


