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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 inge
leverd te zijn voor 25 mei. 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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Voerbeurs in de zomermaanden.
 
In de zomermaanden mei t/m augustus, zal de
voerbeurs gehouden worden van 
 

10.00 tot 12.00 uur. 
 
Indien we toestemming krijgen van de stichting,
wordt de voerbeurs niet vanuit de bus van John
buiten gedaan, maar in het 2de gedeelte van de
kantine (Andere jaren bracht John alleen bestellin
gen mee). We gaan door zoals we nu de voerbeurs
doen. Nog wel de grote bestellingen (balen) doen.
In de maand mei voor de zekerheid ook de kleine
verpakkingen bestellen. 
 

We gaan de achter in/uitgang gebruiken. 

Berichtje van de penningmeester.
Beste leden van de Kanarievogel, we zitten al weer
in het 2de kwartaal van 2021. Het bondsbureau van
de Ned. Bond van Vogelliefhebbers heeft de contri
butie voor het eerste half jaar van de verenigingsre
kening afgeschreven. De meeste leden hebben hun
cintributie voldaan, maar er zijn ook nog leden die
hun contributie nog niet hebben voldaan. Bent u
een van deze leden, gellieve dan de contributie zo
snel mogelijk te voldoen.
 
De contributie bedraagt voor senior leden € 42,00;
voor donateurs is dat € 20,00;
en voor jeugdleden is het  € 20,00.

Bij voorbaat hartelijke dank.
Dick Verkade, penningmeester.

Gekleurde ringen € 0,25

Volledig gekleurde ringen € 0,40

Kunststof ringen € 0,40

Gekleurde ringen voor beschermde vogels€ 0,35

Volledig gekleurde ringen voor bescherm
de vogels

€ 0,50

Aluminiumkleurige ringen groot € 1,00

RVS ringen € 2,00

Spoedbestellingen basis ring plus € 1,00

Nieuws ringen 2022
Na het voorlichtingsbulletin december van de
N.B.v.V. zijn de ringenprijzen aangepast.
De prijzen zijn geworden:

Administratiekosten is €3,00 geworden.

Bestellen tot: Afleveren ringen:

05 mei 2021 na 1 oktober 2021

20 september 2021  na 15 december 2021

20 januari 2022 na 1 april 2022

20 maart 2022 na 15 mei 2022

Ringen bestellen.
De eerste bestelling voor ringen van kweekseizoen
2022, kunnen weer besteld worden. Bij de bestelling
ook direct betalen. Let op de nieuwe ringenprijs en
de duurdere administratiekosten. Ringen bestellen
doe je bij de ringencommissaris Bouwe Nijgh.

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.
 

Spoed bestelling:
Extra  €1,= per ring en €4,50 voor de administratie
kosten. 
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Nesteldrang: zo helpt u vogels bouwen
 
Door Jeanet van Zoelen, medewerker Vogelbescherming
 
Dit is uw kans om tuinvogels zover te krijgen dat ze
bij u komen broeden, want ze zijn nú op zoek naar
nestplekken. Geef ze voedsel, veiligheid én verschil
lende soorten nestmateriaal.
 
Luistert u ook vol jaloezie naar verhalen van men
sen die blijkbaar ieder jaar wel een nestje van ’t één
of ander in de tuin hebben? En schattige jonkies op
de schutting? Kom nu in actie en ben dit jaar één
van de gelukkige tuin-met-vogelnest-bezitters. Ook
fijn voor de vogels natuurlijk.
 
Holletjes - in bomen, gebouwen of nestkasten - of
een lekkere stekelige boom of struik, daar zijn veel
tuinvogels nu naar op zoek om een nest in te bou
wen. Ze kijken niet alleen naar de nestplek zelf, maar
ook naar het gebied eromheen: is er genoeg voedsel,
zijn er veilige rustplekken? Hang dus nog gauw
een nestkastje op, zorg voor bloemen (die leveren
insecten en zaden) en struiken (die leveren bessen
en veilige plekken). En help ze de streep over met

Hang nog gauw een nestkastjes op, want vogels zijn nú op zoek naar
nestplekken.

een ruim aanbod van geschikte nestmaterialen om
het nest te bouwen of te bekleden.
.
Verschillende soorten nesten
Vogels die een takkennestje bouwen in een boom of
struik, wensen vaak takjes van verschillende lengte
en flexibiliteit en zacht materiaal om het te bekle
den. Bijvoorbeeld merel, winterkoning of heggen
mus. Holenbroeders, zoals mezen, zoeken vaak
vooral zachte materialen om het holletje veilig te
maken voor hun eieren en jongen. Andere vogels
metselen graag met klei, zoals de boomklever (die
de juiste grootte voor zijn ingang wil hebben) en de
huiszwaluw, die een kommetje onder de dakrand
kleit. Die vogels zijn blij met een blubberplas.

Vogels die kleien, zoals huiszwaluw en boerenzwaluw, zijn blij met een
stukje tuin dat u nat houdt. Metselbijen ook.

Veilig nestmateriaal
U kunt vogels al die verschillende soorten nestma
terialen aanbieden. Bijna alles mag, maar zorg er
voor dat het biologisch afbreekbaar is en geen gif
tige stoffen bevat (dus bijvoorbeeld geen plastic of
synthetische stoffen). Ontroerend en grappig hoe ze
met snavels vol af en aan vliegen. Ook boeiend om
te zien wat ze kiezen.

7



Financiële administratie

Begeleiding startende ondernemers

Salarisadministratie 

Opstellen jaarrekening 

Belastingaangiften

Bedrijfsadvisering 

Personeelsadvisering

Belastingadvisering

Financiële planning

Turfmarkt 10

2223 EH Katwijk

T +31 (0) 713 625 932

A. van Leeuwenhoekweg 35 A10

2408 AK Alphen aan den Rijn

T +31 (0) 172 499 610 

E info@burgenbeelen.nl

W burgenbeelen.nl
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Nestmateriaal voor de bouw van het nest: 
Takjes en bladeren in alle maten, lange dennennaal
den, modder, snoeiafval
 

Gras, mos, haren van huisdieren, plukken katoen: holenbroeders zijn
blij met alle zachte materialen.
 
Nestmateriaal voor de binnenbekleding: 
Wol, katoen of linnen, plukken, draadjes of lapjes.
Knip het in korte stukjes, zodat de jongen er niet
verstrikt in raken, hooi of stro, donsveertjes, haren
van huisdieren, zoals konijnen, cavia's, pony's,
schapen enzovoort, mos.
Let op: geef nóóit haren van huisdieren (vaak
honden en katten) die zijn behandeld met een anti-
vlooienmiddel
 

                       Mooi mandje met nestmateriaal.
 
Nestmateriaal aanbieden
Takjes, bladeren en dennennaalden vinden vogels
gewoon in uw tuin. U kunt het in een hoekje vegen,
samen met wat snoeiafval, of aanbieden in een
metalen mand. Als u een vijver met een schuine
oever hebt, zit het ook goed met de modder. Anders
kunt u een plek in de tuin goed nat houden met
water uit de regenton. Wees niet verbaasd als ook
de metselbijen daar dankbaar gebruik van maken.
Voor het aanbieden van de zachte binnenbekleding
van het nest, krijgt Vogelbescherming foto’s van de
meest ingenieuze oplossingen: oude sokken met
gaten erin geknipt, gardes (zo’n klopper voor
dressings enzo), theepotten die aan een oor hangen,

mooie mandjes, gazen constructies, noem maar op.
Wees creatief! Bundeltjes nestmateriaal omwikke
len met ijzerdraad en met en lusje ophangen kan
ook. Er zijn daarnaast allerhande creaties te koop,
leuk om nu cadeau te doen.

Broedende vogels in uw tuin?
Lukt het en komen er echt vogels in uw tuin broe
den? Help ze dan nóg een handje, door bijvoor
beeld gedroogde meelwormen te voeren. De meeste
jonge vogels eten alleen eiwitrijke insecten, dus
daarmee maakt u het leven van de ouders een stuk
gemakkelijker. Verstoor het nestje niet, dus snoei

Natuurlijk vinden de vogels ook zonder u wel wat voor hun nest. Gewoon
uit de koe trekken!

Jonge pimpeltjes zijn nog zo grappig nieuwsgierig en onhandig. Soms
sta je ernaast en merken ze je amper op.

de boom of struik waarin of waaraan ze zitten dit
jaar pas na het broedseizoen. En hoe leuk het ook
is, gun de jongen hun rust! Kijken van afstand dus,
genieten en sterke verhalen vertellen aan iedereen
die het maar horen wil! 
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Broedseizoen: kappen met kappen?
 
Door Jeanet van Zoelen, medewerker Vogelbescherming
 
Mosje hier, takje daar, het broedseizoen staat voor
de deur. Maar het snoeiseizoen ook... Een ongeluk
kige combinatie, want hoe zorgt u dat u vogelnesten
niet verstoort? Daarom: wanneer u wél snoeit, wat
echt niet mag en wat u doet als het ergens mis gaat.
Snoeien en kappen in het broedseizoen is niet ver
boden, míts nesten en vogels niet worden vernield
of verstoord. En daar zit de moeilijkheid. Zie vanaf
de grond maar eens of er een nest of sliertje jongen
zit verstopt in een heg, struik of boom. Die vogels
doen namelijk hun stinkende best om ervoor te
zorgen dat nest en jongen onzichtbaar zijn, om ze
te beschermen tegen katten, ratten, sperwers en
andere gegadigden.

Het broedseizoen staat weer voor de deur, maar het snoeiseizoen ook... 
Wanneer broeden vogels?
Snoeien en kappen in het broedseizoen is dus hoogst
onverstandig, omdat de kans groot is dat u toch per
ongeluk een nest vernielt. Snoei daarom ervoor of
erna. Daar zit nóg een moeilijkheid, want veel
mensen denken dat vogels in mei broeden en dat
snoeien in andere maanden veilig is. Was het maar
waar. Uilen broeden al in februari en veel vogels

zoals merels hebben wel 2 of 3 legsels en gaan door
tot augustus. Dan zijn er ook nog vogels wiens
nest het hele jaar door wettelijk is beschermd, of het
nu in gebruik is of niet. Huismus en gierzwaluw
bijvoorbeeld, die broeden onder dakpannen en in
andere holtes (let op als u klimop van het dak trekt!).
De reden voor die jaarrond bescherming is dat deze
vogels jaarlijks opnieuw gebruik maken van hetzelf
de nest en afhankelijk zijn van die paar nestplekken.

Broedseizoen in mei? Was het maar waar. Zo broeden (bos)uilen al in
februari en gaan merels door tot augustus. 
Wanneer dan snoeien?
De tuin kan echter niet eeuwig doorgroeien, jaar na
jaar. Wat te doen? Het beste is om voor maart of
na juli te snoeien, want in die periode broeden de
meeste vogels. Wilt u in mei toch af van die enorme
pruik op de ligusterhaag, controleer dan van te
voren meter voor meter op de dag dat u gaat
snoeien, dan zit u redelijk veilig. Vindt u onverhoopt
een nest? Of ziet u een vogel rond rommelen met
mosjes? Onverbiddelijk, dan moet het werk wach
ten, want ze zijn beschermd vanaf het allereerste
takje tot het allerlaatste uitgevlogen kuiken.
 
Gedragscode geen excuus voor gemeenten.
Schrijnend als u zo uw best doet voor de vogels en
dan ziet dat gemeentewerkers kordaat struiken
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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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kortwieken waar nesten of jongen in zitten. Ze
zullen misschien claimen dat ze volgens een door
het ministerie goedgekeurde gedragscode werken
en dus voldoende rekening houden met de natuur.
 
Maar dat is geen excuus. Ook als gemeenten werken
met een gedragscode, mogen ze nestelende en
broedende vogels niet verstoren. Weten ze dat er
een nest zit en gaan ze door? Dan zijn ze in overtre
ding, net als ieder ander, gedragscode of niet. Na
tuurlijk zijn ook veel gemeenten trots op hun na
tuurpracht en hebben de bescherming ervan hoog
in het vaandel.

Schrijnend als u uw best doet en ziet dat gemeentewerkers kordaat
struiken kortwieken met nesten of jongen.
 
Dit kunt u doen bij nestverstoring
Als u getuige bent van nestverstoring (dus een
overtreding van de Wet natuurbescherming), dan
kunt u een paar dingen doen.
Bij spoed: de politie bellen (0900-8844). Vraag naar
het Regionale Milieuteam. In sommige gevallen
worden werkzaamheden stilgelegd.
 
Een praatje aanknopen. Probeer in eerste instantie
het gesprek aan te gaan. Leg uit dat iemand vogels
verstoort en geef aan hoe het snoeien wél veilig kan.
Heeft u te maken met een uitvoerder, bel dan des
noods de opdrachtgever (dat kan ook een gemeen
te zijn). Informeer, leg uit dat de wet wordt overtre
den en dat u in het uiterste geval aangifte doet bij
de politie.
 
Schakel eventueel de hulp in van een vogelwerk
groep. Vraag of ze gezamenlijk met u willen optre
den, want een vogelwerkgroep wordt vaak serieuzer
genomen.
 
Een melding doen bij de provincie. Mag dat alles
niet baten, meld dan een mogelijke overtreding van
de Wet natuurbescherming bij de provincie. De
provincies zijn in de meeste gevallen verantwoorde

lijk voor toezicht en handhaving van deze wet.
 
Doe aangifte bij de plaatselijke politie van een
strafbaar feit. Het is nodig om dit ook met zoveel
woorden te zeggen, anders kan de politie het laten
bij het maken van een aantekening.

 
Vrolijkheid en voldoening
Niets geeft meer vrolijkheid en voldoening,
dan rondhupsende jonge musjes op onderzoek in
de tuin, wetend dat ú dat mogelijk heeft gemaakt.
Het lijken misschien lastpakken, al die beschermde
vogels, maar als rekening met ze houden bij kappen
of snoeien eenmaal routine is, heeft u er eigenlijk
alleen maar plezier van.

Dit is toch de moeite waard? En zoveel moeite is het toch ook weer niet
om te overdenken wanneer u snoeit?

 
Wat extra's doen?
Wilt u wat extra’s voor vogels doen? Snoei dan niet
alles tegelijk, maar laat ook eens een stuk struik of
heg lekker wild groeien met bloemen en later bessen.
Dan vinden ze extra veel beschutte plekken en
voedsel. Volgende snoeibeurt neemt u dat stuk weer
mee en laat een ander stuk staan.
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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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Arris Zwanenburg 

Te Brittenburg 58, 2225 ZX Katwijk 

06 - 53723161 
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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  (10.00 - 12.00)

Zaterdag   5 juni Barbeque  ? ?

Zaterdag 19 juni Zaadverkoop  (10.00 - 12.00)

Zaterdag 17 juli Zaadverkoop  (10.00 - 12.00)

Zaterdag 21 augustus Zaadverkoop  (10.00 - 12.00)

Vrijdag 17 september Ledenvergadering

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

Vrijdag   1 oktober klaverjassen

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

Maandag   6 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

Vrijdag  17 december Klaverjassen

Zaterdag 18 december Vogelbeurs

Vrijdag 14 januari Klaverjassen

Zaterdag 15 januari 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)


