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De Centrale Volksbank (CVB) is een van de rechtsvoorgangers van RegioBank en werd opgericht op 1 oktober 1920.
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“Hou Vol” en “Blijf gezond”

Berichtje van de penningmeester.

Het is alweer lente, wat gaat de tijd toch snel. Tijdens
het schrijven zat ik mij te bedenken dat het alweer
een jaar geleden is dat het vervelende Coronavirus
ons in de greep houdt en er lijkt geen eind aan te
komen. Er zijn wel wat versoepelingen maar voor
ons betekend dit nog geen mogelijkheden om een
ledenbijeenkomst te organiseren. Jammer, maar
gezondheid gaat altijd voor. Hopelijk kunnen we
voor het zomerreces toch nog op 5 juni barbequen.
Dan kunnen we weer eens bijkletsen over onze
schitterende hobby.

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.

Piet Hagenaars

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

De contributie bedraagt voor senior leden € 42,00;
voor donateurs is dat € 20,00;
Mogelijk hebben jullie wellicht gehoord dat er en voor jeugdleden is het € 20,00.
binnen het district Zuid-Holland nogal het een en
ander gebeurd. Ik wil in dit voorwoord er weinig Bij voorbaat hartelijke dank.
overzeggen ook al verdienen jullie een uitleg over Dick Verkade, penningmeester.
wat er is gebeurd. Maar omdat ik niemand, en zeker
de persoon die het aangaat, niet openlijk wil bescha Ringen bestellen.
digen want dit heeft hij in mijn ogen niet verdiend. De eerste bestelling voor ringen van kweekseizoen
Ik zal dan ook uitleg geven op de eerstkomende 2022, kunnen weer besteld worden. Bij de bestelling
gelegenheid. Wel wil ik kwijt dat ik vanaf 20 febru ook direct betalen. Let op de nieuwe ringenprijs en
ari jl een andere Districtsvoorzitter (a.i.) is en dat de duurdere administratiekosten. Ringen bestellen
het nog zittende districtsbestuur er alles aan doen doe je bij de ringencommissaris Bouwe Nijgh.
om alles correct, binnen district Zuid-Holland, Bestellen tot:
Afleveren ringen:
voort te zetten.
05 mei 2021
na 1 oktober 2021
na 15 december 2021
Ik begon dit artikel met “Het is alweer lente”, dit 20 september 2021
betekend dat, voor diegene die nog niet zijn begon 20 januari 2022
na 1 april 2022
nen met kweken, de volière en broedkooien weer 20 maart 2022
na 15 mei 2022
gereed gemaakt moeten worden voor de kweek. Ik
wens iedereen daar succes mee en laten we hopen Als u ringen wilt bestellen voor Eur. Cultuurvogels
op een goede kweek en dat dit betekent dat we veel dient u het originele formulier te gebruiken met uw
vogels kunnen verwachten op de tentoonstellingen. BSN (het oude sofinummer) en te ondertekenen.
Ik denk dat ik niet voor mijzelf alleen spreek “Hier Dit is een eis van het ministerie.
zijn we weer aan toe”. En laten we hopelijk dat we
tijdens de tentoonstellingen weer gezellig kunnen
Spoed bestelling:
babbelen en over onze kampioenen discussiëren, Extra €1,= per ring en €4,50 voor de administratie
onder het genot van een drankje. Als laatste wil ik kosten.
je vragen “Hou vol” en “Blijf gezond”.

Nieuws ringen 2022

Na het voorlichtingsbulletin december van de
N.B.v.V. zijn de ringenprijzen aangepast.
De prijzen zijn geworden:
Gekleurde ringen
€ 0,25
Volledig gekleurde ringen
€ 0,40
Kunststof ringen
€ 0,40
Gekleurde ringen voor beschermde vogels€ 0,35

2022 –

Volledig gekleurde ringen voor bescherm€ 0,50
de vogels
Aluminiumkleurige ringen groot
€ 1,00
RVS ringen
€ 2,00
Spoedbestellingen basis ring plus
€ 1,00
Administratiekosten is €3,00 geworden.
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PROFILE PAUL
MAAKT FIETSEN
NOG LEUKER
Drieplassenweg 1, 2225 JH Katwijk, tel. 071 - 4012356
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Invasievogels: (on)verwachte bezoekers in de richting tuinen de trekken. En daarbij zaten interes
sante soorten. Door het hele land werden kepen,
tuin
vaak meerdere tegelijk, in de tuin gezien. Ook hout
snippen werden ineens veel gemeld. Is er dan toch
nog sprake van een invasie? Zeer waarschijnlijk niet.
Want hoewel in tuinen meer kepen zaten dan de
jaren ervoor, zijn er deze winter vermoedelijk niet
meer kepen vanuit Scandinavië naar Nederland
gekomen dan in eerdere jaren.

Naast de jaarlijkse Tuinvogeltelling in januari zijn er ook noeste tellers
die het hele jaar door informatie doorgeven over de vogels (en andere
flora en fauna) in hun tuin. Dat levert een schat aan informatie op. In
het winterhalfjaar is het altijd weer afwachten of er invasies optreden:
doorgaans zeldzame vogels die ineens massaal in ons land opduiken.

Zo heel af en toe verschijnen in Nederland vogels
die we invasiegasten noemen. Dit zijn doorgaans
vogels die hier zeldzaam zijn en door omstandighe
den zoals kou of voedselschaarste worden gedwon
gen om en masse te verkassen. Maar ook onze eigen
broedvogels krijgen soms onverwacht bezoek van
hordes soortgenoten uit andere streken.
Het waarom van invasiegasten in uw tuin
Ook in uw tuin kunt u dergelijke uitzonderingsver
schijningen tegenkomen. Het is best zeldzaam, en
als het gebeurt dan in ieder geval in het winterhalf
jaar. Sommige invasies beginnen al vroeg. Gaaien
bijvoorbeeld: als die in Midden- of Oost-Europa
een uitzonderlijk goed broedseizoen hebben gehad,
en er is aan het eind van de zomer niet goed genoeg
voedsel voor al die uitgevlogen jongen en hun ou
ders, dan gaan ze op de wieken. Dat gebeurde in
september 2019 met als resultaat dat najaar zo’n
honderdduizend ‘extra’ gaaien in Nederland.
Tuinvogeltelling 2021
Het is deze winter karig wat invasiegasten betreft,
behalve wellicht meer dan gemiddelde aantallen
goudhaantjes. Tijdens de afgelopen Nationale
Tuinvogeltelling werden weliswaar weer veel vogels
geteld, maar we werden niet verblijd met echte in
vasies uit het hoge noorden. Zachte winters en
voldoende voedsel in de ‘thuislanden’, maakten de
noodzaak voor veel vogels aanzienlijk kleiner om
hun heil in ons land te zoeken.

Sneeuw vergroot de kans op een keep in de tuin. Hier in gezelschap van
een huismus en een vink (Bron: Marc Scheurkogel)

De kepen die in Nederland overwinteren, zijn korte
tijd verhuisd van bos naar tuin. Ook houtsnippen
voelden zich gedwongen dit te doen, nu een sneeuw
laag en de vorst het bemoeilijkten om voedsel te
vinden. Maar invasie of niet; het zijn natuurlijk
prachtige waarnemingen in eigen tuin!
Door de jaren heen hebben we met enige regelmaat
echte invasies gehad. Een greep uit de soorten die
soms massaal onze tuinen overvielen.
Pestvogels
Eén van de meest bekende invasiegasten moet wel
de pestvogel zijn. Hij heeft zijn naam er zelfs aan te
danken. De vogels verschenen even plotseling als
de pest, en waren ook even gauw weer weg: hoogst
verdacht natuurlijk. De pestvogel is normaliter een
zeer schaarse verschijning in ons land. Deze winter
gaat het bijvoorbeeld maar om enkele exemplaren.
Maar als een invasie plaatsvindt dan maakt u een
kans, zeker met besrijke Gelderse rozen of ligusters
in de tuin.
Gelukkig zijn er vogels die minder zeldzaam zijn en
bij tijd en wijle onze tuinen overspoelen.

‘Schijn’invasies?
Maar amper een week ná de Nationale Tuinvogel
Zwarte mees
telling zag het tuinbeeld er ineens anders uit! Door De kleinste mees broedt bij ons vooral in naaldbos
de kortstondige maar forse sneeuwval en vorst, sen op de hogere zandgronden. ‘Onze eigen’ zwarte
zagen veel vogels zich ineens genoodzaakt alsnog vervolg blz. 12
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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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Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers
Postbus 74
4600 AB Bergen op Zoom
Tel. (0164) 235007

BESTELFORMULIER
RINGJAAR 2022

Naam:....................................................................................................
Adres:....................................................................................................

De
ringkleur
voor
2022
is
BRUIN

Postcode en Woonplaats:.....................................................................
Telefoon:.............................................. Kweeknummer:.......................
E-mail:...................................................................................................
Ik ben lid van de afdeling

Ik ben verspreid lid

Ik ben geen lid

Ik bestel de volgende ringen voor het broedjaar 2022 :
Bestelronde:
Uiterlijk inleveren bij uw ringencommissaris:
Bestelling moet uiterlijk op het bondsbureau zijn op:
Uitlevering ronde 1 ná, en rondes 2, 3 en 4 uiterlijk:
Spoedbestelling
Ring
maat
in mm

Volgnr.
vanaf

Ledenprijs
2,0
2,3
2,5
2,7
2,9
3,0
3,2
3,5
3,8
4,0
4,3
4,5
5,0
5,4
6,0
6,5
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
24,0

Nieuw lid
Normale Geanodiseerde
ring
ring
40 ct
25 ct
aantal
aantal

xxx

xxx

* Aangeven wat van toepassing is.
R.V.S.
ring

Alum.
ring

200 ct
aantal
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

100 ct
aantal
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

1*
2*
3*
4*
05-05-21 20-09-21 20-01-22 20-03-22
15-05-21 30-09-21 30-01-22 31-03-22
01-10-21 15-12-21 01-04-22 15-05-22

xxx
xxx
xxx
xxx

Kunst
stof
ring
40 ct
aantal
xxx
xxx
xxx
xxx

Bedrag

LEDEN
Dit formulier en het
verschuldigde bedrag vóór
bovenstaande datum inleveren bij de
ringencommissaris
van uw afdeling
(zie bestelronde)

VERSPREIDE
LEDEN
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

Tussen totaal €
Niet leden 1 euro per ring extra €
Kosten spoedbestelling 1 euro per ring extra €
Behandelingskosten €
Verspreid lid of geen lid ?
TOTAALBEDRAG €
Dan onderstaande machtiging invullen.

Dit formulier uiterlijk vóór
bovenstaande datum
inleveren bij het
bondsbureau
(zie bestelronde)

NIET LEDEN
Dit formulier uiterlijk vóór
bovenstaande datum
inleveren bij het
bondsbureau
(zie bestelronde)

Afdelingsleden betalen € 3,00
Verspreide leden en niet-leden € 4,50

Ondergetekende, machtigt hierbij de NBvV
éénmalig om het totaalbedrag te kunnen afschrijven van IBANnr: .............................................................
De rekening staat op naam van: ...................................................................................................................
Handtekening: .............................................................................................. Datum: ...................................
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Advies ringmaten
2,0 mm
Goudbuikjes, kleine brilvogeltjes, kleine astrilden
en overige soorten van ongeveer gelijke grootte c.q.
gelijke pootdikte.
2,3 mm
Amaranten, bichenowastrilde, kleine ekstertjes,
kleine edelzangers, kleine Mozambiquesijzen en
soortgelijke kleine Afrikaanse cini's, kleine Cuba
vinken, oranjekaakjes, blauwfazantjes, tijgervin
ken, blauwgrijze roodstaartjes, kleine paapjes, na
poleonnetjes, kleine uitheemse sijzen en overige
soorten van ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke
pootdikte.
2,5 mm
Wiener- en melba astrilden, alariovinken, middel
grote Mozambiquesijzen en verwante soorten,
bandvinken, ekstertjes, bronzemannetjes, masker-,
ceres-, en parelhalsamadines, binzenastrildes,
druppelastrilden en overige soorten van ongeveer
gelijke grootte c.q. gelijke pootdikte. Kanaries: raza
espagnol.
2,7 mm
Diamantvinken, muskaatvinken, rietvinken, pape
gaaiamadines, Himalayagroenling, Chinese groen
ling, zwartkopgroenling, Amerikaanse kleurvin
ken, grote soorten edelzangers en andere cini's,
Gouldamadines, kleinere Japanse meeuwen en ze
bravinken, nonnen, goudmussen en andere kleine
mussensoorten, kleine wevers en overige soorten
van ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke pootdikte.
Kanaries: Japan hoso, fife fancy, fiorino en Rhein
länder
2,9 mm
Grotere Japanse meeuwen en zebravinken, Goulda
madines, grotere mussen, kleinere roodmussen,
rode kroonvinken, niet-Europese goudvinken,
grotere cini's, de meeste gorzen, roodkopamadines,
grote wevers en overige soorten van ongeveer gelij
ke grootte c.q. gelijke pootdikte. Kanaries: zang- en
kleurkanaries, Belgische bultkanaries, Berners,
Borders, glosters, Scotch fancy.
3,2 mm
Rijstvogels, Japanse nachtegalen, grotere roodmus
sen, blauwe bisschoppen en overige soorten van
ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke pootdikte.
Kanaries: waterslagers, Norwiches, crested en
crestbred, Parijse frisé.
3,5 mm
Chinese- en Japanse appelvinken, buulbuuls, gro
tere tangara's en kardinalen, Chinese dwergkwar

tels en overige soorten van ongeveer gelijke grootte
c.q. gelijke pootdikte.
4,0 mm
Grote kernbijters, kleinere uitheemse spreeuwen en
lijsters, grote kardinalen, kleine agaporniden zoals
fischerie, lilianae, nigrigenis, pullaria, kleinere for
pussoorten, blauwkroontjes, hangparkietjes, Bour
ke parkieten, blauwvleugelparkieten, elegantpar
kieten, turquoisineparkieten, splendids, aymara
parkieten, talpacotiduifjes, diamantduifjes, Peru
duifjes, Chinese dwergkwartels en overige soorten
van ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke pootdikte.
4,3 mm
Kleine grasparkieten, kleine baardvogels, Pagode
spreeuwen en lijsters en overige soorten van onge
veer gelijke grootte c.q. gelijke pootdikte.
4,5 mm
Grasparkieten, agapornis roseicollis, agapornis
personata, agapornis taranta, kleinere lori's, coro
mandelkwartels, harlekijnkwartels, troepialen,
exotische spreeuwen, catharinaparkieten en overige
soorten van ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke
pootdikte.
5,0 mm
Grote glansspreeuwen, frankolijnkwartels, rood
voorhoofdkakariki's, lori's, bruinoorparkieten en
overige soorten van ongeveer gelijke grootte c.q.
gelijke pootdikte.
5,4 mm
Valkparkieten, pruimkopparkieten, kleinere rosel
la's, pyrrhura's, Japanse kwartels, Senegal tortels en
overige soorten van ongeveer gelijke grootte c.q.
gelijke pootdikte.
6,0 mm
Grote rosella's, kleine aratinga's, cloncurryparkie
ten, Port Lincoln, Princess of Walesparkieten,
kleine beo's, Californische kuifkwartels, dolksteek
duiven en overige soorten van ongeveer gelijke
grootte c.q. gelijke pootdikte.
7,0 mm
Koningsparkieten, grote halsbandparkieten, Cai
que's, geelmantellori's, rode lori's, Australische
kuifduiven, Bartlett dolksteekduiven en overige
soorten van ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke
pootdikte.
8,0 mm
Grote Alexanderparkieten, toerako's, bospatrijzen
en overige soorten van ongeveer gelijke grootte c.q.
gelijke pootdikte.
9,0 mm
Kleine ara's, grotere patrijzen en overige soorten
van ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke pootdikte.
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10,0 mm
Kleine kaketoes en amazonepapegaaien, Timneh
grijze roodstaarten, goudfazanten, grote toerako's,
pauwfazanten en overige soorten van ongeveer
gelijke grootte c.q. gelijke pootdikte.
11,0 mm
Grijze roodstaarten, amazonepapegaaien, kake
toes en overige soorten van ongeveer gelijke groot
te c.q. gelijke pootdikte.
12,0 mm
Kleine ara's, grote amazonepapegaaien, grote ka
ketoes en overige soorten van ongeveer gelijke
grootte c.q. gelijke pootdikte.
14,0 mm
Grote ara's, grote kaketoes en overige soorten van
ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke pootdikte.
mezen verspreiden zich na het broedseizoen over
Nederland.
Staartmees
Staartmezen zijn in staat om iedere tuin te verleven
digen, al is het maar voor even. Want vaak komen
deze langstaarten kort kijken in de tuin, hangen
even aan een vetbol en gaan dan weer door. Maar
ook deze vogels kennen soms invasies. De herkomst
van staartmezen die echt van ver komen is bij deze
soort meteen te zien. Hebben ze hagelwitte koppies,
dan zijn het Scandinavische of Oost-Europese
staartmezen. Deze zogenaamde witkopstaartmezen
zijn hier best zeldzaam, maar zo af en toe – de
laatste keer in november 2018 (en daarvoor in
2010) – zwermen ze uit tot in onze streken. Om de
verwarring compleet te maken: niet iedere staart
mees met een witte kop is een witkopstaartmees.
Zie hier voor meer informatie over deze vogels en
hoe ze te herkennen.
Meer, meer, meer
Er zijn meer vogelsoorten die men hier tegen kan
komen tijdens een invasie. Beroemd is bijvoorbeeld

de massale invasie van notenkrakers zoals in 1968.
Maar ook gaaien, goudhaantjes en (grote) kruis
bekken kunnen invasief opduiken. Deze soorten
doen hierbij echter niet altijd tuinen aan.
Tekst: Gert Ottens en Marc Scheurkogel, Vogelbe
scherming Nederland
Foto's: Peter Meininger, Saxifraga (leadfoto: pest
vogels); Marc Scheurkogel; Mark Zekhuis,
Saxifraga

Blauwborst keert terug, boswilg bloeit.

(Bron: Luc Hoogenstein, Saxifraga)

Vanaf nu kan je de opvallende blauwborst weer
spotten in Nederland. Hij heeft overwinterd in
Spanje, Portugal en West-Afrika, maar trekt vanaf
nu het land weer binnen. De naam zegt het al, de
blauwborst kun je herkennen aan zijn blauwe borst.
Alleen mannetjes hebben deze opvallende tekening,
vrouwtjes kan je herkennen aan subtielere kenmer
ken: een witte wenkbrauwstreep en een oranjebrui
ne staart met een zwarte rand. Het gaat goed met
de blauwborst in Nederland, zijn aantallen nemen
toe. Als je een blauwborst wil zien, kun je het beste
zoeken in het Lauwersmeergebied, de Oostvaar
dersplassen of de Biesbosch.

Op deze foto is duidelijk te zien waarom boswilg gele katjes lijkt te
hebben (Bron: Jan van der Straaten)

Af en toe zwermen witkopstaartmezen uit Scandinavië en Oost-Euro
pa uit naar ons land (Bron: Mark Zekhuis)
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De boswilg is de eerste bloeiende wilg van het jaar.
Deze boom is in de lente en zomer te onderscheiden
door zijn grote ovale bladeren. Die heeft hij op het
moment echter nog niet. Toch kan je de soort nu
wel herkennen: hij valt op door de lichtgele katjes
die nu aan de boom hangen. Omdat boswilg zo
vroeg bloeit, is het een belangrijke soort voor insec
ten die van bloeiende soorten afhankelijk zijn. De
citroenvlinder bezoekt deze boom nu bijvoorbeeld
graag.

UW TOTAALINSTALLATEUR
N

VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIERE

KALKBRANDERSTRAAT 7
2222 BH KATWIJK ZH
T 071 4034064

INFO@ARIESTUIJ.NL
WWW.ARIESTUIJ.NL
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PARTNERS IN ONDERHOUD

Scheepmakerstraat 3r-3s
2222 AB Katwijk ZH

www.durieuxschilders.nl
071 40 29628

Schilderwerk door
vakmensen
14

Arris Zwanenburg
Te Brittenburg 58, 2225 ZX Katwijk

06 - 53723161
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Fr. Schot
Tel. 0172 242337

B. van Stelt
Tel. 06 39854296

T. Diepenhorst
Tel. 06 41423184

Kweker van
Waterslagers

Kweker van
Diamantvinken &
waterslagers

Donateur

Aad van Niel
tel.06 49217246

G.J. de Brabander
Tel.06 22587218
Tel.06 42866940

Kweker van
kleur & postuur
kanaries

Piet van Zuilen
Tel.071 4072550
Kweker van
Agaporniden

Kweker van
Waterslagers

Krien Onderwater
te.071 4033322

M.J. Teeuwen
tel.023 5848601

Kweker van
waterslagers

Kweker van
Waterslagers

P.Hagenaars
Tel.06 10474218
Kweker van
Kleurkanaries

G. van der Zwam
Tel.06 12756732
Tel.06 20746146

Jaap Plokker
tel.071 4027562

Bouwe Nijgh
Tel.071 4030323

Kweker van
Jap.Meeuwen &
waterslagers

Kweker van
Gouldamadines

Dick Verkade
tel.071 4024698

R. Zandbergen
Tel.06 10107345

Fr. Kromhout
Tel.06 12972013

Kweker van
Tropische vogels
& Parkietachtige

Kweker van
Gouldamadine
Eur.Cultuurvogel

Kweker van
Insecteneters

Donateur

G. van Duyn

Donateur

D. de Mol

Donateur

C. Schaap

Kweker van
Eur.Cultuurvogels

Donateur

J. Schaap
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Activiteitenoverzicht 2021 (onder voorbehoud)
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Dinsdag
Vrijdag
Zaterdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag

16 januari
20 februari
20 maart
17 april
15 mei
5 juni
19 juni
17 juli
21 augustus
17 september
18 september
1 oktober
8 oktober
15 oktober
16 oktober
22 oktober
12 november
19 november
20 november
23 november
26 november
27 november
6 december
7 december
8 december
9 december
10 december
11 december
17 december
18 december
14 januari
15 januari
22 januari

Zaad verkoop
Zaad verkoop
Zaad verkoop
Zaal verkoop
Zaadverkoop
Barbeque ? ?
Zaadverkoop
Zaadverkoop
Zaadverkoop
Ledenvergadering
Vogelbeurs (weer de eerste???)
klaverjassen
Ledenvergadering
Klaverjassen
Vogelbeurs
Klaverjassen
Klaverjassen
Inschrijven tentoonstelling
Vogelbeurs
Afluisteren zangkanaries
Klaverjassen
Afluisteren zangkanaries
Opbouwen tentoonstelling
Inbrengen vogels
Keuring vogels
Opening tentoonstelling
Tentoonstelling open
Tentoonstelling open
Klaverjassen
Vogelbeurs
Klaverjassen
Vogelbeurs
Nieuwjaarsreceptie
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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 leaseauto
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 (werkplaats tot 12.30 uur)

