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tijdje blijkbaar zat en kozen het hazenpad. Ze waren
verdwenen!! Teleurgesteld zat ik aan de ontbijttafel,
me zelf verwijtend, dat ik na het verzorgen van de
vogels de boel niet goed had afgesloten…..
Na ruim anderhalf uur zat er plotseling een manne
tje op het verblijf. Goede raad was duur, want hoe
krijg je zo’n kleine rakker weer op stal? Uiteindelijk
heb ik de tussen wanden van het verblijf gesloten en
van één ruimte het voorfront weggenomen en het
schuifraam geopend. En jawel hoor het werkte, de
eerste vluchteling tippelde mooi de kooi binnen.
UNIEKE ERVARING MET KLEINE Met een stok kon ik het schuifraam op afstand
CUBAVINKEN
sluiten. Met deze terug gevangen man en het achter
Geïnspireerd door de prachtige foto van de kleine gebleven popje had ik tenminste weer een koppeltje.
Cuba vink op de voorpagina van “Onze Vogels”,
ben ik wat meer gaan lezen over dit prachtige vo Hierna heb ik onmiddellijk op mijn IPhone via
geltje. Hierdoor werd mij duidelijk, dat het houden YouTube de zang van de Kleine Cubavink geselec
van dit vrolijke vogeltje niet zo moeilijk is.
teerd en dit regelmatig afgespeeld……je weet maar
nooit. Warempel, rond 12.00 uur landde het verlo
Al snel heb ik dan ook twee koppeltjes aangeschaft. ren popje achter op onze achterplaats druk zoekend
Dit bij verschillende kwekers om er zeker van te naar voedsel, vloog omhoog en ging bij het nog
zijn dat zij niet verwant zouden kunnen zijn. De geopend vogelverblijf zitten. Waarschijnlijk door
vogeltjes werden gehuisvest in een buitenkooi van de honger, zat de vluchteling in een oogwenk op de
200x60x60cm. Deze ruimte is voorzien van een opgestelde voorbakje. Het raam werd, wederom op
vorstbeschermer die onder de vijf graden Celsius in afstand, met een stok dicht geschoven. Vluchteling
werking treedt. Deze ruimte kan ik onderverdelen nummer twee was weer aan boord!
in vier compartimenten en is tevens voorzien van
twee overlappende schuiframen om kou en regen Rond 15.00 uur heb ik het vogel verblijf weer in de
buiten de deur te houden.
ordelijk staat terug gebracht in de veronderstelling
dat er waarschijnlijk toch niets meer zou gebeuren.
Voor mij was deze aanschaf een schot in de roos. Ik Alleen het schuifraam was bewust nog niet gesloten.
geniet, omdat dit vriendelijke en slimme vogeltjes
zijn. Bij het voeren komen ze vaak ze naar je toe U zal het niet geloven…. maar ruim een half uur
om te zien wat je te bieden hebt.
later, hangt mannetje nummer 2 tegen het voorfront
en is warempel in “gevecht” met het mannetje aan
Het was zondag morgen 9 januari 9.00 uur. De de binnenkant. Hoe brutaal kun je zijn?? Omdat de
vogels zijn gecontroleerd en voorzien van vers water “wegloper” geconcentreerd was op de op het man
en voer. We zitten aan het ontbijt. Ik heb een mooi netje binnen kon ik met gemak het schepnet tegen
uitzicht op mijn vogels daar geniet ik dagelijks van. het voorfront drukken. Vogel nummer 3 was ook
Zoals ook deze morgen. Maar wat schertst mijn gevangen. Alle vluchtelingen zitten weer veilig
verbazing deze morgen? Ik zie op het dak van het binnen!!
vogelverblijf een Kleine Cubavink zitten…en nog
een… en zelfs een derde! 2 mannen en 1 popje. Het Ik bedank hierbij ook mijn buurman en medelid
bleken mijn eigen vogels te zijn. Mijn vrouw en ik van “de Kanarievogel”, Henk, die mij geholpen
zijn, gewapend met een schepnet, naar buiten ge heeft met een deel van deze doeltreffende actie.
sneld om de vluchtelingen tot orde te roepen en
terug te brengen in het vogelverblijf.
Jos Hopstaken
Bij die actie waren de vogeltjes niet erg schuw, maar
ze lieten zich ook niet vangen, ze zijn ook watervlug! P.S. Jos is in de war. Hij heeft geen Kleine Cuba
Die actie waren de kleine vinken na verloop van een vinken, maar mini postduiven. (redactie)
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Uw tuin als voorraadkast

Hoewel de temperaturen dit lijken te weerspreken,
nadert de winter met rasse schreden. Daarmee
breekt er weer een interessante periode aan in de
tuin. Bij een koude winter ligt voedselschaarste al
tijd op de loer en een voorraadje aanleggen kan dan
ook geen kwaad. Ook in uw tuin kunt u hamsteren
de dieren aantreffen.
De winter komt eraan
Al vanaf oktober zien we langzaam maar zeker een
verschuiving van diersoorten in de tuin. Waar er
nog af en toe een wesp te zien is, zullen de meeste
van hen in het najaar sterven, met uitzondering van
de jonge bevruchte koninginnen. Ook lieveheers
beestjes zien we steeds minder; zij zoeken een veilig
onderkomen voor de winter, vaak in groepjes bin
nenshuis. Veel slakken verzamelen zich straks om
zich te ruste te leggen onder stukken hout en blade
ren tegen de naderende kou en egels zijn zo zoetjes
aan begonnen aan hun winterslaap. Kortom: de
jaarlijkse kentering in het tuinleven is aanstaande.

Vooral sneeuw maakt het moeilijk om voldoende
voedsel te vinden en het is zaak om dan ook goed
voorbereid te zijn. Dat geldt zeker voor een aantal
alledaagse vogels (en enkele zoogdieren) die uw tuin
graag als voorraadkast willen gebruiken.
Hamsterende vogels
De bekendste hamsteraar moet wel de gaai zijn. Ze
leggen vooral graag voorraden eikels aan. Als u een
gaai in het najaar steeds dezelfde route heen en weer
ziet vliegen, dan is het zover. Ze kunnen daarbij tot
wel acht eikels in één keer vervoeren. Deze verstop
pen ze in wat rommelige hoekjes in tuinen of in gaten
in de grond, die ze dan zorgvuldig afdekken. Ze
hebben een enorm goed geheugen en weten vele
eikels in de loop van de winter feilloos terug te
vinden. Dat lukt echter niet altijd en zo helpen deze
prachtige vogels met de verspreiding van eiken.
Ook de boomklever staat bekend als een fervent
sprokkelaar. Behalve bijvoorbeeld hazelnoten en
beukennootjes verzamelen ze ook graag zonne
bloempitten en andere zaden die ze op uw voeder
tafel vinden. Klevend aan bomen verstopt hij deze
voorzichtig achter loszittende stukjes boomschors,
in boomholten of in de oksel van een tak. Grote
bonte spechten vertonen dit gedrag eveneens. Ver
volgens hebben ze er een winter lang plezier van.

Slapen of verzamelen
Dat betekent niet dat daarmee een saaie en rustige
periode aanbreekt in de tuin. Integendeel: voor veel
dieren is de winter op zijn zachtst gezegd een uitda
ging. Zeker wanneer het een ouderwets strenge
winter wordt, waarvoor de schaatsen uit het vet
mogen en sneeuwpoppen kunnen worden gebouwd.
Boomklevers vergeten nogal eens waar de verstopte nootjes liggen
(Bron: Martin Mollet)

Gaaien verzamelen vanaf het najaar behoorlijke hoeveelheden eikels
voor de wintervoorraad (Bron: Piet Munsterman)

Vergeetachtig
Ook meerdere soorten mezen slaan aan het hamste
ren. Sommige soorten, zoals glanskop, kuifmees
en zwarte mees, zijn er echter meer bedreven in dan
de ander. Maar ‘uw’ koolmezen en pimpelmezen
hebben daar iets op gevonden. Zij houden hun
bruinere familiegenoten in de gaten en plunderen
de aangelegde voorraden zodra ze de kans krijgen.
In tegenstelling tot de gaai vergeten eerstgenoemde
mezen en boomklevers vaak waar ze hun nootjes en
zaden hebben verstopt. Ze verbergen hun voorra
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den echter op plaatsen die ze toch al regelmatig
bezoeken tijdens het voedsel zoeken en daardoor
wordt voorraad bijna altijd ‘toevallig’ teruggevon
den.
Andere verzamelaars
Ook eekhoorns dragen bij aan de verspreiding van
eiken, hazelaars en beuken door af en toe een ver
stopplek te vergeten. Die verstopplekken legt de
eekhoorn trouwens vaak op een behoorlijke afstand
van elkaar. Als er dan een ontdekt wordt door een
indringer, is hij in ieder geval niet zijn hele winter
voorraad in een keer kwijt. Minder populaire
tuingasten, zoals mollen, tonen zich ook ware
hamsteraars. Hoewel ze ook ’s winters het liefst op
zoek gaan naar verse wormen, die naarmate het
kouder wordt steeds dieper ondergronds gaan,
leggen ze daarnaast een voorraad aan. Een tamelijk
lugubere voorraad, die bestaat uit een bal van
wormen die per stuk een verlammende knauw
hebben gekregen. Zo blijven ze vers, maar kunnen
ze niet wegkomen.

Nederlandse Bond van
Vogelliefhebbers
District Zuid-Holland

Uit het district Zuid-Holland.

Beste bestuurders en leden afdelingen van het Dis
trict Zuid-Holland. Als bestuur van ons district
hebben we gemeend in dit digitale tijdperk ook onze
eigen website te moeten hebben, om u als vogellief
hebbers nog beter en sneller te kunnen informeren.
De naam hebben we zo eenvoudig als mogelijk ge
houden n.l.; www.vogelverenigingendistrictzuid
holland.nl hiermee beogen wij u een duidelijke en
eenvoudig te onthouden naam en daarmee toegang
tot onze website.
Wij streven ernaar dat u op eenvoudige, simpele en
handzame wijze deze website kunt gebruiken en
daarmee u goed te kunnen informeren. Het is aan
u als gast, dat wij hopen u met regelmaat via deze
website van het laatste nieuws te mogen informeren.
Wij hopen dan ook dat alle vogelliefhebbers binnen
ons district en/of erbuiten zullen worden bereikt om
uitgebreid informatie te verstrekken, over alle
zaken die er binnen en buiten ons district zijn.
Naast informatie over de verschillende rayons is het
ook mogelijk om uw eigen afdeling te promoten.
Natuurlijk is er informatie van de NBvV en de
mogelijkheid om via een aantal links, mogelijke
verdere gegevens die u wenst te vinden.

Ware verzamelaars zoals eekhoorns hebben het in strenge winters niet
makkelijk (Bron: Arie de Knijff)

Ook uw tuin als voorraadkast
Hoe groener de tuin, hoe beter vogels en andere
dieren er de winter doorkomen. Door niet iedere
vierkante centimeter aan te harken, niet al het
bladafval op te ruimen en vogels bij te voeren kunt
u hen daar bij helpen. De inrichting van de tuin is
hierbij belangrijk. Zorg bijvoorbeeld voor bes-dra
gende bomen en struiken en laat uitgebloeide
bloemen staan (want deze leveren zaden voor vo
gels). Daarnaast kunnen onze vrijwillige Tuinvogel
consulenten u helpen met het geven van een vogel
vriendelijk Tuinadvies. En is uw tuin al een voor
raadkast? Geef door welke vogels en andere dieren
er komen eten op tuintelling.nl.
Tekst: Gert Ottens en Marc Scheurkogel, Vogelbe
scherming Nederland

Wij nodigen u hierbij van harte uit om deel te nemen,
zodat we er samen, een nog betere uitgebreidere,
interessante website ervan kunnen maken. Van uw
kant zijn suggesties ter verbetering van harte wel
kom. Het is met name aan u als lezer/gebruiker om
nog meer en betere informatie aan elkaar door de
geven en daarmee onze mooie hobby een nieuwe
impuls te geven.
Tot slot wil ik Lex Kaptein hartelijk bedanken voor
het opzetten en in de toekomst beheren van deze
website, wij als districtsteam zullen hem daarin
graag van harte steunen. Dankbaar en een beetje
trots dat ik deel mag uitmaken van dit team, groet
ik u namens ons.
Uw voorzitter Kees Diepstraten
www.vogelverenigingendistrictzuidholland.nl
9
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Vanaf januari 2021 zal Teur Nature. Het merk is wereldwijd Om aan ieders vraag kunnen te
lings omgezet worden naar een toonaangevende speler in de voldoen verzoeken wij u tijdig te
markt van vogel- en knaagdieren melden bij ons, maar zoals u ui
DELI NATURE.
Het gaat daarbij om de product
groepen vogel, knaagdier en nog
enkele duivenproducten (sier- en
tortelduif).
Wij willen u hiervan graag op de
hoogte brengen!

voeders. Deli Nature is een actief
en innovatief merk, met een uit
gebreid en gespecialiseerd assor
timent. Daarnaast is er ook het
unieke reinigings- en mengproces
dat garant staat voor de zuiverste
mengelingen in de markt.
Wat betekent dit allemaal voor u?
Vanaf januari 2021 hebben wij al
enige producten van Deli Nature
(kanarie, (grote) parkieten, en
tropen voer op voorraad, zodat
de bestaande klanten niet zonder
voer hoeven te komen zitten. De
consumentenadviesprijs valt in
veel gevallen lager.

Wij willen iedereen een kans
geven om in overleg over te stap
pen naar Deli Nature of een an
dere mengeling. Hierdoor willen
wij u onze klant persoonlijk be
Waarom is dit gedaan?
Zoals u misschien weet zijn ze al spreken wat voor u het beste is.
enige tijd bezig om een aantal In overleg kunnen wij per type
merken samen te brengen. Daar
mee wordt overlap tussen de mer
ken voorkomen en wordt veel
efficiency behaald in de hele keten
van productie, verpakkingen,
marketing, sales, etc. Dit is nodig
om ook in de toekomst een toon
aangevende & innoverende speler
in onze branche te kunnen
blijven!
vogelkweker een voorstel doen
Wat zijn de voordelen van DELI met de huidige prijzen.
NATURE?
Stuur hiervoor een email naar
Er is gekozen voor het merk Deli info@vogelenzaadhandel.nl met
welke type Teurlings-voer u
voert.
Dan ontvangt u spoedig alle be
nodigde prijsinformatie en type
voer op de email retour.
Omdat dit ook voor ons nieuwe
producten zijn, kan het op dit
moment voorkomen dat wij door
de door u gekozen mengeling
(nog) niet op voorraad hebben.

teraard van ons gewend bent zor
gen dat de door u gekozen men
geling op de eerst volgende vogel
beurs bij ons hebben.
Wij hopen u hiermee in grote lij
nen voldoende te hebben geïnfor
meerd over deze overgang van
Teurlings naar Deli Nature.
Met vriendelijke groeten,

Ringen bestellen.
Voor de leden die nog geen rin
gen besteld hebben voor kweek
seizoen 2021, raden we je aan om
dit alsnog te doen voor 15 janua
ri bij de ringencommissaris
Bouwe Nijgh. Dan ontvangt u de
ringen in april. Nu nog tegen de
normale prijs. Voor het kweeksei
zoen 2022 zijn de ringen duurder.
Bestellen tot: Afleveren ringen:
05 mei
na 1 oktober
20 september na 15 december
20 januari 2021na 1 april 2021
20 maart 2021 na 15 mei 2021
Spoed bestelling:
Extra €1,= per ring. Als u ringen
wilt bestellen voor Eur. Cultuur
vogels dient u het originele for
mulier te gebruiken met uw BSN
(het oude sofinummer) en te on
dertekenen.
Dit is een eis van het ministerie.
Kleuren van de ringen
2019 – zwart 2020 – groen
2021 – violet
2022 – oranje
2023 – blauw
2024 – rood
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VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIERE

KALKBRANDERSTRAAT 7
2222 BH KATWIJK ZH
T 071 4034064
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INFO@ARIESTUIJ.NL
WWW.ARIESTUIJ.NL

Arris Zwanenburg
Te Brittenburg 58, 2225 ZX Katwijk

06 - 53723161
Ledenmutaties
Beste vogelvrienden, eind 2020 en begin 2021 heb
ben de volgende ledenmutaties plaats gevonden:
Overleden J.A. van den Berg uit Noordwijkerhout.
Financiële administratie
Begeleiding startende ondernemers
Salarisadministratie
Opstellen jaarrekening
Belastingaangiften
Bedrijfsadvisering
Personeelsadvisering
Belastingadvisering
Financiële planning

Opgezegd hebben J. Roerig , J. Holting en J. Holting
allen uit Katwijk.
De echtgenote van Jan Holting is donateur gewor
den.
Nieuwe leden:
P. Langeveld uit Katwijk, kweker van tropische
vogels;
F. Kerwie uit Lisse en W. Schooten uit Noordwijk,
beide waterslagerkwekers.

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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PARTNERS IN ONDERHOUD

Scheepmakerstraat 3r-3s
2222 AB Katwijk ZH

www.durieuxschilders.nl
071 40 29628

Schilderwerk door
vakmensen

14

Weinig ijs: veel ijsvogels en winterkoninkjes
Door Jeanet van Zoelen, medewerkster Vogelbescherming
De ijsvogels en winterkoningen gaan als een speer,
dankzij jaren met zachte, warme winters. Ze hebben
dan wel stoere namen, maar kunnen totaal niet
tegen kou en profiteren van het gebrek aan sneeuw
en ijs.

naar vissen te duiken. Is dat er niet, dan nemen zijn
vetreserves af. Daardoor heeft hij niet alleen te
weinig energie om warm te blijven, maar ook te
weinig vet om de veren waterafstotend te maken.
En als hij dan eindelijk wel kan duiken naar vis,
neemt het verenkleed te veel van het ijskoude water
op. De winterkoning vindt simpelweg te weinig
insecten en andere kleine diertjes als er een pak
sneeuw ligt.

Dit moeten haast wel twee bikkels van vogels zijn
die helemaal opfleuren in de kou: ijsvogels en win
terkoningen. Althans, dat zou je denken met zulke
namen. Niets is echter minder waar: massale sterfte
komt voor tijdens strenge winters, zoals tussen
2009 - 2010 - 2011. Dankzij de relatief milde winters
die daarop volgden, gaat het ze nu gelukkig erg
goed.

Veel nesten, veel vrouwtjes en dat een paar keer per seizoen. Zo trekt
de winterkoning snel bij.

Zes nesten, dat tikt aan
Onhandig! Niet tegen kou kunnen en dan in een
land wonen waar ’s winters de ijsbloemen op de
ramen staan (stonden?) Toch gedijen winterkoning
en ijsvogel hier goed. Dat komt omdat ze in milde
jaren zeer snel, veel jongen kunnen grootbrengen.
Ter illustratie: een winterkoning mannetje bouwt
Dit moeten haast wel twee bikkels van vogels zijn die helemaal opfleu
wel vier tot zes nesten en hoopt niet één, maar wel
ren in de kou: ijsvogels en winterkoningen.
twee of drie vrouwtjes te strikken. Als dan de eerste
Vanwaar die stoere namen?
generatie jongen is uitgevlogen, volgt er meestal nog
De ijsvogel heet waarschijnlijk zo, omdat hij in een tweede en soms zelfs een derde. Dat tikt aan.
winters met veel vorst vaak wordt gezien bij een wak
in het ijs: de enige plek met open water waar nog
een visje te vangen is. Of de naam is afgeleide van
het Germaanse ‘eisenvogel’ (ijzeren vogel) en heeft
helemaal niets met temperatuur te maken, maar met
zijn metaalblauwe glans.
Dan ‘winterkoning’. Volgens een Griekse sage
hielden vogels in het bos op een winterdag een
wedstrijd wie de koning van de dieren mocht zijn.
Lang verhaal kort: de winterkoning won en van
daar de naam. Of, ze heten zo omdat ze ook ’s
winters, soms zelfs tijdens een sneeuwstorm, onge IJsvogels krijgen in milde jaren ook zeer snel veel jongen groot, maar
stoord hun liedje zitten te zingen om hun broodno hebben toch langer last van koude winters.
dige winterterritorium te verdedigen.
Winterkoning trekt sneller bij
Er zit ook een subtiel verschil in de reactie van
IJs is de vijand
winterkoning en ijsvogel op vorst, blijkt uit onder
IJsvogels en winterkoningen overwinteren in Ne zoek van Sovon. Een koude winter deelt een harde
derland, maar hebben een bloedhekel aan strenge klap uit aan winterkoningen. Dat trekt binnen een
vorst en sneeuw. IJs is echt de grootste vijand van paar zachte jaren weer bij en na vier milde winters
de ijsvogel, die helder, open water nodig heeft om groeien de aantallen niet nog verder, maar blijven
15
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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

stabiel. Bij de ijsvogel, daarentegen, kunnen de
gevolgen van een koude winter tot meer dan tien
jaar later nog merkbaar zijn. Zolang er zachte
winters blijven komen, blijven hun aantallen dan
ook toenemen, zelfs tot na de twaalfde zachte
winter op rij.

Kweker van
Eur.Cultuurvogels

Donateur

J. Schaap

Waarom herstelt ijsvogel langzamer?
Mogelijk trekt een deel van de winterkoninkjes tóch
zuidelijker waar het warmer is en er meer insecten
zijn, concludeert Sovon. En als ze dan terugkomen,
nemen ze snel de territoria van hun in overleden
soortgenoten in bezit. Dat kan hun snelle herstel
verklaren. Waarom doen ijsvogels dan niet hetzelf
de? Misschien wel omdat er zo weinig écht goede
territoria voor ze zijn in Nederland. Dan weegt het
risico op ijs wellicht wel op tegen het houden van
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Activiteitenoverzicht 2021 (onder voorbehoud)
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
zo’n goed leefgebied. Je moet tenslotte maar zien
wat je weer kan krijgen als je weg bent geweest, dus
wagen ze de gok.

Misschien trekt een deel van de winterkoningen tóch zuidelijk en vult
de populatie bij terugkomst weer aan.

Warme winters zichtbaar bij Tuinvogeltelling
Leuk weetje: bij de Tuinvogeltelling zien we de
lange periode met relatief warme winters ook terug
in het aantal ijsvogels en winterkoningen dat de
deelnemers telden in hun tuin. Zo werden er in ja
nuari 2011 maar 36 ijsvogels geteld en vorig jaar
maar liefst 343. Winterkoningen: 5.612 in 2011 en
vorig jaar 12.534! Benieuwd wat deze winter ons zal
brengen? Tel mee en beleef het mee: wie weet wel
een ijsvogel of winterkoning in úw tuin dit jaar.
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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)

