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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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Beste vogelvrienden,
Nu ik dit schrijf in deze coronatijd, kan het in sep
tember weer verandert zijn. Het bestuur hoopt dat
we in september weer bij elkaar kunnen/mogen
komen, met in ons achterhoofd de 1 ½ meter-rege
ling. Daar de aantallen tijdens onze bijeenkomsten
niet zo groot zijn, zou het ook nog met een maxi
mum van 30 mogen zijn.

Dit clubblad (juni) is weer de laatste voor de zoge
naamde zomerstop en de volgende komt in septem
ber. Hieruit blijkt dat we de barbaque hebben afge
blazen.

Wat de kweek aangaat, hoor ik uiteenlopende re
sultaten. Zoals we dit laatste jaren gewend zijn.
Laten we hopen dat in december toch een tentoon
Maar voor die tijd gaan we, hoe dan ook, nog met stelling gehouden kan worden. Is het niet door
vakantie hetzij in het buiten- of binnenland . In deze mindere kweekresultaten of door de perikelen van
tijd brengt de firma van den IJssel op de 3de zater de Corona.
dag van de maand steeds uw bestelde voer en vo
gelbenodigdheden bij u langs. Echter wel op tijd Allemaal een fijne vakantie en laten we hopen de
bestellen en NIET wachten tot de vrijdag. Bestellen we elkaar in goede gezondheid zien in september.
UITERLIJK op donderdag.
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Biodiversiteit - de hoogste prioriteit
In de schaduw van de alles overheersende corona
crisis werken politieke partijen nu aan hun pro
gramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen in
2021. Daarin moet het herstel van de biodiversiteit
de hoogste prioriteit krijgen: voor een natuurlijker,
gezonder en vogelrijker land. Vogelbescherming
zet zich ervoor in. U kunt meehelpen!
Het lijkt ver weg en we hebben nu iets anders aan
ons hoofd, maar volgend voorjaar zijn er Tweede
Kamerverkiezingen. Politieke partijen werken
daarom nu al aan hun verkiezingsprogramma’s. Dit
is dus het moment om daar invloed op uit te oefenen.
Voor vogels en natuur zijn het enorm belangrijke
verkiezingen. We staan op de drempel van een reeks
grote veranderingen. Transities op het gebied van
energievoorziening en andere maatregelen die zijn
gerelateerd aan het klimaat, het oplossen van de
woningnood en de verduurzaming van de land
bouw. Deze veranderingen gooien Nederland be
hoorlijk op de kop. Daarbij komen ook nog eens
de gevolgen van de coronacrisis op economisch en
sociaal gebied.
Kansen en risico's
De transities bieden kansen én risico’s voor vogels
en natuur. Het gevaar is groot dat politici en be
stuurders even geen prioriteit geven aan de crisis
waarin de natuur verkeert: de biodiversiteitscrisis.
Voorkomen moet worden dat door eenvoudige
kortetermijnoplossingen natuur verder in de ver
sukkeling raakt.
Daarom is nu het moment politieke partijen te be
wegen alle transities waar Nederland voor staat te
koppelen aan het oplossen van de biodiversiteitscri
sis. Onder het motto Geef biodiversiteit de hoogste
prioriteit benadert Vogelbescherming de politieke
partijen met concrete suggesties voor hun program
ma’s.
Basiskwaliteit voor natuur
Nederland doet het bar slecht op het gebied van
natuurbescherming en het redden van de biodiver
siteit. We behoren tot de hekkensluiters van Euro
pa. Er moet dan ook veel gebeuren. En niet alleen
in natuurgebieden. Overal zijn maatregelen nodig:
in de stad, op het boerenland, in recreatiegebieden
én in de beschermde natuurgebieden.
Heel gewone soorten planten en dieren gaan juist

buiten de natuurgebieden achteruit. Voor het
daadwerkelijk herstel van biodiversiteit moet het
landschap worden hersteld en de algemene milieu
condities verbeteren. Dat vraagt om drastisch
minder stikstofuitstoot, het tegengaan van verdro
ging en een stop op het gebruik van chemische be
strijdingsmiddelen. Door deze maatregelen te
combineren met natuurinclusief boeren, bouwen en
recreëren, creëren we in heel Nederland een basis
kwaliteit voor natuur.
Boerenlandvogels hard achteruit
Vooral boerenlandvogels zijn de afgelopen decen
nia in Nederland hard in aantal achteruitgegaan.
Vogelbescherming vraagt dan ook veel aandacht
voor maatregelen die zorgen voor een omslag in de
landbouw. Waaronder het ondersteunen van boe
ren om die omslag naar natuurvriendelijke grond
gebonden landbouw te maken.
Minimaal 10% van het boerenland moet ruimte
bieden aan natuur, adviseert Vogelbescherming de
partijen. Dat kan door herstel van landschapsele
menten die verloren zijn gegaan, zoals houtwallen,
sloten, greppels en bloemrijke akkerranden.
Meer natuur
Nederland heeft minder beschermde natuurgebie
den dan het Europees gemiddelde, 14,8% versus
18%. Het percentage beschermde natuurgebieden
in Nederland moet minimaal opgetrokken worden
naar het Europese gemiddelde. Ook pleit Vogelbe
scherming voor meer natuurlijke verbindingen
tussen zee en achterland en verbindingen tussen
natuurgebieden. Rondom natuurgebieden moeten
zones komen met extensieve natuurvriendelijke
landbouw.
Naar een natuurinclusieve energietransitie
De energietransitie is noodzakelijk in verband met
de klimaatverandering. Maar Vogelbescherming
vindt dat we ervoor moeten waken dat vogels en
natuur dubbel de dupe worden: zowel van de kli
maatverandering als van de maatregelen om daar
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iets aan te doen. Daarom pleit Vogelbescherming
voor het koppelen van de energietransitie aan het
herstel van biodiversiteit. De partijen wordt onder
meer geadviseerd om zonnepanelen zoveel mogelijk
op daken en in ieder geval niet in natuurgebieden,
weidevogelgebieden, waardevolle cultuurland
schappen en op open water te plaatsen.

leg. Maar ook zonder het exces van een brand
brengt langdurige droogte behoorlijk wat teweeg in
de natuur; niet in de laatste plaats voor vogels.
Natuurlijk heeft de ene soort meer of sneller last
dan de andere. Ook vorig jaar kende een erg droge
periode. Waar sommige soorten hierdoor in een
lastig parket kwamen, kenden tapuiten in de duinen
een erg goed broedseizoen. Dit kwam vermoedelijk
doordat het afsterven van grassen zorgde voor een
opener en kaler terrein, waardoor er voor tapuiten
juist relatief veel voedsel beschikbaar kwam.
Toch is het voornamelijk het gebrek aan voedsel of
de aantasting van leefgebied dat vogels bij droogte
in moeilijkheden kan brengen. Hieronder in een
notendop wat ‘uitdagingen’ waar vogels in droge
tijden mee kampen.

U kunt ons helpen
Bent u lid van een politieke partij dan heeft u, bij
vrijwel alle partijen, ruimschoots de mogelijkheid
invloed uit te oefenen op het verkiezingsprogram
ma. Maak daarbij gebruik van onze aanbevelingen.
Maar ook als niet-lid kunt u er bij partijen op
aandringen deze suggesties over te nemen. Er zullen
al dan niet digitaal bijeenkomsten voor de verkie
zingen komen waar u vragen kunt stellen. En u kunt
onze aanbevelingen delen via uw sociale media.

Vogels in tijden van droogte
Een poel in droge tijd... (Bron: Marc Scheurkogel)

Vogelbescherming Nederland
Afgelopen week vielen na lange tijd de eerste drup
pels weer. Een verademing voor de naar water
snakkende natuur. De aanhoudende droogte van
de afgelopen tijd kwam, helaas, nog het duidelijkst
in beeld door diverse natuurbranden. Een flinke
dosis hemelwater was dus gewenst, maar er is wel ...en dezelfde poel na langdurige droogte (Bron: Marc Scheurkogel)
meer nodig dan wat buien om de droogte het hoofd
Hongerige tuinvogels
te bieden. Wat zijn eigenlijk de gevolgen voor Een merel zal lastiger een worm uit de droge grond
vogels?
omhoog zien komen in droge tijden en het is maar
de vraag of een zanglijster voldoende slakken kan
Dat een brand zoals in de Deurnese Peel, die op stukslaan en verorberen. Bovendien zijn er zeker
moment van schrijven nog altijd nasmeult, funest tijdens het broedseizoen behoorlijk wat monden te
kan zijn voor individuele dieren, behoeft geen uit vullen.
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Insecten zijn een belangrijke voedingsbron voor
vogels. Bij zonnig weer zien we in eerste instantie
vaak veel insecten vliegen, denk bijvoorbeeld aan
bijen en dagvlinders. Maar de volgende generatie
zal het bij langdurige droogte lastiger krijgen.
Langdurige droogte betekent bijvoorbeeld minder
bloemen. Bij gebrek aan nectar vliegen vlinders
minder, wordt er minder voortgeplant en komen er
dus minder rupsen.
Een kool- of pimpelmees voedt zijn kroost met
honderden rupsjes per dag. Wanneer vlinders
minder voortplanten, betekent dat minder voedsel Voor boerenzwaluwen is modder noodzakelijk om een nestje te kunnen
voor de jongen en bovendien onttrekken de jongen fabriceren (Bron: Piet Munsterman, Saxifraga)
hun vocht uit deze rupsjes. Naast honger krijgen ze
Weidevogels en lage waterstanden
dus ook nog dorst.
Boerenlandvogels als kievit en grutto hebben ook
te lijden onder droogte. Kieviten en grutto’s hebben
het sowieso al bijzonder moeilijk om geschikt leef
gebied te vinden. Intensivering van de landbouw
ging decennialang gepaard met het verdwijnen van
bloemen en kruiden en lage waterstanden. Insecten,
broodnodig voor de kuikens, zijn al erg lastig te
vinden en droogte verergert dit probleem.

Koolmezen voeden hun jongen met honderden rupsjes per dag (Bron:
Piet Munsterman)

Woningnood
Droogte kan ook al vóór het broeden van start gaat
problemen opleveren. Moerasvogels als roerdom
pen en waterrallen, die graag boven water broeden
en voor hun voedsel natte situaties nodig hebben,
zullen het moeilijker hebben. Ook een watervogel
als de dodaars lijdt onder uitdrogende vennen en
moerassen.
Veel vogels bouwen sowieso het liefst een nest
wanneer materiaal wat vochtig is; het laat zich dan
makkelijker vormen. Het wordt zeker lastig wan
neer je een nest bouwt van klei. Vooral voor huis
zwaluwen en boerenzwaluwen (beide Rode Lijst-
soorten) vormt droge klei een fors probleem. Logi
scherwijs is het nagenoeg onmogelijk de kenmer
kende nestkommetjes tegen bijvoorbeeld de dak
rand of steunbalken van een boerenschuur aan te
plakken, wanneer de grond kurkdroog is.

Wormen komen minder hoog aan de oppervlakte,
wat in eerste instantie lastig is voor bijvoorbeeld
kieviten met hun korte snavels. Als de grond echt
droog wordt, zal de langere snavel van de grutto de
wormen uiteindelijk ook niet meer bereiken. Door
klimaatverandering zal dit in de (nabije) toekomst
ook niet verminderen. Het is dan ook van groot
belang om deze problematiek serieus aan te pak
ken.
Wat kunnen we doen?
Vogelbescherming pleit al jaren voor herstel van
leefgebieden van weidevogels door vernatting en
meer kruidenrijk grasland. Er zijn gelukkig al
boeren die hier actief aan bijdragen door natte
poeltjes (plasdras) op de weilanden aan te leggen en
door het waterpeil in de greppels te verhogen. Met
klimaatverandering en de daarbij optredende
droogte in het achterhoofd, is een structurele ver
hoging van het waterpeil echter vereist.
Ook op kleinere schaal kunnen we vogels een hel
pende hand bieden. Wanneer u zwaluwen in de
buurt heeft, kunt u een ‘modderbad’ aanleggen om
ze van fatsoenlijk nestmateriaal te voorzien. Een
kuil bekleden met een plastic onderlaag, vullen met
grond en nat houden, kan al verschil maken. En
natuurlijk biedt een vogelvriendelijke tuin altijd
soelaas.
11
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Kortom: zorg voor een groene omgeving, met
bloem-, bes- en zaaddragende planten, met waar
mogelijk een waterplaats of vijver en voldoende
schuilmogelijkheid. Sproei voldoende (zolang het
mag). Dit zijn allemaal ingrediënten die de tuin
aantrekkelijk maken voor insecten, bodemdieren én
vogels en zo kunnen bijdragen om de droogte het
hoofd te bieden.
Tekst: Marc Scheurkogel, Vogelbescherming
Nederland
Foto's: Piet Munsterman, Saxifraga; Marc
Scheurkogel

Zes absolute records van de Jaarrond
Tuintelling

De Jaarrond Tuintelling bestaat vijf jaar! Duizen
den vrijwilligers tellen al het leven in hun voor- en
achtertuin en geven dat door op Tuintelling.nl. Dat
levert een schat aan belangrijke informatie op, maar
ook een rits aan interessante feitjes. Daarom zes
records die u nog niet wist!
1. De eerste gierzwaluw van dit jaar bij de Jaarrond
Tuintelling werd gemeld op 20 april in Amersfoort.
De gierzwaluw wordt niet voor niets de vogel van
Koningsdag genoemd, traditioneel het moment dat
de eerste zwaluwen zich weer in ons land melden.

Gierzwaluw (Bron: Harvey van Diek)

dus er valt genoeg te zien. Dit jaar telden de meeste
mensen in de week van 1 april. Niet geheel onlo
gisch, het was één van de eerste weken dat mensen
massaal gingen thuiswerken.
3. Het recordaantal tellingen staat op 2877. Bijna
drieduizend keer is er dus door één persoon op één
adres in vijf jaar tijd geteld. Omgerekend is dat bijna
twee tellingen per dag! Kunt u het zich voorstellen?
Met grote groepen huismussen, gierzwaluwen, di
verse soorten vlinders en libellen valt er in elke tuin
meer dan voldoende te zien en te tellen, mits er
voldoende groen is natuurlijk.

Meisjes zien een sleedoornpage in een vlindertuin
(Bron: Joop Verburg)
4. Het recordaantal soorten in één tuin staat op
1615. Dat is twee keer zoveel als de nummer twee:
850 soorten. Zoveel soorten in één tuin is wel uit
zonderlijk. Maar deze tuin in Terborg bestaat ook
uit meerdere tuinen en een weiland dat grenst aan
een rivier. Er is een kikkerpoel, er zijn houtwallen,
rietkragen, een kleine boomgaard en veel wilde
bloemen. Een oase voor de natuur dus, en dat is te
zien aan het aantal soorten dat hier leeft.

Egel (Bron: Luc Meert)

2. In de maand april zijn elk jaar de meeste tellers 5. In maar liefst 33 tuinen is de afgelopen vijf jaar
actief. Vogels zitten dan volop in het broedseizoen, een das is waargenomen! In zeven tuinen werd een
13
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zeearend gezien, niet geheel onlogisch wonen deze
mensen in de buurt van de Oostvaardersplassen,
Biesbosch of in de waterrijke delen van Friesland.
Ook leuk: bijna één op de vier tellers heeft een egel
in de tuin gezien.
6. Op basis van de data van de Jaarrond Tuintelling
is de achteruitgang van merels door het usutu-virus
als eerste gesignaleerd. Een triest record, maar het
laat direct zien hoe belangrijk het is dat mensen
regelmatig in hun tuin de dieren tellen. Door het
analyseren van deze gegevens is het direct duidelijk
hoe het met de verschillende soorten vogels, vlinders
en zoogdieren gaat.

Merel (Bron: Pixabay)
Benieuwd hoe de Jaarrond Tuintelling werkt? Kijk
eens op www.tuintelling.nl voor de actuele informa
tie en hoe je mee kunt doen. Om te vieren dat de
Jaarrond Tuintelling vijf jaar bestaat is er op 20 juni
een Bioblitz: 24 uur lang tellen vrijwilligers het leven
in hun tuin. Een ideaal moment om aan te haken!
Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Ne
derland
Foto's: Mark Zekhuis, Saxifraga; Harvey van Diek;
Joop Verburg; Luc Meert; Pixabay

Gaat de nieuwe EU-biodiversiteitsstrategie
de bestuivende insecten redden?

Moerasparelmoervlinder, één van de beschermde vlinders in Europa
(Bron: Kars Veling)

voorzichtig hoopvol over de toezeggingen in de
EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 die vorige
week is gepubliceerd. Snelle implementatie door de
EU-lidstaten kan een herstel van de Europese be
stuivende insecten, waaronder onze dag- en nacht

Moerasparelmoervlinder, één van de beschermde vlinders in Europa
(Bron: Kars Veling)

vlinders, een flinke stimulans geven.
Vorige week heeft de Europese Commissie een
uitgebreide nieuwe biodiversiteitsstrategie vastge
steld om de natuur in Europa te versterken. Ook is
de 'van boer tot bord'-strategie voor een eerlijk,
gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem bekend
gemaakt. De twee strategieën versterken elkaar en
brengen de natuur, landbouwers, ondernemingen
en consumenten samen om gezamenlijk naar een
concurrerend duurzame toekomst toe te werken.
Vlinders (zowel dag- als nachtvlinders), bijen en
zweefvliegen nemen in heel Europa af. Hun bloem
rijke habitats, waaronder halfnatuurlijke graslan
den, worden vernietigd door intensivering of juist
doordat het kleinschalige gebruik gestopt wordt en
ze dichtgroeien. De nieuwe strategie is erop gericht
beheerders, zowel agrariërs als natuurbeheerders,
te helpen bij behoud en herstel van leefgebieden van
bestuivende insecten. Titia Wolterbeek, directeur
van De Vlinderstichting is blij met de nieuwe stra
tegie: “Op papier ziet deze er goed uit. Laten we
hopen dat we ook voortvarend aan de slag kunnen
gaan met de uitvoering van de voorgestelde maat
regelen. Dan zijn we misschien nog niet te laat, maar

Ook voor bijen (hier een behangersbij) en zweefvliegen moet de situ
atie drastisch verbeteren (Bron: Kars Veling)

het is wel vijf voor twaalf.”
De Vlinderstichting
De Vlinderstichting en de Europese koepelorgani Sue Collins, Europees milieubeleidsadviseur voor
satie Butterfly Conservation Europe (BCE) zijn BCE, zegt: “Deze strategie en de EU-strategie 'van
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boer tot bord' zijn een doorbraak. Investeringen in
de bescherming van de biodiversiteit en de financie
ring van natuurherstelprogramma's zullen het her
stel van vlinders en bijen helpen en de vitale bestui
vingsdiensten die zij leveren ondersteunen.” Met het
door de EU gefinancierde ABLE-project (Assessing
Butterflies in Europe) dat BCE samen met De
Vlinderstichting en de andere Europese partners
uitvoert wordt de vlindermonitoring uitgebreid
naar de hele EU. Dr. Chris van Swaay, onderzoeker
bij De Vlinderstichting en BCE: "De EU-indicator
voor graslandvlinders vertoont een daling van 39
procent sinds 1990. Het opnemen van een indicator
voor bestuivingscontrole bij de evaluatie van het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na
2020 zal een belangrijke stap zijn". Dr Sam Ellis,
voorzitter van BCE, is ook voorzichtig optimis
tisch: "De strategie zal hopelijk een keerpunt bete
kenen voor bestuivende insecten en Butterfly Con
servation Europe belooft nauw samen te werken
met alle belanghebbenden om deze acties te helpen
uitvoeren."
Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting

bosvogeltje is sinds lange tijd verdwenen in Zuid-
Limburg. Wit bosvogeltje is nog op twee plaatsen
met zeer weinig planten aanwezig.

De vindplaats (Bron: Karel Kreutz)

Stand van zaken
Bleek bosvogeltje is en was in Zuid-Limburg altijd
al zeer zeldzaam. De rijkste groeiplaats lag vroeger
bij Wijlre. Na jaren van geringe aantallen exempla
ren neemt de soort daar weer in aantal toe. In an
Rijke nieuwe groeiplaats van Bleek bosvogel dere delen van Zuid-Limburg is Bleek bosvogeltje
tje in Zuid-Limburg ontdekt
zeer zeldzaam en bestaan de populaties meestal uit
enkele tot een twintigtal planten. Even leek het erop
dat de soort uit Zuid-Limburg zou verdwijnen,
maar inmiddels herstelt zij zich.

Naturalis Biodiversity Center
Begin mei ontdekte Frank Verhart in Zuid-Lim
burg een bijzondere orchidee. Hij vond het zeldza
me Bleek bosvogeltje op een tot nog toe onbekende
plek. De eerste planten zag hij vanaf de wegkant in
een jong bosje. Het waren twee nog niet bloeiende
exemplaren. Toen hij wat dieper in het bosje keek
zag hij héél veel Bleke bosvogeltjes!
Nederlandse bosvogeltjes
Bleek bosvogeltje (Cephalanthera damasonium)
heeft in tegenstelling tot Rood en Wit bosvogeltje
definitief vaste voet aan de grond in Nederland,
maar uiterst zeldzaam is het wel. De Rode lijst
vermeldt het met de status ‘kwetsbaar’. Van ouds
her is deze soort alleen bekend van Zuid-Limburg,
hoewel enkele jaren geleden een vrij groot aantal
planten in Zeeuws-Vlaanderen is gevonden. Rood

Ontdekking
Mede geïnspireerd door een recent artikel in het
Natuurhistorisch Maandblad over de stand van
zaken over Bosvogeltjes in Zuid-Limburg (Claes
sens et al.) probeerde Frank Verhart één van de
groeiplaatsen in het Limburgs krijtland op te spo
ren. Lang hoefde hij vanuit het Gulpdal niet te
zoeken, voordat hij deze bijzondere orchidee op een
andere, nieuwe, plek zag. In een jong hakhoutbosje
met vooral Boswilg (Salix caprea) en Hazelaar
(Coryllus avelana) werden honderden exemplaren
van het zeldzame Bleek bosvogeltje aangetroffen,
naast de landelijk algemeen voorkomende Brede
wespenorchis (Epipactis helleborine).
Tellen van de planten leverde een resultaat op van
niet minder dan 536 exemplaren, die zich in het bosje
verscholen hielden. Een dergelijk groot aantal
planten is in Nederland de laatste 35 jaar niet meer
op één plaats gevonden. Uit de inventarisatie van
Claessens et al. kwam naar voren dat de 19 beken
de plekken in Zuid-Limburg in totaal enige honder
den Bleke bosvogeltjes tellen. Daarmee omvat de
17

nieuwe groeiplaats niet minder dan tweederde van
de Limburgse en de helft van de in Nederland
voorkomende planten. Een prachtig voorbeeld van
hoe aanplant en beheer van natuurlijk bos zijn
vruchten afwerpt en stevig bijdraagt aan de instand
houding van kritische planten.

Bleek bosvogeltje (Bron: Frank Verhart)

Brede wespenorchis (Bron: Karel Kreutz)

Soldaatje (Bron: Karel Kreutz)
Toekomst
Het gebied waarin de planten voorkomen lijkt sterk
op op de groeiplaats bij Eys. Ook daar groeien de
planten in de bosrand, waarbij de voormalige akker
nu als kalkgrasland beheerd wordt. Bij Gulpen is
de situatie vergelijkbaar, alleen heeft de aangren
zende akker nog een agrarische bestemming. Aan
de rand van deze akker staan tientallen exemplaren
van Brede wespenorchis, daarnaast iets verderop
een zestigtal prachtige planten van Soldaatje,
voorheen slechts zeer incidenteel in het Geul- en
Gulpdal aangetroffen.
Bijzondere betekenis
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Voor Frank Verhart heeft Bleek bosvogeltje – en in
het bijzonder ook de vondst van deze omvangrijke
populatie in Zuid-Limburg – een persoonlijke bete
kenis. De interesse van zijn vader Max in wilde
orchideeën vormde een basis voor zijn passie voor
deze plantenfamilie. Max was ook dichter en
schrijver. In 1985 schreef hij een roman met de titel
Bleek bosvogeltje. Het boek verhaalt over de ge
slaagde Amsterdamse reclameman Sake, die zich
enige dagen afzondert in de heuvels van Zuid-Lim
burg, waar hij onder meer op zoek gaat naar het
zeldzame Bleek bosvogeltje. Die vindt hij ook, op
een bekende plek bij Wijlre. Max en Sake zullen
opgetogen zijn over de bijzondere nieuwe vondst.
Voor meer informatie en alle wetenswaardigheden
over onze wilde orchideeën, zie De orchideeën van
de Benelux van Karel Kreutz (Kreutz Publishers,
2019).
Tekst: Frank Verhart, Werkgroep Europese
Orchideeën & Karel Kreutz, Naturalis Biodiversity
Center Foto's: Frank Verhart; Karel Kreutz

RINGEN MOET
Bestellen tot:
05 mei 2020
20 september 2020
20 januari 2021
20 maart 2021

Afleveren ringen:
na 1 oktober 2020
na 15 december 2020
na 1 april 2021
na 15 mei 2021

Ringen kweekseizoen 2020 zijn niet meer te bestel
len, tenzij als spoedbestelling.
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.
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Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Donderdag
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Dinsdag
Vrijdag
Zaterdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

Activiteitenoverzicht 2020 (onder voorbehoud)
24 januari
Nieuwjaarsreceptie (geen doorgang)
7 februari
Klaverjassen
14 februari
Prijsuitreing t.t. 2019
15 februari
Vogelbeurs
21 februari
klaverjassen
6 maart
Jaarvergadering
13 maart
Klaverjassen
21 maart
Vogelbeurs
26 maart
Ledenverg. gaat niet door
18 april
Vogelbeurs (laatste)
8 of 15 mei
klaverjassen gaat niet door
16 mei
Zaadverkoop
6 juni
Barbeque ?????
12 of 19 of 26 juni ledenvergadering / klaverjassen
20 juni
Zaadverkoop
18 juli
Zaadverkoop
15 augustus
Zaadverkoop
18 september
Ledenvergadering
19 september
Vogelbeurs (weer de eerste)
25 september
Klaverjassen
9 oktober
Ledenvergadering
16 oktober
Klaverjassen
17 oktober
Vogelbeurs
23 oktober
Klaverjassen
6 november
Ledenvergadering (lezing)
13 november
Klaverjassen
20 november
Inschrijven tentoonstelling
21 november
Vogelbeurs
24 november
Afluisteren zangkanaries
27 november
Klaverjassen
28 november
Afluisteren zangkanaries
30 november
Opbouwen tentoonstelling
1 december
Opbouwen/inbrengen vogels
2 december
Keuren van de vogels
3 december
Opening tentoonstelling
4 december
Tentoonstelling open/klaverjassen
5 december
Tentoonstelling open
18 december
Klaverjassen
19 december
Vogelbeurs
16 januari
Vogelbeurs
23 januari
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)

