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De Centrale Volksbank (CVB) is een van de rechtsvoorgangers van RegioBank en werd opgericht op 1 oktober 1920.

Al 100 jaar een
vertrouwd gezicht
in uw buurt

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

INHOUD:

september 2020

Verenigingsinfo
Inhoudsopgave
Voorwoord
Wijziging voer levering
7 gekke nestplekken
6 vogeljongen om nooit meer te vergeten
Ringen moet 2021
Verjaardagen
Vogelbeurzen
Leden advertenties
Activiteiten overzicht

3
3
5
5
5
11
15
15
15
17
19

Redactie clubblad: Piet Hagenaars
Redactieadres: piethagenaars@outlook.com
Inhoud:
Het is voor een ieder mogelijk om artikelen in te
zenden. Deze artikelen dienen bij de redactie ingele
verd te zijn voor 25 september. Niet tijdig ingelever
de 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 vogelvrienden,
Het bestuur hoopt dat het met u allen, naar omstan
digheden nog steeds goed gaat en wij beseffen ons
terdege dat ook onze leden in deze tijd erg te lijden
hebben onder de diverse maatregelen die ons
noodzakelijkerwijs worden opgelegd.

Wijziging voerlevering/vogels van de firma
van den IJssel.
Doordat Michael stopt met zijn handelingen tijdens
het voerkoop, gaat er iets veranderen. In het vervolg
zal Anita, de moeder van Michael en echtgenote van
John, meekomen om de verkoop van het voer op
haar te nemen.

Wij als vereniging weten nog niet precies hoe de
zaken gaan lopen maar we kunnen niet anders dan Dit houd in dat het voer besteld kan worden (voor
donderdag) via de tel. van de winkel 0348 451611
de richtlijnen van de overheid volgen.
of app op 06 36512417 of mailen naar de winkel
Als we naar de ledenlijst kijken valt een groot ge info@vogelenzaadhandel.nl.
deelte van onze leden onder de zogenoemde kwets
bare groep en zeker het bestuur in zijn geheel. On Heb je vragen aan John over de vogels dan John
danks het bovenstaande wil het bestuur toch het bellen op 06 55716007 of mailen op info@ijsma
bouw.nl.
seizoen 2020-2021 opstarten.
Zo hebben we op vrijdag 18 september de eerste le
denvergadering. Bent u een vaste bezoeker van de
vergadering en u komt niet i.v.m. de corona maat
regelen, geef dit even door aan de secretaris zodat
we ons geen zorgen hoeven te maken over u.
Tijdens deze vergadering gaan we praten over:
* het verloop van het najaar;
* wel of geen tentoonstelling. Zo ja, in welke vorm.

Hou hier rekening mee.

7 gekke nestplekken

Door Jeanet van Zoelen

Broedende vogels hebben rust nodig. Dus: niet bij
kijken, niet in de buurt komen, niet fotograferen.
Soms nestelen ze echter op zulke idiote locaties, dat
u nooit had kunnen weten dat ze er zaten of er niet
Op zaterdag 19 september willen we de eerste vogel omheen kan. Dan is een snelle foto begrijpelijk en
een plan om ze te helpen essentieel. Verzameld voor
beurs organiseren.
I.v.m. de corona zijn een aantal extra maatregelen u: zeven gekke nestplekken.
genomen, zoals:
* Voer wordt verkocht in het 2de gedeelte van de Nestfotografie: nooit doen! Dat is het uitgangspunt
kantine. Deze ruimte wordt afgeschermd door een van Vogelbescherming. Maar als u ineens overval
rij tafels zodat de afstand van 1 1/2 mtr. gehand len wordt door een vogelnest in uw badkamer of
onder uw fietszadel, dan is een snelle foto logisch.
haafd blijft.
* Vogels komen te staan in het duivencentrum. Daarna is het devies weer: een manier bedenken om
Maar dan alleen vogels op tafels tegen de buiten de vogels rust te geven. De kans bestaat anders dat
ze niet terug durven te komen en dan gaat het hele
muren;
* In het midden komt een rij tafels te staan, zodat nest (met soms al jongen) verloren. Niet alleen erg
looppaden ontstaan. Er is een één-richting verkeer; droevig, ook nog eens in strijd met de wet, want
* Elke bezoeker moet geregistreerd worden met broedende vogels zijn te allen tijde beschermd.
naam, telefoonnummer en mailadres. Dit wordt
alleen gebruikt voor eventueel bron en contact Gezond verstand mag
onderzoek en deze lijst wordt na 2 weken vernie Gezond verstand mag bij het beoordelen van de
kans op nestverstoring. Een voorbeeld. Als u dage
tigd.
* Bij de ingang zal ook een spray staan om te des lijks op het terras zit en er is desondanks een kool
mees boven uw hoofd komen broeden, hoeft u niet
infecteren.
plotsklaps binnen te blijven. De mees is aan u ge
wend en vindt u geen bedreiging.
Een ander verhaal is het als er ineens drie grote
bouwvakkers uw schutting luidruchtig komen
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vervangen. Daar is de vogel niet aan gewend en uit
angst kan ze wegvluchten. Zelfs als ze met al haar
moederinstinct blijft zitten, is de stress voor haar en
haar man enorm en kost het ze energie die ze nodig
hebben om hun kuikens groot te krijgen. Stel
werkzaamheden in de buurt van nesten dus uit tot
de jongen groot zijn. Meestal na een week of twee
met een paar dagen extra omdat ze niet altijd direct
kunnen vliegen.
Eindelijk: de gekke nestplekken
Hieronder wat voorbeelden van aparte nestplaatsen
en welke mogelijkheden de er in dit soort gevallen
zijn om de vogels toch aan de benodigde rust te
helpen.
Deze merel broedt bij Fred en Miranda Takken

Dan dit… Marijcke de Groot betrapte een rood
borst in de badkamer van haar caravan. Het dier
ziet er bang uit op deze foto, dus ze heeft hopelijk
de deur dichtgetrokken en tijdelijk een andere
doucheplek gevonden.
Als u een nest vindt dat is gemaakt tijdens uw afwe
zigheid op een plek waar u nu wel vaak moet komen
(denk aan een boot, vakantiehuis, balkon etc.), is
de vogel niet aan u gewend. Probeer dan tijdelijk
een alternatief te vinden.

gewoon in een krans aan de deur. Ze is blijkbaar
niet bang uitgevallen. Voor vreemden zal ze wel
angst hebben, dus plaats in zo’n geval een briefje
met pijl naar de achterdeur voor eventueel bezoek.
Janet Gerbens Bos had deze nestkast nog niet op
gehangen, of hij werd al in gebruik genomen door
een ijverige koolmees. Gewoon op de grond! Je
snapt soms toch niet hoe zo’n vogel nou denkt: op
de perfecte plek uit de zon en de wind, hoog genoeg
met vrije aanvliegrouten en bomen en voedsel in de
buurt vertikken ze het en dit is blijkbaar prima…

Dirk Pot vond een nest onder zijn fietszadel.
Waarschijnlijk lang niet gefietst! Bij een leeg nest,
kunt u een tijdje ongemerkt in de buurt posten en
er een oogje houden, om te zien of het nog in gebruik
is.
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Dit is een erg riskante foto, omdat de drie (!) nestjes
nog volop in gebruik zijn en hun veilige huisje weg
is gehaald. Gea van der Tuuk had ongetwijfeld geen
idee dat ze er zaten en wilde gewoon een plant in die
pot zetten… Als de pot meteen is teruggeplaatst en
met rust gelaten, is de kans groot dat alles goed
kwam. Dat kunt u in vergelijkbare situaties ook het
beste doen.

Vogelsoort

Kool- en pimpelmees
Merel
Roodborst
(stads)duif

Aantal Aantal dagen
dagen jongen
broeden op nest
13-15 18-21
11-15 12-15
12-15 13-15
16-17 Rond 35

Nadat de jonge vogels zijn uitgevlogen, worden ze
nog twee tot drie weken in de tuin of omgeving
gevoerd. Bij merels soms alleen door het mannetje,
terwijl het vrouwtje alweer aan een nieuw broedsel
begint. In deze periode kunt u de restanten van het
nest weghalen en de brievenbus, bloempot of bad
kamer weer normaal in gebruik nemen en genieten
Een brievenbus is natuurlijk ook een perfect nest van die rond hupsende kleintjes.
plekje! Hier goed aangepakt met een waarschuwing
erop voor de postbode, zodat hij de post tijdelijk
elders kan leggen.

Een verbazingwekkende vondst als u thuis komt
van vakantie. Maar, duiven broeden vrijwel altijd
op de gekste plekken en vinden uw plantenbak niet
meer dan normaal. Zet uw stoel een paar meter
verderop en geef ze de ruimte.
Hoe lang duurt het voor ze klaar zijn met broeden?
Vaak is het advies: geef ze de ruimte, zoek een al
ternatieve plek of route, maar hoe lang dan? Dat
verschilt natuurlijk per vogel. Globaal: vaak twee
weken broeden, twee weken jongen op het nest. Iets
specifieker voor de vogels van onderstaande voor
beelden in deze tabel.

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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PARTNERS IN ONDERHOUD

Scheepmakerstraat 3r-3s
2222 AB Katwijk ZH

www.durieuxschilders.nl
071 40 29628

Schilderwerk door
vakmensen
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Een paar voorbeelden van alledaagse vogels en hun
anders uitziende jongen, zodat u ze voortaan direct
Hoe herkent u een jonge roodborst als ie geen rode herkent.
borst heeft? En waarom zijn jonge spreeuwen bruin
Jonge roodborsten zonder rode borst
in plaats van zwart? Lastig hoor, dat ze een andere
kleur hebben dan hun ouders, wie is dan wie?
Jonge roodborsten zijn helemaal bruin omdat ze
Daarom: 6 vogeljongen die u nooit meer vergeet.
“Serieus, er zit hier een pinguïn aan de overkant van dan tenminste niet worden aangevallen door vol
de Oude Gracht, hoe kan dat?” Een vraag die we wassen roodborsten. Roodborsten zien er namelijk
bij Vogelbescherming iedere zomer horen. Als de lief uit, maar zijn dat niet. Ze zijn agressief tegen
‘bewijsfoto’ arriveert, blijkt steevast dat het een alles dat oranjerood is: een bolletje wol, speelgoed
jonge aalscholver is. Ze hebben een pinguïnpostuur auto, sok, alles. Niet voor niets, want ze hebben een
als je de staart niet ziet en anders dan hun ouders zomer- én een winterterritorium, dat ze fel verdedi
een witte buik; daardoor lijken ze vanuit de verte gen om genoeg eten te vinden.
blijkbaar op een pinguïn.
Nu zijn er meer vogels waarbij het jong een andere
kleur heeft dan de ouders. Dat heeft verschillende
verklaringen.

6 vogeljongen om nooit meer te vergeten

Jonge roodborsten worden niet aangevallen

Jonge aalscholver: net een pinguïn?

Roodborsten zijn best agressief

Volwassen aalscholver: zwarte buik

Ben je jong, dan gaan ze anders met je om
Een kleurverschil tussen jonge vogels en hun ouders
heeft grofweg twee redenen. De eerste: veiligheid.
De jongen hebben een verenkleed waarmee ze beter
gecamoufleerd zijn en dus veiliger voor roofdieren
(bijvoorbeeld minder contrast of bruin). De tweede
mogelijkheid: worden herkend als jong. Als volwas
sen vogels zien dat je nog jong bent, gaan ze anders
met je om: je mag meer, ze zijn minder agressief en
willen ook niet paren.

Schreeuwende bruine spreeuwen
Je vraag je bij jonge spreeuwen wel eens af of die
bruine schutkleur er nog toe doet als ze luidruchtig
bedelend hun ouders achtervolgen en tot wanhoop
drijven. Helemaal bruin zijn ze in elk geval en pas
na september krijgen ze hun zwart met wit gestip
pelde winteroutfit. In de zomer zijn ze - om de
verwarring compleet te maken - glanzend zwart met
een gele snavel.
Die twee hieronder maken het helemaal bont met
bedelen: ze zitten op een vol voerbakje en de meel
wormen springen bijna in hun bek, maar toch zitten
ze om een hapje van hun mama te schreeuwen.
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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

Waterhoen verzorgt broers en zussen
Jonge waterhoentjes helpen hun ouders vaak met
het verzorgen van kuikens uit een later nest. Ze zijn
bruin, in tegenstelling tot de ouders die erg contrast
rijk zijn met hun zwarte veren en rode snavel.

Bedelende jonge spreeuwen op een vol voerbakje

Puber waterhoen: helpt vaak latere kuikens verzorgen

Volwassen spreeuw in winterkleed (met spikkels dus)

Grote bonte spechten-petjes
‘Gemakkelijk te herkennen aan de dieprode anaal
streek’ staat in de ANWB-vogelgids bij de grote
bonte specht. Maar dat hebben ze allemaal, dus
daarmee onderscheidt u de jonkies niet van de ou
ders. Het verschil zit ‘m in de petjes: vader en Volwassen waterhoen met kuiken
moeder hebben een zwart petje en de kinderen een
Witte zwanen, grijze zwanen
rood petje boven op het kopje.
Knobbelzwanen hebben grijze kuikens, die daarna
bruin worden en pas wit als ze volwassen zijn. Maar
soms ziet u witte kuikens. Dat komt omdat ze deels
afstammen van vogels die werden gekweekt om hun
witte dons: de jongen van de afstammelingen van
deze zwanen zijn wit en blijven wit. Beide kleurvor
men zijn inmiddels met elkaar vermengd, waardoor
in één zwanengezin, soms beide varianten voorko
men.

Jonge grote bonte specht: rood petje

Volwassen grote bonte specht: zwart petje
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RINGEN MOET

Het ringen van de vogels wordtv steeds belangrijker,
niet alleen om aan anderen te kunnen laten zien dat
wij geen vogels uit de vrije natuur in ons bezit
hebben, maar omdat de in gevangenschap geboren
vogels vaak betere fokvogels zijn. Ring daarom je
vogels, zeker de wat lastiger te kweken soorten die
in gezelschapsvoliere worden geboren. Heb je jonge
vogels en geen ringen? Schroom niet om de ringen
commissaris te bellen.
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.
Verjaardagen :

Vogelbeurzen in de regio
Voor zover deze niet zijn afgelast i.v.m. coronavirus
Vogelvereniging Zang en Kleur Boskoop Iedere
1e zaterdag van de maand van 09:00 tot 13:00 uur.
Het Plantarium-gebouw, Italielaan 4, Hazerswoudedorp
Inlichtingen: www.vogelmarkt.nl
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Vogelvereniging De Diamantvink te Oude Wete
ring Iedere 2e zaterdag van de maand van 12:00 tot
16:00 uur
Clubgebouw de Diamantvink te Oude Wetering
Inlichtingen: Hans van Egmond 071-3315023

2 september

Ouwehand, W.

3 september

Rijn, D. van

++++++++++++++++++++++++++++++++++

14 september

Schaap, C.

25 september

Zwanenburg, J.

25 september

Taher, M.J.J.

Vogelvereniging De Kolibri Noordwijkerhout
Iedere laatste zaterdag van de maand augustus t/m
mei van 11:30 tot 15:30 uur
’t Victorhuis, Maandagsewetering te Noordwijkerhout
Inlichtingen Piet vd Berg 06-24877001

28 september

Spronssen, R.W.

30 september

Rhijn, P. van

Vogelbeurs De Kanarievogel

++++++++++++++++++++++++++++++++
Vogelvereniging van Vogelvrienden voor Aalsmeer
e.o. Iedere 4e zondag van de maand augustus t/m
mei van 10:00 tot 12:30 uur
In de Baccara, Baccarastraat 1, 1431 RN Aalsmeer
Inlichtingen 06-10666878 (secretaris)

Zoals u al op pagina 5 heeft kunnen lezen is het Kleuren van de ringen
bestuur voornemens om de vogelbeurzen door te 2019 – zwart
2020 – groen 2021 – violet
laten gaan. Maar je weet nooit wat voor maatrege 2022 – oranje 2023 – blauw 2024 – rood
len er zijn op 19 september.
Dus graag tot die tijd.
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

Kweker van
Eur.Cultuurvogels

Donateur

J. Schaap
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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 Gaat niet door
12 of 19 of 26 juni
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)

