
 
 



 
 



 
  

 

 

 

 

 

 Maandag 1 april komt WITTE MOLEN uit het dorp-

je Meeuwen in Brabant onze avond verzorgen.  

Ze brengen ons op de hoogte van de laatste ontwik-

kelingen in de vogelvoeder industrie en geven een 

demonstratie van hun producten. 

Het is altijd handig als u zich laat voorlichten door 

een grote leverancier. 

U moet daar wel doorheen prikken, omdat ze natuur-

lijk nooit gaan zeggen dat de producten van de con-

current beter of slechter zijn. 

Maak zelf de overweging wat goed is voor uw vogels 

en let daarbij vooral op de samenstelling. Dit is echt 

van groot belang en bepaal ook vaak de prijs. 

Maar ook onderling is er altijd van alles te leren, er-

varing voldoende om je heen en je mag daarom dit 

soort avonden gewoon niet missen, je doet gewoon je 

eigen tekort, dus kom daarom ook. 

Aanvang 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.30 

uur. 

Dus zoekt u naar wat vertier op deze avond, kom ge-

zellig langs, in de; Adjudant H.P. Kosterstraat 5 in 

Dordrecht.  Het bestuur 



 
 



 
 

     Colofon 

        Vogelvereniging De Volière     Lid van de N.B.v.V.   

    51e jaargang nummer;  4 - 2019                                                     
lid Kamer van Koophandel onder NR: 24367740.  

                                        Bestuursamenstelling:  

Voorzitter:   Andries van Batenburg. Tel. 06-24561964  

Secretaris:  D. van Noort,   Willy Martensstraat 11, 3314 XV                                   

Dordrecht. Tel: 06-39779880, e-mail: d.vannoort002@gmail.com   

1e Penningmeester:  M.L. de Grip. Tel. 078-6227697 

2e penningmeester & P.R. man: H.J. Buizer.   Tel. 06– 36208353 

1e Ringencommissaris: A. Boon. Tel. 06-10549672  boonarie@live.nl  
Lid van bestuur: Fred Duinkerken. Telefoon 06-81889418 

Lid van bestuur: Simon Harinck.  Telefoon06-20450962 

Materiaalcommissaris: John Visser zonder bestuur functie: 06-51999236 

   

 Contributie 2019:  Contant / Internet  / overschrijfkaart bank 

 Senior Leden :   € 40,00    Jeugd/Gast leden:  € 20.00   

 Donateurs: € 15,00      

Vriendelijk verzoek, maakt uw contributie in januari over, via 

Internet bankieren of contant,  V.V. De Volière: NL23 ABNA 0513 3414 12.                   

Beëindiging lidmaatschap; doorgeven voor 1 juni of 1 december. 

Let op; de automatische incasso is vervallen, zelf doen a.u.b.  

 

Ere Voorzitter: en drager van de  speld van      

Bijzondere waardering NBvV;  Chris Vigelius  

 Lid van verdienste;   M.L. de Grip.                     

mailto:boonarie@live.nl


 
 



 
 

 

Bestellen ringen voor het kweekjaar 2019.  
Ronde 3 is nu gesloten. Uitleveren 1 april 2019. 
Ronde 4 van 1 februari tot 25 maart, uitleveren 15 mei. 
Nieuwe leden krijgen 90 dagen de tijd ringen te bestellen, onder 

speciale voorwaarden, met korting en binnen 14 dagen levertijd. 
Ringprijzen zijn € 0,21voor normale ringen en € 0,36 voor geanodiseerde rin-

gen. Dit betekend dat ook de binnenzijde is mee gespoten over het aluminium. 

 

Voor de Europese Cultuurvogels is een ring met een breukzone ontwikkelt en 

deze kosten normaal € 0,31 en volledig geanodiseerd € 0,46 per ring. Het spe-

ciale formulier wat u bij bestellen van deze ringen gebruikt, moet voorzien 

zijn van uw handtekening en uw Burgersofinummer, kortweg BSN. Bij bestel-

len voor Cytes vogels moet u altijd het aantal kweekparen opgeven. 

 

Wij moeten als vereniging deze formulieren aan het eind van elke ronde direct 

opsturen naar de NBvV in Bergen op Zoom. Doen wij dit niet dan worden de 

bestelde ringen voor EC vogels niet in behandeling genomen. 

Voorheen konden wij aan het eind van het jaar deze formulieren af geven en 

dat ging dan vaak niet per post. Omdat wij hier nu niet meer onderuit kunnen 

komen, kost het ons als vereniging porto kosten. Daarom heeft het bestuur 

besloten om voortaan per formulier van de beschermde EC vogels  de 

portokosten van € 0,75 in rekening te brengen met de kosten van de be-

stelling.  Wij hopen op uw begrip voor deze maatregel.  

Bij verhoging van Post.nl voor een postzegel, passen wij dit bedrag aan. 

U kunt nu ook Kunststofringen bestellen!  
Namens het bestuur, uw ringencommissaris  

Arie Boon.(Tel. 06-10549672, E-mail boonarie@live.nl ) 



 
 



 
 

Per 1 maart is lid geworden; Fiona Vogel gaat Goulda-

medines kweken. Van harte welkom, fijn verblijf als lid. 

Ledenbestand 1-03-2019: 99 leden, 23 gastleden en 6 

donateurs. Astrid Wijbers is naar buiten de stad verhuisd 

en vandaar het donateurschap opgezegd.  

Opzegging  per 1 april van A.B. Vosselman (8UPS) 

Zoals u weet zijn we iedere woensdag open vanaf 

9.00—16.00 uur. U kunt niet alleen aardappelen, uien, 

eieren, chips, stoofperen, peulvruchten aanschaffen maar 

ook kunt u contact opnemen met de Happy Family 

Coach of u laat een pijnlijke plek in uw lichaam masse-

ren. Zij zijn er alleen in de middag. Yoga wordt er ook 

gegeven. 

Er is ook tijd voor een praatje of een lekker bakkie leut 

of een tosti tussen de middag. U bent gewoon van harte 

welkom. In de morgen zijn er nu brei en haakwerk da-

mes bezig en het wijkteam gaat ook vaker langs komen. 

Ook is het mogelijk om houten nestkastjes te maken. 

Overlijden Cor van Heeren 

Langs deze weg wil ik de vereniging bedan-

ken voor de aanwezigheid tijdens de crematie 

van Cor. 

Ook wil ik u bedanken voor de mooie”In me-

moriam” in het clubblad. Dank hiervoor, 

 Bep van Heeren  



 
 

Bloembinderij Bussem  
Kromme Zandweg 2      
3319 GH DORDRECHT  
               

Tel./Fax 078-6160320  

    PUNT interieurbouw.                                               
 Sponsor van onze bar.    
 Knap stukje vakwerk met de 

 Homag Venture machine.  

               

Veerplaat 79   3313 LJ  

  Dordrecht   

 Tel. 078 - 6164190 

Vertrouwd adres voor al uw 

verf,behang en materiaal.     

Open Ma t/m Vr. 08.00 – 18.00, 

Za. 08.00-17.00 uur. 

Oudenhovenstraat 30-36  
3311 GK Dordrecht. Tel. 078-

6134500. 

E-mail: info@vanreesverf.nl 



 
 

Winterse taferelen in januari. Prachtig plaatje geschoten 

door Chris. Nu gewoon 15 graden in de middag en lopen 

de bomen en heesters al weer uit. Weken te vroeg, als 

dat maar goed blijft gaan. De vogels laten zich horen en 

denken dat het zomer is terwijl het toch echt nog winter 

is. Op moment van lezen is het net lente. 

Guus Groenling 
Guus Groenling heeft zich de afgelopen weken niet 

verveeld. Greta wilde met alle geweld gezinsuitbrei-

ding en zat al te lonken naar Gustavo van de Groen-

lingen in het Pajottenland. Goede raad was wel op  

zijn plaats en mediator Mijnheer den Uil nam con-

tact op met zijn confreres aan de andere kant  



 
 

Waar ooit De Voliere is opgericht zit nu 

weer een slagerij, en wel  Van Nugteren  
Reeweg Oost 45  Openingstijden:  

3312 CK Dordrecht         Ma-Vr.08.00-18.00  

Tel. 078-6134395         Za.       08.00-16.00  
slagerijvannugteren@gmail.com  

Kom en proef de zelfgemaakte Ham. On-

gelofelijk assortiment KWALITEITS pro-

ducten, voor een eerlijke prijs.  



 
 

van de denkbeeldige grens om tot een rechtvaardige 

oplossing te komen. Maar helaas gooide het klimaat 

roet in het eten. 

In een stormachtige nacht sneuvelde het domicilie van 

Gustavo Groenling en werd hij dakloos. Greta in tranen 

besloot toen maar aan deze kant van de grens te blijven. 

Guus, zeer in zijn nopjes, sloofde zich uit als een jonge 

vent met sterallures om het Greta maar naar de zin te 

maken. Wat een uitslover...... Mijnheer den Uil dacht 

onder- 

tussen na over de klimaatproblemen en stuurde Peter 

Postduif op pad om her en meer daar informatie op te 

halen bij zijn vele uilenvrienden in Europa. Toen Peter 

Postduif gepakt en gezakt, nog nahijgend van zijn lange 

Europese tocht, bij mijnheer Den Uil terugkwam zat hij 

vol verhalen over het weer wat hij was tegengekomen. 

Zware sneeuwbuien in het westen, overstromingen in 

Midden-Europa en windkracht 10 in Spanje en Portu-

gal. Mijnheer den Uil krabde zich eens achter zijn oren 

en mompelde iets in de trant van : "Wat staat ons in de 

toekomst te wachten"???? Natte voeten in de winter en 

zonnesteken in de zomer of overstromingen en droogte 

of warme winters en hete zomers. Wie zal het zeggen. 

De Ijsberen wandelen rond in de nederzettingen en de 

wilde zwijnen doen zich tegoed aan de oogsten. Waar 

gaat dat heen. Voorlopig is in ieder geval de vrede in 

huize Groenling weer getekend en is de gezinsuitbrei-

ding in wording. (wordt vervolgd) 



 
 

Eetcafé “De Ster”  
              W.C. Sterrenburg (1e etage)        

                 P.A. de Kokplein 165    3318 JW Dordrecht.            

Tel. 078-6172805   Voor Lunch en diner, verse koffie en gebak.  

Open van: Maandag:12.00—20.00 uur.                           

Dinsdag tot en met zaterdag van 11.00—21.00 uur.  



 
 

Notulen 

Notulen Algemene Ledenvergadering: 02-02-2019.    Loca-

tie: Clubgebouw 

Aanwezig: Bestuur – 27 leden (waaronder 3 gast leden)  

1 Welkom en opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. 

2 Mededelingen 

De voorzitter deelt mede dat er twee aanmeldingen zijn van 

leden om in het bestuur plaats te nemen. 

De voorzitter vraagt een moment van stilte om de overleden 

leden van het afgelopen jaar te herdenken. 

3 Notulen Algemene Leden Vergadering 2018 

Er zijn geen op en/of aanmerkingen over de notulen. 

4 Ingekomen stukken betreffende de jaarvergadering 
Afmelding Simon Harinck voor de vergadering i.v.m. ziekte. 

5 Jaarverslag secretaris 

De secretaris Dirk van Noort leest vol vuur het jaarverslag 

door van het afgelopen jaar. Wat is er weer veel gebeurd in 

2018. 

6 Jaarverslag penningmeester 
De penningmeester heeft voor de vergadering een schriftelijk 

verslag van alle in- en uitgaven van het jaar 2018 op de tafels 

gelegd ter inzage. 

Chris Vigelius vraagt waaruit de post Huur allemaal bestaat 

omdat dit een aanzienlijk bedrag is. 

Deze post bestaat uit de inkomsten die andere verenigingen 

betalen voor het gebruik van ons clubgebouw en onze mate-

riaal loods. Ook de subsidie van de gemeente is hierin opge-

nomen. Deze subsidie is voor het open zijn van ons  



 
 

F I E T S   S P E C I A L I S T   

GOOS STAM  
   Anthony Vermeij  

    Damstraat 92 * 3319 BE Dordrecht * tel, 078 6160460  



 
 

clubgebouw op de woensdagen. 

Chris Vigelius merkt op dat we maar net uitkomen met de 

kosten van de BBQ. Zeker gezien het feit dat de subsidie 

ook al is meegerekend. Mocht de subsidie wegvallen dan 

moeten we nog maar eens nadenken wat we met de BBQ 

gaan doen. Aantal opties zijn: verhogen eigen bijdrage, geen 

consumptie bonnen meer uitdelen maar consumpties laten 

betalen. 

Vraag: hoe komt het dat er verschil zit in de inkomsten en 

uitgaven van de ringen bestellingen – dit heeft te maken met 

het moment van factureren door de NBvV. Dit loopt niet 

synchroon met het moment dat leden de ringen aan de vere-

niging betalen. 

De penningmeester ontvangt een applaus van de vergadering 

voor zijn verdiensten het afgelopen jaar. 

8 Verslag kas commissie 
Gert Scheurwater en Piet Smit hebben de kas gecontroleerd 

dit jaar. 

Gert Scheurwater neemt het woord: club is doorzichtig en 

transparant, er is een open administratie. Alle vragen die ge-

steld zijn konden beantwoord worden door de penningmees-

ter. De administratie ziet er netjes en geordend uit merkt Piet 

Smit op. 

De penningmeester wordt decharge verleent door de gehele 

vergadering. 

9 Verkiezing nieuwe kas commissie 

Gert Scheurwater is aftredend. Hij wil wel reserve blijven. 

Piet Smit gaat zijn tweede termijn in. Aad Middendorp was 

reserve en schuift daardoor door als actief kas commissie 

lid. Hij geeft echter aan dat hij liever reserve blijft. Gert 

Scheurwater blijft daardoor aan als lid van de commissie. 

Dus uiteindelijk geen wijzigingen in de commissie samen-

stelling. 



 
 



 
 

10 Bestuursverkiezing 
Erik Buizer is aftredend en herkiesbaar. Hij wordt herkozen. 

Simon Harinck en Fred Duinkerken hebben zich aangemeld 

voor een bestuursfunctie. 

Er zijn geen bezwaren vanuit de vergadering dus beiden wor-

den gekozen als lid van het bestuur. Simon Harinck zal 2de 

secretaris zijn en Fred Duinkerken 2de voorzitter. 

11 Vaststellen contributie 

Er is geen reden tot een verhoging van de contributie. De 

NBvV verhoogt de contributie niet dus wij ook niet. 

12 TT reglementen 2019 

De Rayon (Rivierencup) wordt in 2019 gespeeld in Zwijnd-

recht. 

Zaterdag 12 oktober is er een jongvogeldag in combinatie 

met de jeugd district. Voor de jongvogeldag is er een TT re-

glement opgesteld. Inschrijving zal gratis zijn op kosten voor 

de vereniging. De Bijzonder TT is 7 t/m 9 november. Het re-

glement is idem als vorig jaar. 

Jaap de Wit merkt op dat hij te veel verschil vind zitten tus-

sen de klassement prijzen en de individuele prijzen. Het klas-

sement is eigenlijk een extra beloning voor inzenders die 

veel vogels inzenden. Een andere reden is dat omringende 

verenigingen het ook doen. Als wij het dan niet doen dan is 

er de kans dat spelers de voorkeur geven voor een andere TT. 

13 Bestuursbeleid 

Er wordt een opsomming gegeven van de activiteiten die ge-

pland staan voor het komende jaar. Deze zijn terug te vinden 

in het clubblad en de op de homepage van de vereniging. 

De spullen toegezegd tijdens de beursvloer komen langzaam 

maar zeker binnen. 

Er zijn weer diverse aanvragen om het clubgebouw te verhu-

ren. 



 
 



 
 Chris Vigelius vindt dat het bestuur goed de vinger aan de 

pols moet houden als het gaat om de inkomsten van de vere-

niging. Tevens geeft hij de complimenten aan het bestuur 

voor wat er het afgelopen jaar allemaal is bereikt. 

Dirk van Noort geeft Chris gelijk. Het bestuur tracht con-

stant een nieuwe bron van inkomsten te vinden. Er staan 

weer dingen op stapel. 

We zijn de afgelopen jaren de meest groeiende vereniging 

geweest van de NBvV. Dit brengt de hoop op meer inzen-

ders op de TT. 

Er wordt opgemerkt dat het belangrijk is dat leden elkaar 

helpen. De kennis delen als dat nodig en gewenst is. 

14 Rondvraag 

Chris Vigelius vraagt zich af hoe we meer bezoekers krijgen 

op de TT. Het clubblad is een goed communicatie middel 

hiervoor. Chris biedt aan om stukjes te schrijven in het club-

blad als er iets wordt georganiseerd. 

Phillipe Benoid merkt op dat een mededelingen bord in het 

gebouw aanwezig moet zijn. Dit is er al bij de ingang. 

Arie Bakker merkt nog op dat het belangrijk is dat liefheb-

bers kunnen zien dat vogels gezond zijn. Deze kennis moe-

ten we op de nieuwe leden overbrengen. 

15 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur en bedankt 

iedereen voor zijn aanwezigheid. 

Excursie 
Jaarlijks gaat onze vereniging op excursie, maar dit jaar staat 

dit uitje nog steeds niet gepland. Daarvoor deze oproep; 

Wie heeft de gouden tip voor dit jaar, of zegt u ge-

woon niet doen. Laat u suggestie horen of lezen ! 



 
 

metaalhandelzondervan@hotmail.com
Tel. 06 23 90 05 65 of 06 41 84 45 49 

Nijverheidsstraat 87, 3316 AP Dordrecht.
Open; Ma.- Vr. van 8.00—17.00 uur. 

Za. 8.00 -12.00 uur



 
 

Vogelbeurs 
Onze koffie is prima de prijzen van voor de oorlog en de 

gehaktballen van ongekend hoog niveau, er wordt bijna 

om gevochten. Niet alleen balen voer worden er besteld 

ook de ballen gehakt en tosti's worden nu voor de zeker-

heid al vroeg besteld, zodat er geen op is op tijdingen 

worden verstrekt. 

Let op; De firma Sluis is nu helemaal gestopt met de 

productie van eivoer. Wij bezitten nog een kleine hoe-

veelheid, dus wees er snel bij, want op is op. 

Producten van Teurlings blijven bestaan, die kan u dan 

ook gewoon blijven bestellen via handelaar Brabers van 

123vogelproducten.nl. Doet u dit wel liefst voor vrijdag, 

zodat hij ook de tijd krijgt om het in Dordrecht op te ha-

len of mee te brengen. 

De vogelbeurs van 23 maart is gewoon weer open van 

09.00-12.30 uur. Volgende 27 april. 

Er zijn deze beurs wat extra kooien en 

spullen van Arie van Leeuwen te koop. 

Contributie! 
Ongeveer 10 leden hebben de contributie voor 

dit jaar nog niet voldaan. En enkele van vorig 

jaar niet. Vergeten? Doe dit alsnog a.u.b. Er 

bestaat geen Automatische incasso meer. U 

moet dit zelf even doen! 



 
 

WWW.CARTRIDGESERVICE.NL  
Hervullen printer cartridge en Nieuwe cartridges  
Gerecyclede cartridges  Gerecyclede toners Nieuwe toners      

Verkoop nieuwe printers  Printer reparaties   
 Papier, Fotopapier, Labels, Etc. Goedkoper dan Internet 

Vrieseweg 26, 3311 NX Dordrecht  
Telefoon: 078 6309182    

E-mail: mail@CartridgeService.nl  

Amalia van Solmsstraat 35  
3314 LD (Paulusplein) Dordrecht  

Diverse soorten aardappelen, 

eieren, erwten, uien en altijd 

speciale aanbiedingen.    

Maandag gesloten. Dinsdag t/m 

vrijdag:  open van 07.30 tot 

17.30 uur.      

Zaterdag van 07.30—15.00 uur.  

 Zakelijk en privé drukwerk 
 Kopiëren: zwart/wit en kleur 

 Huwelijks en geboortekaartjes 

 Cd's bedrukken en dupliceren 

 Digitaal printen 

Voorstraat 348  3311 CW          Dordrecht 
Tel. 078-6132475 Fax 078-6311876         

E Info@drukkerijjonkheer.nl           www.drukkerijjonkheer.nl        

   Ervaring en denkwerk geven de doorslag 

 

HAKKY Schoenreparaties.   
Sleutels en Accessoires.     Schoenverzorging.            
Vakmanschap. 
Voorstraat 309  
3311 EP Dordrecht                
Tel 078 6145612   



 
 

Guus Groenling 
Het was me het maandje wel. Het ene moment genieten van het 

zonnetje,een dag later met windkracht 9 uit mijn huisje geblazen 

en een paar dagen later met muts en sjaal klappertandend aan de 

rand van de bevroren vijver. En dan onze baas....opgedirkt naar 

een of ander feest met zijne voiture, zijne madam in een appetijte-

lijk feestelijk pakje en dan uren later sjouwend als een pakezel, 

met de nodige hulp ,twee camions uitladen. Het mot niet gekker 

worden. Het is wel verheugend dat hij nu meer tijd voor ons heeft 

op papier maar de realiteit is toch weer dat ie verzuipt in het wer-

rek. De Noordzee is daarbij vergeleken maar ondiep. Laatst kwam 

Govert Goudhaantje even voorbij en bekeek het allemaal van een 

afstandje en riep uit volle borst voor zo'n klein vogel-

tje............"wordt vervolgd". 

AGENDA 
         
  

 Za. 23 mrt Vogelbeurs 

 Ma. 1 april Clubavond Witte Molen 
 Vr. 12 april Rayon vergadering Witroka Ridderkerk 
 Za. 27 april Vogelbeurs 
 Vr. 3 mei  Distr. Vergadering Witroka Ridderkerk 
 Ma. 6 mei Clubavond Peer v.d. Zanden Kanaries 
 Za. 25 mei Vogelbeurs 
 Ma. 3 juni Clubavond Piet OnderdelindenTroop/Park. 
 Za. 25 mei Vogelbeurs 
 Za. 15 juni Buurt BBQ Bijtijds opgeven wordt steeds 
     populairder. 
 Za. 22 juni Vogelbeurs 
 Za. 27 juli Vogelbeurs 
 Za. 24 aug. Vogelbeurs 
 Ma.2 sept. Clubavond  Kweekresultaten & Film 
 Vr. 13 sept. Rayon vergadering Witroka Ridderkerk  
 Vr. 27 sept.  Distr. Vergadering Witroka Ridderkerk 
 Za. 28 sept. Vogelbeurs 
 Ma. 7 okt. Clubavond A. van Mingeroet TT voorber. 
 Za. 12 okt. Technische jongvogel & Jeugddistrictdag 
 Za. 26 okt. Vogelbeurs. 
 Za. 2 nov. Technischedag Harzer Federatie De Voliere 
 Ma. 4 nov. Clubavond. Peter Bredenbeek vogels&voer 
 5 t/m 9 nov. Bijzondere TT de Voliere 
 Za. 23 nov. Vogelbeurs 
 Ma. 2 dec. Clubavond Fam. Diepstraten & H. Dries 
 13 t/m 15 dec. Harzer Federatie De Voliere wedstrijd.  
 Za. 28 dec. Vogelbeurs. 
 8 t/m 11 jan. 2020  Landelijke Speciaalclub Harzers 



 
 



 
 



 
 

Damplein 5 3319 HC     Dordrecht.

Homepage:  http://bloemisterijhetkroontje.nl

Bestel gemakkelijk online via onze homepage. 
De bezorgkosten voor Dordrecht zijn € 4,95 en buiten Dordrecht zijn de bezorgkosten € 6,95.

Open; Maandag t/m vrijdag:  08:30-17:30 Zaterdag: 08:00-17:00. Zondag: gesloten.

Telefoon: 078-6169529 E-mail: info@bloemisterijhetkroontje.nl


