
 
 

Wij wensen u en 

uw familie fijne 

feestdagen en een 

gezond 2021. 



 
 



 
  

 

 

 

 

 

 Geen nieuwjaarsreceptie. 
Wij gaan 2021 beginnen met al onze leden en 

familie een gezond en hopelijk snel weer een 

normaal nieuw jaar te wensen. Daar moet het 

dan voorlopig tot 19 januari bij blijven. Alle 

gewone clubactiviteiten moeten nu even wach-

ten. Geen leuk begin voor onze club, maar ook 

voor de VBBD en Groei&Bloei is dit niet leuk. 

Hopelijk komt er snel een eind aan Covid-19 

zodat we weer naar een gewoon maatschappe-

lijk leven kunnen. 

Omdat de vogels toch moeten blijven eten, mo-

gen wij wel zaterdag 19 december een voer-

beurs houden van 13.00-16.30 uur, maar dus 

zonder vogels en catering en bijna niemand 

binnen. Ook de woensdagochtend blijft open 

van 9-13.00 uur voor klusjes en voer.  

 Clubgebouw De Voliere,                      
Adj. H.P. Kosterstraat 5 in Dordrecht. 



 
 



 
 

     Colofon 

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

    52e jaargang nummer;  1 - 2021                                                     
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. 06-82502930  boonarie@live.nl  
Lid: A. Middendorp. Tel. 06-51721693 

2e secretaris: Vakant  Telefoon: 

Materiaalcommissaris: John Visser zonder bestuur functie: 06-51999236 

   

 Contributie 2020:  Contant / Internet  / overschrijfkaart bank 

 Senior Leden :   € 42,00    Jeugd/Gast leden:  € 20.00   
  

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


 
 

RoDo Auto’s.nl

Einsteinstraat 8, 3316 GG Dordrecht

Tel. 078 6163980. Fax. 078 6165765

info@rodoautos.nl

In & verkoop gebruikte auto’s 

APK keuringen

Onderhoud & reparatie



 
 

Van de penningmeester 
Beste vogelvrienden,  

Het jaar loopt ten einde, dus daarom wil ik u vriende-

lijk vragen om uw contributie voor 2021 over te willen 

maken. Graag overmaken voor 31 januari 2021 op onze 

rekening; NL23 ABNA 0513 3414 12 De Voliere 

met vermelding van uw kweeknummer. De bedragen 

zijn; sen. €42,00. Jeugd en Gastleden € 20,00. Prettige 

feestdagen en een gezond, voorspoedig 2021. Tot ziens.  

Voerbeurs zaterdag 19 december 
Omdat de vierde zaterdag op 2e Kerstdag valt heb-

ben wij besloten om de beurs een week naar voren 

te halen. Wij willen onze leden toch in de gelegen-

heid stellen hun voer gewoon aan te kunnen schaf-

fen. Wij houden onze voerbeurs van 13.00—16.30 

uur. De GOK wordt woensdag 23 december ge-

draaid. De redactie. 



 
 



 
 

Ronde 2, uitlevering rond 15 december. Ronde 3 be-
stellen tot 25 januari 2021 via Arie Boon. Om misver-
standen te voorkomen, bestel en betaal uw ringen al-
leen via onze ringencommissaris. Maak een afspraak 
met Arie via 06-82502930 of  boonarie@live.nl of tij-
dens de vogelbeurs.  

Ledenbestand 01-01-2021: 82 leden, 27 gastleden. 

Lid De Voliere + NBvV lid  81 Contributie bedrag € 42,00 

Jeugdlid De Voliere + NBvV   1. Contributie bedrag € 20,00 

Gastlid De Voliere    27. Contributie bedrag € 20,00 

Totaal aantal leden:       109 

Als nieuw lid verwelkomen wij Arie van Zessen uit Nieuwe Tonge. 

De Voliere GOK 

   Trekking   1e prijs  2e prijs 3e prijs.    4e prijs

  Mei     41   72   53    76 

 Juni     72   48   16    15 

 Juli     75   79   47    01 

Augustus    13   51   14    08 

September    19   64   55    18 

Oktober      23   55   32    51  

November    31   82   52    78 

December  

Het spaarpotje voor de Voedselbank staat op: € 94,20 



 
 

Bloembinderij Bussem  
Kromme Zandweg 2      
3319 GH DORDRECHT  
               

Tel./Fax 078-6160320  

Open Ma t/m Vr. 08.00 – 

18.00 en Za. 08.00-17.00 

uur. 

Oudenhovenstraat 30-36  
3311 GK Dordrecht. Tel. 

078-6134500. 
E-mail: info@vanreesverf.nl Vertrouwd adres voor, 

verf,behang, materiaal 

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.  



 
 

 

Namens bestuur en le-

den van vogelvereni-

ging De Voliere, wil-

len wij de natuurtuin 

en bloemschik vereni-

ging welkom heten. 

En het is niet zomaar 

een vereniging. 

In januari 2022 viert 

Groei & Bloei Dor-

drecht haar 140-jarig 

bestaan want op 17 ja-

nuari 1882 is deze 

vereniging opgericht.  
 

 

Deze kerst maken ze een natuurlijke krans. De krans heeft een 

diameter van tenminste 45 cm. Ze maken deze op met diverse 

soorten (kerst)groen zoals: nobilus, pinus en gedroogd tijm. Ook 

gebruiken ze prachtige takken met knoppen van de magnolia. 

We maken hem helemaal leuk met dennenappels en kerstballe-

tjes. Geweldig voor aan de voordeur en binnen staat hij zeker 

ook prachtig! Deze avond was woensdag 9 december. Geslaagd. 

 

In maart is één van hun verenigingavonden geheel gewijd aan 

het maken van een beplantingplan en daar wordt onze tuin(en) in 

betrokken. Ze hebben daar een super deskundige vrouw voor 

uitgenodigd werkt voor Gemeente Dordrecht als landschaparchi-

tect en drijvende kracht achter Buitenzinnig. 

Wij zien met veel vertrouwen deze samenwerking te gemoed. 

Als vrouwen/partners van onze leden nog een leuke hobby zoe-

ken, is dit misschien wel iets voor u/jouw, meld je aan! 



 
 

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.  



 
 

            REANIMATIE en AED 

 

Onze vereniging bestaat uit een mix van jonge en vooral oudere leden. 

De kans dat iemand een hartaanval krijgt tijdens onze evenementen is al-

tijd aanwezig. 

Sedert twee maanden is het clubgebouw voorzien van een Automatische 

Externe Defibrillator (AED).Deze is voor gebruik in en rond het clubge-

bouw en voor de wijk "De Staart". Om optimaal gebruik van de AED te 

kunnen maken is het van het grootste belang dat meerdere leden een cur-

sus gaan volgen om te kunnen reanimeren met bijvoorbeeld de AED. 

Wat is de meerwaarde van de AED? 

Uit vele onderzoeken is gebleken dat de overlevingskans bij een hartstil-

stand aanzienlijk toeneemt. Waaruit bestaat de reanimatieprocedure. 

-controle bewustzijn en ademhaling. 

-Starten met 30x indrukken van het borstbeen (5 cm) gevolgd door 2 be-

ademingen. Ondertussen haalt een ander persoon de AED uit de kast met 

behulp van een code en sluit deze aan op de patiënt. De AED leest het 

hartritme uit en geeft aan of er al dan niet een "schok" toegediend moet 

worden. Tijdens de "schok" moeten de hulpverleners de patiënt loslaten. 

Er wordt doorgegaan met de reanimatie totdat de patiënt weer een hartrit-

me heeft of de professionele hulpdiensten arriveren. 

Om te kunnen reanimeren en een AED te kunnen bedienen is het noodza-

kelijk dat het aantal personen die deze handelingen kunnen verrichten 

uitgebreid wordt. 

Daartoe zullen er in het voorjaar van 2021 cursussen gegeven worden in 

ons clubgebouw (data nog niet bekend). Alle deelnemers krijgen na af-

loop een certificaat. Om de reanimatietechniek en gebruik van de AED 

bij te kunnen houden zullen er ieder jaar herhalingscursussen ingepland 

worden. Als men zich bij de stichting "Hart Veilig" aanmeld, kunt U ook 

in Uw eigen wijk of woonplaats als hulpverlener bij reanimatie in Uw di-

recte omgeving actief worden. Aanmelden bij E.Buizer ( tel. 0636208353 

of e.buizer@hotmail.com op de clubavonden, vogelbeurzen, woensdag-

activiteiten en per telefoon en e-mail. Ook als U vragen heeft over dit on-

derwerp kunt U contact opnemen met mij. 

REAGEREN VOOR 31JANUARI 2021. 
 

namens het bestuur, ErikBuizer. 



 
 

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



 
 Vreemde vogel 

RA RA RA wat is dit toch?             Kampen 30 april 

2013 

Tijdens de laatstgehouden ledenvergadering in April 

2013 werd er door mij een groene harzerkanarie meege-

nomen, onder het mom van : Wie raad wat het is : Man 

of Pop ?  Wie het zou raden mocht de vogel houden, 

maar gezien de vogel wat klein van stuk was , was hier-

voor geen interesse. 

Alle leden die deze vogel in de handen namen kwamen 

tot de volgende conclusie: EEN MAN !! 

Ik zelf zag hem ook voor een man aan , gezien ik hem al 

op tafel had gehad om hem af te richten voor de TT van 

2012.  Maar na twaalf keer uitzetten had hij nog geen 

bek losgedaan en heb hem toen weer in de vlucht ge-

gooid. Maar gezien ik toch mijn twijfels had over deze 

vogel heb ik hem meegenomen naar de ledenvergade-

ring met als bovenstaand resultaat. Toen ik thuis was 

heb ik hem de dag erna in de vlucht gegooid bij de ande-

re mannen. In deze vlucht had ik ook nog reservepop-

pen zitten, en wat scherts mijn verbazing: HIJ begon 

met een nest te maken !!!!! Nu heeft HIJ inmiddels vier 

jongen die al op de stok 

zitten en is HIJ met 

ZIJN tweede nest begon-

nen ,waar al weer vier ei-

eren in liggen. Zo zie je 

maar: de natuur houd 

ons soms voor de gek! 



 
 

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  

  Autogarage Bovag Lid 
Groot of kleine beurt & APK keuring 

Stevensweg 79a. 3319 AJ Dordrecht 

Open Ma./vrijdag 08.00-12.30/13.30-17.30 uur 

www.bussem.nl  Telefoon 078-6163365  info@bussem.nl  

http://www.bussem.nl
mailto:info@bussem.nl


 
 

Ontvangen van 123vogelproducten. Dit betreft de jongen die in 

het begin bij de vogelbeurs namens Werner het voer en de vo-

gels verkocht. Zelf uit het leven gestapt, onbegrijpelijk toch! 



 
 

Info: Plein 1940-1945, NR 5 Dor-

drecht 

Tel. 078-6133529 of 06-51088490 
E-mail : info@nanningscatering.nl 

www.nanningscatering.nl 
 Diverse Luncharrangementen—Receptieverzorging—



 
 Vogelbeurs met voer afdeling 

Zaterdag 19 december; 13.00-16.30 uur. 
De klusclub is weer flink bezig geweest. Henk en Harry heb-
ben hun timmerman ervaring weer eens flink gebruikt. In de 
Joop Piket(had hij het maar allemaal meegemaakt, wat had 
hij genoten) zaal zijn nu aan de blinde wand railsystemen 
gemaakt met beugels, waarop witte meubelpanelen zijn ge-
plaatst. Op de Zuidwand is nu een gedeelte van de verkoop 
afdeling van 123vogelproducten uitgestald. Dat kan nu altijd 
blijven liggen en hoeven wij dat niet regelmatig weer in bak-
ken op te slaan en naar elders te verplaatsen. Ook de grote 
tafel is van wielen voorzien en kan nu vrij eenvoudig worden 
verplaatst en is er minder kans op rugblessures. Aan de 
Oostwand zijn nu 4 rijen planken gerealiseerd waar de vo-
gels tijdens de beurs op kunnen en eventueel bij een vol-
gende tentoonstelling. De Noordwand is ook voorzien van 
dit systeem en daar is plek voor de kistkooien.  

Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt Dordrecht 
Vanaf 1 januari komt deze Vereniging tot Bevordering der 
Bijenteelt Dordrecht, kortweg VBBD hun vereniging activi-
teiten bij ons voort zetten. Op het binnen terreintje hebben 
ze een bijenstal geplaatst waar in 6 lesvolkeren komen te 
staan, waar cursisten dan les krijgen om een echte Imker te 
worden. Zij komen iedere week met diverse cursussen zoals 
Basis, Imkercafé en voortgezet imkeren en maken dan ge-
bruik van zaal met Beamer. Verder hebben zij op diverse lo-
caties over het eiland van Dordt nog kleine bijen volkeren 
staan, waar zij hekken om geplaatst hebben en waar ook 
onderhoud als grasmaaien bij hoort. 
In de container hebben ze al het materiaal opgeslagen wat 
op de vorige locatie stond en overtollig is direct afgevoerd. 
Wij wensen hun een mooi verblijf bij ons en succes met de 
clubactiviteiten. Foto van de bijenstal in volgend boekje. 



 
 



 
 

Erik is alles aan het noteren. Volgend jaar krijgt hij ook nog een 

kassa systeem en kan er digitaal betaald worden. Ook bij de bar. 

Vogelbeurs za. 19 december van 13.00-16.30 uur. Theo met  zijn      

vogels & John met zijn broedblokken en broedkooien aanwezig. 



 
 

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



 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 
  

PIM’S POFFERTJES 

EN              PANNE-

KOEKENHUIS 

Nieuwstraat 19/21 - Dordrecht  

RESERVEREN alleen telefo-

nisch: (078) 631 27 09 

Wegens het niet doorgaan van de TT verschijnt er ook geen catalo-

gus. Vandaar dat er nu een aantal adverteerders in dit boekje ver-

schijnt, als compensatie. En bij gebrek aan kopij! 



 
 

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 
Bagijnhof 60a, 3311 KE Dordrecht (1e verdieping) 

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. 
Rondom ons verblijf zien Guus en Greta Groenling een 

toename van de hoeveelheid licht in de vroeg invallende 

duisternis. Nieuwsgierig geworden gingen zij op de wieken 

en zagen op hun avondrondje allemaal bomen met lichtjes 

en wiegende verlichting in tuinen en achter ramen. Dan 

maar richting Mijnheer de Uil om tekst en uitleg te vragen. 

Deze zat slapend op een tak naast zijn hol in een honderd-

jarige monumentale beuk. 

Een lodderig oog ging open en toen hij Guus en Greta zag 

schudde hij zijn veren eens op,, deed zijn andere oog vol 

verbazing open, hipte van de ene op de andere poot, 

schraapte zijn keel en vroeg wat er aan de hand was. Guus 

en Greta Groenling staken 

van wal en Mijnheer de Uil luisterde vol aandacht. Met 

krassende stem zei hij daarna; "Het zijn de donkere dagen 

voor kerst en dan versieren al die tweebenige op aard hun 

huizen en tuinen met allerlei lichtjes in velerlei kleuren al 

dan niet stationair brandend of knipperend". En dit jaar zijn 

ze extra vroeg begonnen met versieren vanwege Covid-19. 

Helaas komt de laatste dag van het jaar er nog aan en dan 

moeten we maar zo ver mogelijk wegkruipen vanwege de 

herrie, lichtflitsen en de kruitdampen. VUURWERK!! 

Gelukkig voor ons denken de mensen ook aan ons en han-

gen ze lekkernijen op en vullen de voederplaatsen. 

Guus en Greta Groenling gaan weer op de wieken en ver-

gapen zich onderweg aan de vele fraaie versieringen en ho-

pen op een Witte Kerst. 
 

wordt vervolgd.......... 



 
 

Merwedestraat 247, 3313 GT in Dordrecht. Tel.0787505445 

www.royalbike.nl  Open van 09.00—18.00 uur. 



 
 



 
 


