
 
 



 
 



 
  

 

 

 

 

 

  

Zaterdag: 9 mei en 13 juni, gaan 

niet door wegens Coronavirus.  

Zaterdag 23 mei alleen voer/

zaden en benodigdheden ver-

koop. Bestel tijdig uw balen, dan 

kunt u ze onder strenge ge-

dragregels afhalen tussen 09.00– 

12.00 uur. Er zijn 3 loketten waar 

u uw bestelling kunt afhalen, of 

ophalen van kleine zakken. Wij 

wachten de regelgeving af voor 

zaterdag 27 juni. 

  Clubgebouw De Voliere,                      

Adj. H.P. Kosterstraat 5 in Dordrecht.   



 
 



 
 

     Colofon 

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

    52e jaargang nummer;  05 - 2020                                                     
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


 
 



 
 

 

Van de redactie 
Sjonge jonge dat is me wat met dat coronavirus. Een pandemie 

met grote nare en heel veel vervelende consequenties. Het ergste 

zijn natuurlijk de overleden patiënten en zij die zo ziek zijn ge-

weest dat opname op de IC van ziekenhuizen onvermijdelijk 

was. Maar ook mensen die in quarantaine moesten en helemaal 

alleen weken in afzondering hebben gezeten of dat nu nog doen. 

Hopelijk is het einde in zicht en kunnen we ons weer op gaan 

richten en een normaal leven gaan leiden. Het is te hopen dat dit 

virus of een vergelijkbaar type , niet weer de kop op steekt, want 

dan begint de ellende weer van vooraf aan. Ik heb nog van wei-

nig leden gehoord dat zij of hun familie getroffen zijn door deze 

ziekte en hopelijk blijft dit zo. Namens het bestuur wil ik al onze 

leden en familie een hart onder de riem toe steken, pas goed op 

u zelf en houdt u aan de regels, zodat er snel een einde komt aan 

deze voor iedereen verschrikkelijk en onzekere periode.  

De redactie. 



 
 



 
 

De Vogelbeurs 
Zaterdag 28 maart was wel een heel aparte vogel-

beurs. Het bestuur had het besluit genomen om voor 

onze leden met vogels de beurs in afgeslankte vorm 

toch door te laten gaan. 

Met toestemming van de korpschef van de gemeente 

politie Dordrecht is de beurs best een groot succes ge-

worden.  

Onder strenge regelgeving zoals 1,5 meter afstand en 

geen klanten binnen laten, was de eerste opzet al ge-

slaagd. Voorzitter Andries zat voor de deur met zijn for-

mulieren, waarop hij de naam en het telefoonnummer 

van de klanten noteerde. Dit voor als later zal blijken 

dat er toch iemand positief getest zal zijn om de men-

sen die eventueel in contact met hem of haar kunnen 

zijn geweest hiervan in kennis te stellen. Andries deel-

de wanneer het op bepaalde tijd te druk zal zijn afhaal-

loket nummers uit zodat er nooit meer dan 1 persoon 

tegelijk aan een loket kon verschijnen. Na geholpen te 

zijn moest de klant zijn nummer weer inleveren, voor 

de volgende. Er waren 3 afzonderlijke loketten 

Werner Brabers van 123 vogelproducten.nl was vrij-

dagavond met een volle bus voor de deuren verschenen 

en zaterdag om 11.30 kwam de laatste klant en was 

mooi alles verkocht. Onze mannen droegen handschoe-

nen. Met een tevreden gevoel hebben wij opgeruimd en 

ondanks dat de bewoners van de flat in de Schipbeek  



 
 

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.  



 
 

levering ronde 4 komt rond 15 mei 2020. 
De laatste ronde 4 is gesloten en vanaf 1 april tot 12 
mei heeft u de tijd om uw bestelling voor ronde 1 van 
2021 aan Arie Boon door te geven. Om misverstanden 
te vermijden, bestel en betaal uw ringen alleen via on-
ze ringencommissaris. Maak een afspraak met Arie 
via 06-82502930 of   boonarie@live.nl of tijdens de vo-
gelbeurs. Vergeet niet op tijd uw ringen te bestellen!  
Bij aanhoudend Coronavirus, verschijnt er in juni 
geen boekje. In juli / augustus verschijnt geen boekje. 

Ledenbestand 01-05-2020: 88 leden, 26 gastleden. 

De verdeling ziet er als volgt uit: 

Lid De Voliere + NBvV lid  86. Contributie bedrag € 42,00 

Jeugdlid De Voliere + NBvV   2. Contributie bedrag € 20,00 

Gastlid De Voliere    26. Contributie bedrag € 20,00 

Totaal aantal leden:       114 

Welkom als nieuw lid A.B. Vosselman. Putters gaat hij kweken! 

straat niet op balkons stonden met pannen en muziek 

instrumenten toen wij vertrokken, hebben wij wel 

bewezen dat wij het beste met onze leden voor  heb-

ben en hun de kans bieden om goed voor hun vogels 

te kunnen blijven zorgen, met de ondersteuning van 

onze voer/zaden en overige producten. Chapo.  



 
 

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.  



 
 

Voerbakjes en drinkfonteintjes 
 

Als voerbakjes kunnen het beste bakjes van metaal, hard-
plastic of aardewerk gegeven worden. Dergelijke bakjes 
zijn namelijk vrij gemakkelijk schoon te maken. Zorg dat 
de bakjes zo zijn uitgerust dat ze aan de tralies kunnen 
worden opgehangen. Hang ze zo op dat ze gemakkelijk 
vanaf een zitstok voor de vogels zijn te bereiken.  
Gebruik altijd meerdere voerbakjes. Zo kunnen aparte 
bakjes gebruikt worden voor zaad en eivoer en andere om 
groenvoer, eivoer, of fruit e.d. in te doen.  
Groenvoer kan ook verstrekt worden d.m.v. aan het gaas 
bevestigde ruifjes. Naast losse voerbakjes zijn er ook zgn. 
draaibare voederplateaus in de handel. Deze kunnen bij-
voorbeeld in de volièredeur worden gemonteerd. Door het 
plateau te draaien kunnen de voederbakjes zonder de 
deur te openen worden geledigd en gevuld. Voor het 
drinkwater kan het beste gebruik worden gemaakt van zo-
genaamde drinkfonteintjes. Dit zijn langwerpige drink-
glaasjes waarbij de onderzijde door de tralies kan worden 
gestoken. Een beugeltje die eveneens aan de tralies kan 
worden bevestigd zorgt ervoor dat het stevig op zijn plaats 
blijft zitten.  

 
Drinkfonteintjes dienen elke dag van schoon water te wor-
den voorzien en minimaal één keer per week te worden 
ontsmet. De eenvoudigste manier van ontsmetten is om 
de drinkfonteintjes gedurende een aantal dagen in een 
oplossing van bleekwater (volgens voorschrift) te leggen. 
Bovenstaande schoonmaakmethode betekent wel dat er 
meerdere drinkfonteintjes moeten worden aangeschaft 
zodat ze dan beurtelings kunnen worden gebruikt.  



 
 

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



 
 

Er zijn honderden soorten vogels die allemaal een eigen unieke schoon-
heid hebben. Het maken van een top 10 lijst is dan ook geen simpel kar-
wei, alle vogels zijn namelijk bijzonder op hun eigen manier. Met zoveel 
keuze was het erg lastig, maar het is toch gelukt. Onthoud wel dat dit een 
lijst is van onze persoonlijke voorkeur, iedereen heeft zijn eigen favoriete 
vogels! Alle vogels op de lijst zijn erg exotisch en zie je niet vaak. 

10.Hop 
Hop is een vogel met prachtig gekleurde vogels. Hij is moeilijk te vinden, 
maar als je wilt weten waar hij zich bevind: Eurazië. Dat is een plek tussen 
Europa en Azië in. De vogel staat erom bekend te lijken op een echte ko-
ning of koningin. Dit komt door de prachtige veren op het hoofd van de 
Hop. De vogels zijn niet veel meer te zien en zijn grote broer, de Reuze 
Hop, is helaas al uitgestorven. De vogel heeft zijn naam gekregen uit het 
Latijnse woord "upupa" maar de Nederlandse naam is gewoon het geluid 
dat hij maakt. Als je hop, hop, hop! hoort. Dan weet je om welke vogel het 
gaat. 

9. Goudfazant 

De Goudfazant staat ook bekend als De Chinese Fazant. Zijn wonderbaar-
lijke gouden kleuren hebben hem toch de meer gebruikelijke Goudfazant 
naam gegeven. De vogel is niet alleen super mooi in kleuren, maar ziet er 
ook onwijs leuk uit! Ze komen oorspronkelijk van de westelijke kust uit Chi-
na, maar ze worden ook gefokt op bepaalde plekken. Engeland is de 
grootste fokker van de Goudfazant. Als de mannelijke Goudfazant zijn 
vrienden of een vriendinnetje wil aantrekken, laat hij zijn veren pas echt 
zien. Er komt dan een prachtige oranje cape die alles bedekt behalve zijn 

glinsterende gele ogen. Wat een plaatje! 

8. Quetzal 

Wat een super schattige vogel is de Quetzal toch. Een leuke vogel die te 
vinden is in Amerika. Hij is te vinden in tropische wouden en bergen. Dit is 
wel een heel uiteenlopend klimaat, maar de Quetzal vind het wel best! Ze 
voeden zichzelf namelijk op insecten, hagedissen, fruit en andere kleine 
dieren. De Quetzal is helaas wel een bedreigde diersoort. Hopelijk blijven 
mensen ze met rust laten en krijgen ze genoeg ruimte om hun populatie te 
vergroten. Het zijn namelijk echte schatjes! 

7. Pauw 

We kennen de pauw allemaal wel. Deze enorme trotse vogels hebben ook 
echt wat om trots op te zijn. Hun staart is namelijk enorm groot, wijd en vol 
met kleuren. Dit is vaak blauw en groen maar kan uitwijken hiervan. Dit is  



 
 

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


 
 

ook waarom ze zo bekend zijn - die prachtige staart. De staart kan erg 

klein zijn, maar ze laten hun staart maar al te graag zien. Als ze hun staart 

groter maken is de staart groter dan de helft van de pauw zelf! De pauw 

staat er ook om bekend een bijzondere oogkleur te hebben. Rood, goud, 

blauw en andere kleuren kun je terugvinden. Pauwen zijn zeer bijzondere 

en prachtige vogels.  

6. Grote paradijsvogel 

Er zijn veel soorten van de Grote Paradijsvogel. We zetten hem daarom 
maar in het algemeen op de lijst. Alle vogels in de familie van de Grote 
Paradijsvogel zijn namelijk bijzonder en hartstikke mooi. De vogels komen 
voor in Zuid Amerika en Australië. De kans dat je een vogel spot als je er 
toevallig bent is wel heel klein, ze verbergen zich namelijk goed en zijn al-
leen te vinden in gevaarlijke en moeilijk te komen plekken in regenwou-
den. Je kan ze altijd zien op film of foto, zelfs dat is al bijzonder! 

5. Lears Ara 

De Lears Ara is een Braziliaanse papegaai met een prachtige blauwe 
kleur. De vogel is voor het eerst gezien in 1856. Er is eigenlijk nog niet 
heel veel bekend over de vogel zelf. Wel kunnen we zien dat het een 
plaatje van een vogel is. De blauwe kleur staat zeer goed met het gele 
stukje vleugels. Ook heeft hij de kleuren zwart en groen. Het is dus bijna 
een schildersvogel, met een palet van verschillende kleuren.. 

4. Californische Condor 

Ook de Californische Condor is een bijzondere vogel. Hij heeft een zeer 
specifiek uiterlijk die je eigenlijk niet vaak terugziet bij vogels. Het is de 
grootste landvogel in Noord Amerika, dus hij is wel makkelijk te spotten! 
Hij is te vinden in Utah en Arizona. Hun leefgebied is voornamelijk de berg 
en 'woestijn'. Ze houden namelijk van warmte, daar leven ze het beste. 
Deze bijzondere vogels zie je helaas niet in Nederland.  

3. Rode Kardinaal 

De Rode Kardinaal is een hele opvallende vogel. Dit komt door zijn vel ro-
de kleuren. Iedereen die langs deze leuke vogel komt wordt afgeleid door 
de prachtige kleuren van zijn veren. Alleen de mannetjes hebben rode 
vleugels, de vrouwtjes hebben een bruine kleur. Ze hebben wel een warm 
rood tintje, dus nog steeds goed te herkennen. Veel vogels van deze 
soort krijgen een mindere kleur tijdens de winter, de Rode Kardinaal hoort 
daar niet bij. Hij houdt nog steeds een prachtig kleurtje!  



 
 

2. Grijze Kroonkraan 

De Grijze Kroonkraan komt voor in de Afrikaanse landschappen. Voor-
namelijk in de Sahara woestijn. Deze kraanvogels hebben een bepaalde 
charme die erg lastig te omschrijven is. De vogel vind het fijner om te 
wonen en een nest te bouwen op een wat nattere omgeving. Dit vinden 
ze net wat comfortabeler. Je kan ze daarom ook vaak zien vliegen om 
rivieren en meertjes. Ze verplaatsen ze zich nauwelijks en blijven daar-
om altijd op dezelfde plek. De Grijze Kroonkraan is een prachtige vogel 
die enorm bijzonder is. Veel mensen zijn gek op deze vogels en dat is 
ook niet gek. Het is gewoon een bijzonder mooie vogel. 

1. Papegaaiduiker 

Een persoonlijke favoriet: De Papegaaiduiker! Deze vogel is super leuk, 
schattig en ziet er ook een beetje grappig uit. Het is een indrukwekken-
de vogel die het meest houdt van zeevoer. Denk aan vissen of zelfs inkt-
vis. Het leukste gedeelte aan de vogel zijn de kleuren. Het ziet er alle-
maal erg leuk uit. Hij heeft een vrij gek uiterlijk, maar ziet er dus ook 
schattig uit. Hij wordt wel eens de clown van de oceaan genoemd. Alle 
vogels zijn gekozen op basis van onze favorieten. 
 

De bijbehorende foto’s, we beginnen bij 1. Papegaaiduiker 



 
 

Nummer 2. = Grijze Kroonkraan  

Nr. 3 = Rode Kardinaal               Nr. 4 = Californische Condor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 5 = Lears Ara      Nr. 6 = Grote paradijsvogel 

Wilt u de mooie kleuren zien, kijk dan op onze site ! 



 
 



 
            Nr 7 = De Pauw                    Nr. 8 = Quetzal 

Nr.9 = Goudhaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 10 = De Hop ( mijn favoriet) 

     



 
 

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 
Omdat er best veel balen voer zijn besteld de afgelopen beurs 

van 28 maart wil ik u nog even mededelen dat voor u de vol-

gende manieren van bestellen bestaan; 

Als u dit kunt rechtstreeks via de webshop: met voorkeur                   

https://www.123vogelproducten.nl Na het aanvinken van betalen 

bij afhalen ziet u links een kader verschijnen met gegevens 

van 123vogelproducten, ga naar dit kader en scroll naar bene-

den dan verschijnt onze vogelbeurs en klikt u aan voor af te 

halen, het bedrag van de verzendkosten verdwijnt dan. Als u 

direct uw bestelling betaalt via Internet, komt alles goed. 

 Beslist niet telefonisch. Er is dan geen enkel bewijs. 

 Met WhatsApp heeft u altijd bewijs in uw telefoon wat u 

met elkaar heeft afgesproken. Het nummer wat u hiervoor 

gebruikt is: 06-53639104 
 Per E-mail:  info@123vogelproducten.nl 

Met een beetje geluk worden wij uitgeroepen tot de veiligste 

beurs van Nederland en omstreken. Er was geen winkel of 

verkooppunt te vinden, waar de klanten zo weinig risico lo-

pen om het virus op te lopen dan bij onze beurs. Als de maat-

regelen niet toenemen en wij dus op de zelfde ingeslagen weg 

door mogen gaan, zijn de loketten 1 en 3 zeker open op zater-

dag 25 april. Loket 2 proberen wij zo min mogelijk te gebrui-

ken, omdat de kans om 1,5 meter uit elkaar te blijven, lastiger 

te handhaven valt, dan bij 1 en 3. Zeker als u uw bestelling 

plaatst bij Werner en u doet betalen via Inter-

net, dan staat uw bestelling gereed op de kar en 

is contact met elkaar gereduceerd tot 0%. Dus 

leden, u weet nu waar u moet zijn om veilig uw 

producten voor uw vogels te kopen ! 

https://www.123vogelproducten.nl/
mailto:info@tuincentrum-brabers.nl


 
 

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 

Guus Groenling krabt zich iedere vroege ochtend achter zijn oren en 

vraagt zich steeds maar af waarom die anderhalve meter afstand zo'n 

groot probleem schijnt te zijn voor die lui op die lange poten. Zelfs in 

onze wereld is die anderhalve meter in gebruik. Bij ons lokale voeder-

depot staan de vogels van allerlei pluimage achter elkaar in de rij wat 

een potsierlijk gezicht is. Tegen de tijd dat Mabel Merel twee stappen 

vooruit is zit Gerard Goudhaantje te happen naar verse lucht op z'n 

korte pootjes. Helaas houdt in de vogelwereld ook niet iedereen zich 

aan de regeltjes. Karel Kraai en Richard Roek nemen het niet zo nauw 

en piepen om de haverklap luid schreeuwend voor. Die eten niet maar.. 

vreten en morsen. Zelfs Mijnheer den Uil kijkt zijn ogen uit en heeft 

geen pasklare oplossing. Zelfs zijn hulpvraag aan Simon Sneeuwuil 

biedt geen soelaas. Ondertussen krijgen mijn neven en nichten in de 

volière met grote regelmaat bezoek van gevluchte neven en nichten uit 

het buitenland. Hoewel de landsgrenzen gesloten zijn is vrij vliegver-

keer van vogels toegestaan. Daar de lucht in een paar maanden tijd vele 

malen schoner is geworden kunnen ze nu veel grotere afstanden afleg-

gen zonder naar adem te happen. Een bijkomstigheid is dat al die we-

zens met die lange benen zich aan de landelijke voorschriften moeten 

houden zodat wij minder last hebben van slagnetten, lijmstokken, vo-

gelvallen en schietgrage hagelfiguren. Momenteel zijn op ons perceel 

alle woonruimtes tijdelijk in gebruik. Er was zelfs een aanvraag van 

een koppel Vlaamse Gaaien. Die hebben we maar doorverwezen naar 

de dichtbijzijnde bomenrij met uitzicht op de velden. Ook de vleermui-

zen, niet afkomstig uit Wuhan, zijn weer actief en vliegen in de sche-

mering als volleerde acrobaten achter de vele insecten aan. Ook het 

aanwezige zwembad wordt druk bezocht. Helaas ook door de locale 

wijkkatten. Gelukkig is de dag-,en nachtwaker Kees Kwartel 24 uur 

alert. Ernst Ekster is begin april in ondertrouw gegaan met Erica Ekster 

uit Brussel. Hoe die twee elkaar gevonden hebben is een verhaal apart 

maar hun trouw aan elkaar is zichtbaar op de schoorsteen van een leeg-

staand pand. Mijnheer den Uil is nu in alle staten van opwinding. Van-

uit zijn ooghoeken zag hij vier huismussen die wel erg knus bij elkaar 

in de buurt zaten. Die waren waarschijnlijk hun meetlint vergeten. 

Zolang Guus Groenling Coronavrij is bericht hij U allen over zijn vele 

avonturen. 



 
 



 
 



 
 


