
 
 



 
 



 
  

 

 

 

 

 

  

Maandag 4 november komt vanuit Alphen a/d Rijn 

onze spreker/ docent vogelleer Peter Bredenbeek. Is 

beroepsmatig wetenschapper en bezit zodoende toch 

een wat diepere kijk op de vogelsport.  Maar NBvV 

keurmeester Tropische vogels en Parkieten wordt je 

ook niet zomaar, zodat het leer gehalte van hoog ni-

veau gaat worden vanavond. Maar naast zijn bele-

ving voor de vogels, zijn de randverschijnselen hem 

even dierbaar en laat hij voorbeelden op ons los, 

waar wel heel veel kijk op de hobby om de hoek 

komt kijken. Het komt nu even slecht uit met 2 X de 

Tropische vogels in de schijnwerper. Maar ook on-

derling is er altijd van alles te leren, ervaring vol-

doende om je heen en je mag daarom dit soort avon-

den gewoon niet missen, je doet gewoon je eigen en 

je vogels tekort, dus komt daarom voortaan. 

Aanvang 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.30 

uur. Dus zoekt u naar wat vertier op deze avond, kom 

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

Dordrecht. Een tip, wanneer het luchtalarm tussen de 

middag heeft geklonken is het ‘s avonds clubavond. 



 
 



 
 

     Colofon 

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

    51e jaargang nummer;  11 - 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. 06-82502930  boonarie@live.nl  
2e voorzitter: Fred Duinkerken. Telefoon 06-81889418 

2e secretaris: Simon Harinck.  Telefoon 06-20450962 

Materiaalcommissaris: John Visser zonder bestuur functie: 06-51999236 

   

 Contributie 2019:  Contant / Internet  / overschrijfkaart bank 

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

 Donateurs komen te vervallen met ingang van 2020      

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


 
 



 
  

Technische Jongvogeldag/ Jeugddistrictdag 
Zaterdag 12 oktober was de aftrap van het tentoonstelling sei-

zoen met deze gezellige Jongvogeldag. 

In de Joop Piketzaal werd gelijktijdig de Jeugddistrictdag ge-

houden met 11 deelnemers en 65 vogels. Hier waren de keur-

meesters voor de Tropen en Parkieten Joke Diepstraten en voor 

de Kanaries Leen Boers. Omdat Joke het niet ging bolwerken 

heb ik onze keurmeester Rinus Graafmans uitgeleend aan de 

jeugd. Het is voor de jeugd best belangrijk dat er goede uitleg 

wordt gegeven door de KM zodat ze weten hoe en waar ze met 

de volgende kweek op moeten letten. En om 12.30 uur werden 

ze verwacht bij Mac Donald aan de overkant van de weg om wat 

te eten. Jammer dat de dag ervoor de bedrading van de Ameri-

kaanse schoolbus van Arie Bijker was door gebrand, zodat ze 

niet met de bus maar eigen auto’s naar het bezoekers centrum 

van de Natuurgebied De Hollandse Biesbosch gebracht werden. 

Het weer werkte niet mee een druilerig regenbuitje zorgde voor 

natte deelnemers toen ze terug kwamen. Piet de Koning was als 

gepensioneerd Parkwachter aanwezig bij het elektrische pondje 

om met de groep naar het griendwerkers eiland te varen en heeft 

de deelnemers en hun begeleiders de historie en geheimen van 

dit eiland verteld en zeker in het griendwerkershuisje was er 

veel te luisteren. Na terugkomst werd door de Jeugdcommissie 

en District voorzitter Cees Diepstraten de prijzen uit gedeeld. 

Het is altijd weer leuk om de gezichten van de jeugd in de gaten 

te houden, want de spanning is bij sommige er van af te lezen. 

Moe maar voldaan ging het richting huis en hopelijk ging dit een 

beetje snel want er was heel veel fileleed op de A15 en A16. 



 
 



 
 Ledenbestand 01-11-2019: 97 leden, 25 gastleden en 2 donateurs.  

Overleden 17 september; Frits van der Schaaf op bijna 74 jarige leeftijd.  

Dat hij mogen rusten in vrede. 

Bij de Technische Jongvogeldag van D05 waren 12 leden met 67 

vogels en drie keurmeesters.  

Voor de kanaries was Cees Diepstraten aanwezig en hij had de 

meeste vogels. Zodoende heb ik in de middag nog even assistentie 

in geroepen van Leen Boers zodat we allemaal op tijd naar huis 

konden. 

Na binnen komst gingen de meeste eerst aan de koffie, om vervol-

gens de kooien van de kooistickers te voorzien, zodat de KM wist 

welke kooien hij op de tafel wilde hebben. Bij de Tropen was KM 

Peter van Wijgerde die onze kwekers de mooie kanten van onze 

hobby nog beter leerde kennen. Het valt best tegen om de vogels 

van een goede beoordeling te voorzien en tevens er voor te zorgen 

dat de kweker niet met een rot gevoel achter de tafel te laten zitten, 

maar hem of haar juist die dingen aan te geven waar de vogels en 

de kweker beter van wordt. En dat kan je met een gerust hart over 

laten aan de uitgenodigde KM. 

Om een uur of kwart over drie was alles verwerkt en was het tijd 

voor de uitreiking van de keurbrieven en voor de mooiste vogels 

was er een bekertje beschikbaar. Bij de kanarie was het een vogel 

van Gerard van Zijtveld die met de prijs er vandoor ging. Bij de 

Tropen was het een vogel van Jeroen van de Molen die met de eer 

ging strijken en de mooiste Parkiet was er één van Piet Smit. 

De dames achter de bar vielen ook nog in de prijzen met een 

mooie bos bloemen, waar het bestuur de dames mee wilde bedan-

ken voor weer een prima lunch tussen de middag en voor alle an-

dere keren dat zij belangeloos opdraaien voor het Barwerk. Om 

vier uur liep de parkeerplaats leeg en die stond op bepaalde mo-

menten wel heel erg vol met dubbel geparkeerde auto’s. Het was 

een geslaagde dag en weer voor herhaling vatbaar.     Dirk 



 
 

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 

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 



 
 



 
 

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.  



 
 

                         

 

 
 



 
 

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.  



 
 

Reglement bijzondere tentoonstelling De Volière Dor-

drecht. 
Deze bijzondere tentoonstelling wordt gehouden in clubgebouw De Voliere, 

Adj. H.P. Kosterstraat 5 in Dordrecht. 
Art. 1 Deze tentoonstelling staat open voor alle leden, jeugdleden en ver-

spreid leden, welke zijn aangesloten bij verenigingen van de NBvV. Speelt u 

met ringen anders dan de NBvV, dan moet u bewijs van lidmaatschap van de 

andere organisatie mee sturen bij inschrijving. 

Art. 2 Inbrengen vogels; dinsdag 5 november van 15.00 – 20.00 uur.

 Keurdag; woensdag 6 november 2019. Opening; donderdag 7 novem-

ber, 19.30 – 22.00 uur. Vrijdag; 10.00 - 22.00 uur. Zaterdag; 10.00 – 16.00 

uur. Uitkooien 16.15 uur. 

Art. 3 Inschrijfformulier invullen op volgorde vraagprogramma NBvV 

2015. Inschrijfformulier moet uiterlijk dinsdag 30 oktober binnen zijn bij onze 

secretaris: D. van Noort, Willy Martensstraat 11, 3314 XV in Dordrecht. Digi-

taal opsturen is mogelijk via: d.vannoort002@gmail.com 

Art. 4 Inschrijfgeld bedraagt € 1,00 per vogel.   Inschrijfgeld bij 

voorkeur via internet bankieren op rekening: NL23 ABNA 0513 3414 12 

t.n.v. De Volière Dordrecht. Vergeet niet uw kweeknummer te vermel-

den. Bij absentie van vogels, wordt het inschrijfgeld niet terug betaald. Indien 

u geen gebruik maakt van internet bankieren, betaalt u contant bij inlevering 

van het inschrijfformulier of bij het inbrengen van de vogels. 

Art. 5 Inzenders kunnen voor € 5,00 kwekers advertentie plaatsen in de ca-

talogus. De verplichte catalogus kost      € 3,00 maar hierin zitten de admini-

stratie en porto kosten verwerkt. 

Art.6 Jeugdleden hebben op de dag van keuren een leeftijd van 6 t/m 17 

jaar en spelen mee voor het Jeugdklassement, mits hij/zij geboortedatum heeft 

ingevuld. Catalogus is gratis voor de jeugd. 

Art. 7 Keurmeesters bepalen of met daglicht of kunstlicht wordt gekeurd. 

Er worden keurbrieven van de NBvV gebruikt. 

Art. 8 Elke inzender ontvangt een Inbreng/afhaalbrief met absentielijst. 

Hierop staat vermeld deelnemersnummer kooinummers, inschrijfnummer en 

uitkooi nummer. In het vak van de absenten vogels vermeld u uw absenten. 

Art. 9 Tegen betaling van € 1,00 kunt u mee spelen in de wedstrijd van de 

Aangewezen vogel. De opbrengst komt geheel ten goede van de deelnemers. 

Bij gelijk eindigen van 2 deelnemers wordt het bedrag gedeeld, bij meerdere 

winnaars wordt er geloot. 

Art. 10 Inzenders brengen hun vogels in kooien welke door de NBvV zijn 

voorgeschreven. De kooien dienen schoon en zonder kenmerken te zijn.  

mailto:d.vannoort002@gmail.com


 
 

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


 
 

Inzender zorgt dat het voorgeschreven voerbakje aan de rechter kant is 

bevestigd en dat daar voer voor tenminste 1 dag in zit. Het waterflesje, na 

inbrengen, moet links geplaatst zijn met voldoende water voor 1 dag. Wilt u 

dat uw vogel geen water krijgt voor de keuring, geeft dit dan door bij het in-

brengen. Voorgeschreven bodembedekking is wit schelpenzand. Bij Graspar-

kieten, Agaporniden, Forpussen en Cataharinaparkieten mag zaad op de bo-

dem. Bij Vruchten & Insecteneters, Beukensnippers of Hokkorrels. Vogels op 

onjuiste bodembedekking kunnen door de keurmeester worden gediskwalifi-

ceerd. Specialvoer aanleveren in doosje met sticker waarop vermeld staat uw 

naam en voor welke kooien dit voer bestemd is. Zo nodig wordt dit in de 

koelkast bewaard. 

Art. 11 Alle EK ingezonden vogels dienen een vaste pootring te dragen. 

Gevraagde OK vogels vallen hier ook onder. Knijpringen moeten verwij-

derd zijn. Europese cultuurvogels dienen een gesloten pootring met breukzo-

ne te dragen, welke zijn voorzien van de voorgeschreven kenmerken. Ringen 

controle wordt gedaan. Kweker is verantwoordelijk voor de juiste ringmaat 

bij zijn/haar vogels. Indien door de A.I.D. een vogel wordt getraceerd welke 

niet aan de wettelijk gestelde eisen voldoet, wordt hij of zij aansprakelijk ge-

steld voor eventuele schade. 

Art. 12 OK vogels zijn toegestaan. Dit zijn vogels zonder ring of ring an-

ders dan met uw eigen kweeknummer of ouder dan de voor geschreven leef-

tijd. Deze vogels spelen niet mee in het klassement. Er is 1 prijs voor deze 

klasse. 

Art. 13 Alle vogels zijn na binnen brengen, tot aan moment van afhalen, 

verzekerd tegen dood door brand en of verstikking door rook en tegen dief-

stal met braak op de door de NBvV gestelde voorwaarden. Beveiligt met 

zwarte tape het deurtje van uw kooi, zodat dit niet makkelijk kan worden ge-

opend. 

Art. 14 Alle vogels krijgen een prima verzorging. Vogels met een afwijkend 

voedsel patroon, worden door ons met de juiste zorg behandeld. U dient zelf 

een bakje met dit soort voer af te geven bij inbrengen. Op dit bakje moet ver-

meld zijn voor welke kooi(en) dit bestemd is. Dit dient duidelijk op het in-

breng formulier vermeld te worden. Na overleg kunt u toestemming krijgen 

uw eigen vogels te verzorgen. 

Art. 15 Voor ziekte of sterfte is de organisatie niet verantwoordelijk. Zieke 

vogels worden apart gezet. 

Art. 16 Na het inbrengen en tijdens de keuring is het niet gewenst dat perso-

nen zonder toestemming de showzaal betreden. 

Art. 17 Het is verboden om met tassen of kooien tussen de stellingen te lo-

pen. Het is verboden om in het gebouw te roken. Buiten is er gelegenheid te 

roken. 



 
 



 
 

Art. 18 Indien door keurmeesters fraude met vogels wordt geconstateerd, han-

delen keurmeesters zoals is omschreven in hun richtlijnen. Bij opzettelijke frau-

de wordt de vogel verwijderd uit de show. 

Art. 19 Aantal punten op de keurbrief is bindend. Bestuur kan hiervoor niet 

aansprakelijk worden gesteld. Als er minder dan 3 Stammen of 6 Stellen per 

hoofdgroep zijn, spelen deze automatisch mee bij de enkelingen. 

Art. 20 Grondvogels spelen mee als zij tegen pseudo vogelpest zijn geënt en 

daarvan schriftelijk bewijs is geleverd. 

Art. 21 Van vogels die een prijs winnen, worden de ringen gecontroleerd. In-

dien gegevens niet overeenkomen met inschrijfformulier, vervalt de prijs naar 

de eerst volgende. 

Art. 22 Bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of vermis-

singen van eigendommen. 

Art. 23 Het bestuur aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele 

consequenties, welke voortvloeien uit drukfouten of gewijzigde wetgeving, re-

gelgeving of richtlijnen vanwege de overheid of Bondsbestuur NBvV. 

Art. 24 Inzender wordt de gelegenheid geboden hun vogels te verkopen. In een 

speciaal daarvoor ingerichte Vogelverkoop staan deze vogels in kooien op de 

stelling. U gebruikt hiervoor uw eigen kooien of huurt deze bij de organisatie. 

Inschrijfformulier voor deze ontvangt u met het toe zenden van uw kooinum-

mers. Graag goed en duidelijk invullen: prijs, man/pop, verwant/onverwant. Van 

de verkoop prijs ontvangt de organisatie 10%. 

Art. 25 U kunt Universeel kooien huren voor € 1,00 per stuk. Deze zijn dan 

voorzien van de voor geschreven bodembedekking en een voerbakje met voer. 

Het waterflesje wordt op de stelling gevuld met schoon leidingwater. 

Art. 26 Rozetten blijven eigendom van de vereniging. Hebt u deze nog nooit 

gewonnen, dan kunt u er om vragen. 

Art. 27 Jeugdspelers betalen de helft van het inschrijfgeld en ontvangen de ca-

talogus gratis. Ze spelen om de Chris Vigelius wisselbeker. Deze moet de 

maand voor de volgende show weer worden ingeleverd. 

Art. 28 Prijswinnaars ontvangen een Certificaat. Klassement prijzen: 1e 

prijs t.w.v.€ 40,00.  2e prijs t.w.v.€ 30,00.        3e prijs  t.w.v.€ 20,00.  4e 

prijs t.w.v.€ 15,00.  5e t/m 10e prijs t.w.v. € 10,00 bij diverse sponsors. 

Art. 29 In alle voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, be-

slist het bestuur. Dit reglement is aangenomen tijdens de Algemene jaarlijkse le-

denvergadering in februari 2019 in aanwezigheid van leden en bestuur. 

Kijkt voor meer informatie en digitaal inschrijven op:  

www.vogelverenigingdevoliere.nl 
Bestuur vogelvereniging De Volière (D05) Dordrecht.  

http://www.vogelverenigingdevoliere.nl


 
 



 
 

Tentoonstelling overzicht 
H79 - De Nachtegaal Heerjansdam     Week: 43 Bijzondere 

S05 - De Vogelvriend Sliedrecht    Week: 44 Afdeling 

 

Z04 - Ons Genoegen  Zwijndrecht   Week: 44 Bijzondere 

D05 - De Voliere   Dordrecht   Week: 45 Bijzondere 

A20 - Ons Genoegen  Ameide    Week: 46 Afdeling  

H18 - Vogelvreugd Hardinxveld-Giessendam Week: 46 Bijzondere  

G29 - Kleurvogelver. G en O Gorinchem  Week: 47 Afdeling  

N15 - De Leeuwerik Nieuw-Lekkerland  Week: 47 Bijzondere 

R40 - Witroka   Ridderkerk   Week: 48 Bijzondere 

G16 - De Edelzanger  Groot-Ammers  Week: 48 Bijzondere  

Z04 - Ons Genoegen  Ons Genoegen Week: 49 Rivierencup Rayon 5  

Adres; Uilenvliet 37A 3333 BS  Zwijndrecht  Opening:  

vrijdag 6 december van 19.30 –22.00 uur. 

Zaterdag 7 december van 10.00—16.00 uur. 

District tentoonstelling Zuid—Holland 

De Vogelvriend, Schelpenpad 8 Hellevoetsluis 

Openingstijden: 

Vrijdag 20 december van 19.30—22.00 uur 

Zaterdag 21 december van 10.00—16.00 uur. 
Zie voor de juiste openingstijden op de homepage van de betreffende ver-

eniging of ga naar www.vogelverenigingenrayon5.nl  



 
 

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 de meeste kwekers nu gereed zijn met de kweek 

schakelen wij over op het nieuwe vette eivoer van Next 

Generation van Witte Molen. Zoals uit de lezing van 

Kees Diepstraten bleek, hebben de toevoegingen aan dit 

product het enorm verbeterd. Via de site van 

www.123vogelproducten.nl of mobiel 06-53639104 of 

via onze eigen homepage; www.vogelverenigingdevoliere.nl 

kunt u eenvoudig grote balen zaad of eivoer bestellen, 

maar ook als u een aantal verschillende kleine zakken 

van 5—2,5—1 kilogram wilt bestellen is dat mogelijk en 

doet Werner dat direct in een doos met uw naam erop. 

Ook levende Meel en Buffalo wormen kunt u bij hem 

bestellen en worden deze vrijdagavond bezorgd en doen 

wij ze even in ruime bakken om de nacht door te komen. 

Voor kleine zakken voer/zaad en alle vogelbenodigdhe-

den kunt u natuurlijk gewoon de 4e zaterdagochtend 

langs komen. 

Er worden nu steeds meer vogels aan geboden voor de 

verkoop en Theo zijn voorraad vogels wordt natuurlijk 

ook steeds ruimer. 

Ook onze ringencommissaris Arie Boon is aanwezig om 

ronde 3 voor u te bestellen. 

Vergeet niet om in te schrijven voor de Bij-

zondere/ onderlinge TT van 7 t/m 9 no-

vember. In schrijfformulieren, downloaden 

via de site of afhalen in de bestuurkamer.  



 
 

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 ver-

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 
  

Zaterdag  26 oktober Vogelbeurs. 

 Za. 2 nov. Technischedag Harzer Federatie De Voliere 

 Ma. 4 nov. Clubavond. Peter Bredenbeek vogels&voer 

 5 november vogels inbrengen van 15.00—20.00 uur 

 6 november Keurdag 

 7 November Opening TT van 19.30—22.00 uur 

 8 november Tentoonstelling open van 10.00—22.00 uur 

 9 november10.00 open. 15.30 uur Prijsuitreiking.             

 Uitkooien vanaf 16.oo uur. 

 Zaterdag 23 november Vogelbeurs 

 Ma. 2 dec. Clubavond Fam. Diepstraten & H. Dries 

 13 t/m 15 dec. Harzer Federatie De Voliere wedstrijd.  

 Zaterdag 28 december Vogelbeurs 

2020 

 Maandag 6 januari Nieuwjaar receptie. 

 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


