
 
 



 
 

Bedroefd delen wij u allen mede dat ons lid en Bardame Atie Ursinus is 

overleden. Vrijdag 31 juli is zij tijdens het oversteken aan gereden door 

een busje en ter plaatse overleden. Dit gebeurde op de  Galileïlaan.  

Rust zacht lieve Atie, we zullen je missen, maar niet snel vergeten. 



 
  

 

 

 

 

 

  

Maandag: 7 september 2020. 
Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur 

Tijdens deze eerste avond na de vakantie 

willen wij starten met de Kweekpraat. Al 

jaren vertellen onze leden hun kweek bele-

venissen van het afgelopen seizoen. De 

spreker heeft zich afgemeld voor deze 

avond, vandaar draaien wij onze nieuwste 

vogelfilm.  

Inloopochtend zaterdag 12 sep-

tember van 10.00—12.00 uur.  

Voer, praatje pot en Film. 

Vogelbeurs zaterdag 26 september. 

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

Dit betreft een corona vrije basis tot nu toe! 



 
 



 
 

     Colofon 

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

    52e jaargang nummer;  09 - 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 
De Rayon vergadering wordt gehouden op 18 september en daar 

zal het voornamelijk gaan over de komende tentoonstellingen. 

Hoe gaan verenigingen dit aanpakken met alle corona maatrege-

len op de achtergrond. Ons bestuur gaat hier eind augustus hun 

hoofd over breken en komen hopelijk met een mooie oplossing 

waarin de gezondheid van de deelnemers voorop moet staan, 

maar waar ook een wedstrijd met een leuk deelnemers veld ge-

garandeerd kan worden. En dat is zeker als je over een eigen ac-

commodatie beschikt, dat je daarmee toch een dik streepje voor 

ligt op die verenigingen die ergens een locatie moeten huren. 

Dan krijg je nog eens met regeltjes van de eigenaar te maken en 

dan wordt het wel een heel ingewikkeld verhaal. Om onze hob-

by in stand te kunnen houden, is het wel noodzakelijk dat vooral 

onze leden mee spelen met hun vogels en hopelijk nog een paar 

uit de regio. We gaan het zien. 

De redactie. 



 
 



 
 

Technische Jong Vogeldag 
Deze gaat gehouden worden op zaterdag 10 ok-

tober. Doel van deze dag is het laten testen van 

uw vogels. Er zijn 3 keurmeesters van de NBvV 

aangetrokken en dat zijn niet de minste. Voor de 

Kleur en Postuurkanaries is dat Cees Verstraten, 

uit Oud-Gastel, voor Tropen en Parkieten komt 

Ad de Jong, ook uit Oud-Gastel en voor de Tro-

pen en Parkieten, JAC Balemans uit Roosendaal. 

Dit zijn mannen die van wanten weten maar 

ook nog eens een duidelijk verhaal kunnen vertel-

len en u echt op de/het goede en slechte van uw 

vogels kunnen wijzen. 

We houden natuurlijk terdege rekening met de 

RIVM regels, zodat het niet is toegestaan om met 

meerdere achter de tafel naast de keurmeester 

plaatst te nemen. Misschien doen we nog extra 

schermen tussen de keurmeester en de kweker. 

Maar we gaan er natuurlijk vanuit dat iedereen 

die binnen komt, zeker weet dat hij geen corona 

besmetting met zich mee draagt. Laat u eventueel 

een paar dagen voor dit evenement testen, zodat u 

het zeker weet. U hoeft geen brood mee te nemen 

dat is gesponsord en een drankje zit ook in het 

pakket. Vogels inbrengen vanaf 09.00 uur. 



 
 

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 1 komt rond 15 oktober 2020. 
Vanaf 15 mei tot 25 september heeft u de tijd om uw 
bestelling voor ronde 2 van 2021 aan Arie Boon door 
te geven. Om misverstanden te vermijden, bestel en 
betaal uw ringen alleen via onze ringencommissaris. 
Maak een afspraak met Arie via 06-82502930 of   
boonarie@live.nl of tijdens de vogelbeurs. Vergeet niet 
op tijd uw ringen te bestellen!  
In juli / augustus verschijnt er geen boekje. 

Ledenbestand 01-09-2020: 86 leden, 26 gastleden. 

De verdeling ziet er als volgt uit: 

Lid De Voliere + NBvV lid  84. Contributie bedrag € 42,00 

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

Gastlid De Voliere    26. Contributie bedrag € 20,00 

Totaal aantal leden:       112 

Wilco Ponte is gastlid geworden omdat hij geen vogels bezit. 

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 



 
 

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.  



 
 

Vaak wordt de voedingswaarde 
van insecten in twijfel gesteld. 

Meestal is dit uit onwetendheid of wordt 
het zo beweerd door verkopers van voe-
dingsadditieven. Het hoeft echter geen 
betoog als je ziet hoe in de natuur iedere 
vogel, zowel zaad- als insecteneters, in-
secten voedert aan hun jongen. In am-
per drie weken zijn de kleintjes klaar om 
het nest te verlaten. Insecten zijn een 
combinatie van vocht en talloze voe-
dingselementen. Het is de flesvoeding 

voor vogels in het nest. Niettemin kan je het kweken van vogels 
in gevangenschap niet helemaal vergelijken met kweken in de 
natuur. De keuze uit verschillende soorten insecten, samen met 
het aanbod van groenvoer, mineralen en zaden in de natuur 
kan men in de volière niet evenaren, maar men kan er wel naar 
streven. De sleutel tot succes met vogels is dus een gevarieer-
de voeding met insecten, zaden, kiemzaden, kruiden, paté, ei-
voer, mineraal grit en eventueel ook in beperkte mate wat voe-
dingsadditieven zoals vitamines en mineralen. 
Insecten zijn een belangrijke voedselbron voor zowel dieren als 
mensen, en voor deze reden zijn er verschillende voedings-
waarde rapporten te vinden in artikels in verschillende discipli-
nes, variërend van antropologie tot zoölogie. Er is bijvoorbeeld 
bewijs op muurschilderijen in archeologische sites dat de mens 
duizenden jaren terug reeds materiaal gebruikte om termieten 
uit hun heuvels te halen als voedsel. Terwijl insecten nu zeer 
weinig gegeten worden in de Westerse gemeenschappen, zijn 
ze in de rest van de wereld een belangrijk deel van de dagelijk-
se voeding en worden vele aanzien als een delicatesse. Het as-
sortiment insecten dat door de mens gegeten wordt is zeer 
groot, maar de meeste voedingsanalyses gaan over vlinderlar-
ven (Lepidoptera), keverlarven (Coleoptera), sprinkhanen 
(Orthoptera) en termieten (Isoptera), ook zijn er analyses be-
schikbaar van insecten die gekweekt worden als diervoeder. 



 
 

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



 
 

De analyses werden uitgevoerd op rauwe volledige insecten en 
komen uit verschillende wetenschappelijke werken en voedingsta-
bellen. 
 
Insecten bevatten tussen 57 en 75 % water, deze met laag vocht-
gehalte bevatten dan meestal een hoog vetgehalte. Het eiwitge-
halte kan variëren tussen 14 % en 24 %. Het vetgehalte loopt ook 
sterk uiteen naargelang het insect, termieten bijvoorbeeld slechts 
0,6 % en wasmotlarven tot 23,7 %. Meestal bevatten vrouwelijke 
insecten meer vet dan mannetjes. 
Insecten bevatten zoals verwacht slechts kleine hoeveelheden ru-
we as, omdat ze geen intern kalkskelet hebben zoals de gewer-
velde. Het vezelgehalte kan zeer sterk verschillen bij insecten, 
zachte insecten bevatten merkelijk minder vezels dan harde in-
secten zoals kevers. 
Men kan dus besluiten dat er geen gelijklopende analyse voor in-
secten is. De enorme verscheidenheid in soorten, de omgeving 
waar ze in leven en ook nog eens de verschillende stadia, maakt 
dat vogels in de natuur een uitgebreid keuzemenu voorgeschoteld 
krijgen. In de analyse van mensenvoeding, fruit, groeten, melk, vis 
en vlees. 

Pinkies zijn nu bij ons verkrijgbaar voor € 9,00 per doos. 

De Voliere GOK 
U kunt zich nog altijd opgeven voor deze loterij. Hoe meer leden er mee 

spelen hoe groter de te winnen bedragen worden. En als er 90 leden mee-

spelen gaat de uitkering voor 100% naar de leden en ontvangt de club 

niets meer en het Goede Doel t.w. De Voedselbank ook niets meer. De 

opzet was om onze leden een klein verzetje te geven tijdens de Lock-

down en omdat we er van uit gingen dat er toch geen 90 mee zouden spe-

len ook nog een klein financieel goed makertje voor de vereniging. Maar 

daar kan nog verandering in komen, wanneer nog meer leden gaan deel-

nemen. 

De GOK 



 
 

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


 
 

Meta Bosch, imker op Weizigt, vertelt hoe het met onze bijen gaat 
"Bijen houden geen winterslaap, maar zitten heel dicht tegen elkaar aan 
om zich warm te houden. Ze eten de honing op die in de andere seizoe-
nen verzameld hebben en houden het 25 graden warm. Vanaf januari, als 
het weer langer licht wordt gaat de bijenkoningin aan de slag. Ze begint 
met het leggen van eitjes. Ze zal steeds meer eitjes leggen totdat de da-
gen weer korter beginnen te worden. De bijen houden het broed 35-37 
graden warm. Uit de eitjes worden werksters geboren, die eerst aan de 
slag gaan als huisbijen. Ze poetsen de raten schoon en zorgen voor het 
broed, dat zijn de eitjes en larven. Zodra de temperatuur boven de 10 gra-
den komt, vliegen de bijen naar buiten de kast uit om te poepen. Bijen 
houden hun ontlasting op, als het te koud is om te vliegen, zodat ze hun 
nest niet bevuilen. Meestal is dat ook de tijd dat wij mensen onze auto 
eens lekker schoonsoppen en de schone lakens buiten drogen. Zo'n groot 
schoon oppervlak is voor de bijen een mooie plek om hun poep al vliegend 
te laten vallen. Dus als je auto of schone was onder de geelgouden streep-
jes zit, weet je wie dat veroorzaakt heeft. In maart verzamelen de bijen 
stuifmeel uit de hazelaar, wilg en els, omdat dat eiwitrijk voedsel is. Dit is 
ook de tijd dat veel mensen last hebben van hooikoorts. Het eten van ho-
ning van de imker bij u uit de buurt kan u helpen, omdat in honing ook 
stuifmeel zit, waardoor uw lichaam er een beetje aan went. Begin april heb 
ik de bijen uitgewinterd. Ik heb de raten met broed in schone bijenkasten 
gehangen en de bijenwas uit de oude raten gesmolten. Bijen "zweten" 
was, die ze gebruiken om de raten van te maken. Van deze was kun je 
kaarsen maken. Ik zag dat de koninginnen van drie van de vier bijenvolken 
goed aan het eieren leggen waren en dat er in twee van de volken al wat 
verse honing was opgeslagen. Eén van de volken had de winter niet goed 
overleefd. De koningin was dood gegaan en er was nog een handje vol bij-
en over. 
Als de bijen er klaar voor zijn maak ik van één volk twee volken om zwer-
men te voorkomen en om het dode volk weer te vervangen. In mei, maar 
door het warme weer al eind april, hebben de bijen het natuurlijke gedrag 
om te gaan zwermen. De oude koningin vliegt met de helft van het volk 
weg en zoekt een nieuwe plek om 
te gaan wonen. 
In het achtergelaten volk worden 
uit de eitjes die de oude koningin 
voor vertrek nog heeft gelegd, jon-
ge koninginnen geboren die met 
elkaar gaan vechten. De ene ko-
ningin die het gevecht over-
leefd heeft wordt de nieuwe konin-
gin. Neem gerust eens een kijkje. 



 
 Vogelmest als peilgraad voor de gezondheid van de vogel. 

Als een vogel ziek begint te worden is hij inactief, daarna gaat hij 

al snel dik zitten, zijn veren zet hij op om zo min mogelijk warmte 

te verliezen. De volgende stap in het ziektebeeld is dat hij met de 

kop in de veren gaat zitten. Het ziekteproces is nu al ver gevor-

derd, vaak niet meer te herstellen. Om het ziek worden op tijd te 

kunnen ontdekken en op tijd maatregelen te nemen, is het noodza-

kelijk om de ontlasting van de vogel regelmatig te controleren. 

Aan de mest van de vogel kunnen we zien of een vogel ziek is of 

niet. Waar moeten we bij de ontlasting op letten. Wat zijn verande-

ringsbeelden van de ontlasting. 

De ontlasting of mest van een vogel bestaat uit drie gedeeltes. 

– Mest, bruinachtig tot groenachtig van kleur in vaste vorm. 

– Urine die bestaat uit – urinekristallen witachtig tot witachtig geel 

van kleur 

– vloeibaar gedeelte doorzichtig en kleurloos. 

De kleur en de vorm maar ook de hoeveelheid van de ontlasting 

wordt door verscheidene factoren beïnvloed, o.a. door de soort vo-

gel, het tijdstip van de dag, wat er gevoerd wordt en hoe veel voer 

er gegeven wordt, de hoeveelheid die gedronken wordt en de 

voortplantingsactiviteiten. Bij zieke vogels wordt de ontlasting of 

mest beïnvloed door: infecties, parasieten, aandoeningen aan de 

darm, vergiftigingen, defecten aan nieren, alvleesklier of door ver-

keerde voeding. Door dagelijkse controle van de ontlasting/mest, 

zijn veranderingen tijdig waar te nemen om snel in te kunnen grij-

pen bij ziekte. Vroegtijdig ontdekken dat er iets niet goed is blijkt 

vaak van vitaal belang. Ingrijpen in een later stadium van de ziekte 

betekent meestal de dood van de vogel. Bij veranderingen van de 

ontlasting/mest raadpleeg een dierenarts zodat de medicatie op het 

ziektebeeld kan worden afgestemd. Het is een te complexe materie 

om hier zelf mee te gaan experimenteren. Welke veranderingen in 

de ontlasting/mest zijn voor ons waarneembaar.  



 
 

Bij echte diarree wordt er geen echte ontlasting/mest gevormd. 

Vaak zitten er gasblaasjes in de ontlasting/mest die duidelijk her-

kenbaar zijn. Stinkende ontlasting/mest is ook een indicatie voor 

diarree. De kleur van de ontlasting/mest verandert dan ook vaak in 

groen of geelachtig. De oorzaak is dat vaak, bacteriële infectie, vi-

rusinfectie,  

schimmelvergiftiging of parasieten. Andere zaken die kunnen 

voorkomen in de ontlasting/mest; Parasieten komen ook in de 

mest voor. Ze zijn met het blote oog vaak niet waarneembaar. Bij 

een heel sterke besmetting kunnen wormen met het blote oog 

waargenomen worden. Meestal is microscopisch onderzoek nodig 

om parasieten of de eieren hiervan te kunnen zien. Onverteerde 

voedselresten, dit is een alarmsignaal dat duidt op een ziekte in 

krop, darmen of maag. De vogels vreet veel maar kan het voedsel 

niet verteren en verlaat het lichaam in dezelfde vorm als het opge-

nomen is. Het gevolg is kracht- en gewichtsverlies. De conditie 

gaat zienderogen achteruit. Dit duidt meestal op een infectie met 

megabacteriën. Hierbij moeten we verschil maken tussen de vaste 

ontlasting/mest en de vloeibare afscheiding de urine. Laat vooraf 

duidelijk zijn dat niet elke verandering in de ontlasting/mest teke-

nen hoeven te zijn van ziekte. Veranderingen kunnen ook ontstaan 

door verandering van voeding. Als we veranderingen constateren 

moeten we ons steeds afvragen wat we de vogels te eten hebben 

gegeven de dag ervoor. Hebben ze de dag er voor veel groenvoer 

gehad, dan zal de ontlasting groener zijn dan anders. Hebben ze 

rode bessen gehad dan zal de ontlasting/mest roder zijn dan an-

ders. Kleurveranderingen van ontlasting/mest die wijzen op een 

ziektebeeld; Donker of roodachtig bruin ontlasting/mest; Als de 

ontlasting/mest donker of roodachtig bruin is, kan dat een teken 

zijn dat er bloed in zit. Bloed uit het voorste deel van de darmen, 

wordt door de darmen aangetast en kleur dat donker tegen het 

zwart aan.  



 
 



 
 Als het bloed uit het laatste deel van de darmen afkomstig is, dan 

is de ontlasting/mest rood tot roodbruin van kleur. De oorzaak kan 

veelzijdig zijn; verwonding door zaken die niet in de voeding 

thuishoren, zware bacteriële infectie, besmetting met darmparasie-

ten. Geel tot groenachtige ontlasting/mest; Deze kleur geeft aan 

dat er iets met de lever aan de hand kan zijn. De oorzaak kan lig-

gen in een ontsteking van de lever door bacteriën, virussen of 

darmparasieten. Bleke grijsbruine ontlasting/mest; Deze kleur en 

een grote hoeveelheid ontlasting/mest geeft aan dat er een aandoe-

ning is aan de alvleesklier ten gevolge van een storing in het verte-

ringsproces 

van vetten 

en zetmeel. 

Natte, weke 

ontlasting/

mest; Bij 

een gezon-

de vogel 

kan ook 

een natte, 

weke ont-

lasting/

mest ont-

staan door 

verandering 

van de voe-

ding of 

door veel 

opname 

van zachtvoer zoals krachtvoer/eivoer, fruit en groenten. 

Bron bekend bij de redactie. 



 
 

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



 
 

      

 

 

 

                     GUUS GROENLING 

Na een paar slapeloze nachten, het enigste dat hielp waren 

zandbaden, is het weer een stuk aangenamer. Ons kroost zit 

nog in de pyjamastreepjes maar waren reeds bezig om zich 

bij de bomenvereniging in te snavelen voor woonruimte. 

Mijnheer den Uil had het meewarig aangehoord en had met 

krassende snavel verkondigt dat woonruimte vragen ver-

spilde moeite is. "KRAKEN" is het toverwoord. Kijk om je 

heen hoeveel leegstand er is in het Bovenste en Onderste 

Bos. Kijk ook eens in de polders waar nog een zee van 

ruimte is. Na rijp familieberaad zullen ze volgende maand 

gaan rondkijken. 

En dan die reusachtige zomerstorm. We werden met z'n al-

len zeeziek in onze boom. 

Mijn neef zei dat zijn huis wel een uitslag van twee meter 

had. Geen wonder als je in de top van een oude iep woont. 

De jonge kwarteltjes die direct onder ons wonen hadden 

het zwaar. Ze waaiden in het gras constant op een hoop 

daar ze niet meer onder moeders vleugels passen. Daar-

naast was er grote schrik toen in het holst van de nacht een 

luid gekraak klonk en een naburige boom omviel. Het ge-

kraak kwam zelfs boven het gebulder van de wind uit. Alle 

dieren in de nabijheid schrokken zich wild maar gelukkig 

geen persoonlijke dierongelukken. Toen in de loop van de 

volgende dag de wind op zijn lauweren ging rusten konden 

we bij daglicht zien hoe de storm tekeer was gegaan. Tot 

ons grote geluk heeft de zwarte kater, de schrik van onze 

omgeving, zijn voorpoot zwaar gekneusd tijdens de storm. 

Mijnheer den Uil zei al dat die kater daar naar verwachting 

zes weken zoet mee zal zijn. Wat een geluk voor ons. 

Tot volgende keer. 



 
 

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   



 
 

 



 
 



 
 



 
 


