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Zangtempel van Nederland. 



 
 



 
  

 

 

 

 

 

  Maandag 3 december komt uit Middelbeers, Jos 

van Himbergen. 

Sinds 1886 staat de molen in het dorp, maar tijdens 

de 2e wereldoorlog konden de Engelse militairen nog 

niet zo goed schieten, waardoor de molen groten-

deels vernield werd. Opa  Van Himbergen ging maar 

in een klein gedeelte verder en Jos zijn vader ging er 

een fabriekje bijbouwen en zo ontstond de dierenspe-

ciaalzaak Van Himbergen. Jos studeerde voedingsleer 

en heeft dat helemaal in de praktijk gebracht voor 

zijn dieren afdeling. Hij is nu alweer 30 jaar in het 

bedrijf en heeft de producten steeds verder uitgebreid  

Op verzoek van de bond vullen wij deze avond ook 

een gestuurde enquête in over de invulling van het 

blad Onze Vogels. 

Kom daarom ook. 
Aanvang 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.30 uur. 

 

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

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

Dordrecht. 

Het bestuur 



 
 



 
 

     Colofon 

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

    50e jaargang nummer;  12 - 2018                                                     
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  

Materiaalcommissaris: John Visser zonder bestuur functie: 06-51999236 

Lid van bestuur:   Vacant   

 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.   

 

Ere Voorzitter: C.Vigelius  
  

 Speld van Bijzondere waardering NBvV;                        

Chris Vigelius  

 Leden van verdienste;                                           

C.A.van Heeren & M.L. de Grip.    

mailto:boonarie@live.nl


 
 



 
 

 

Bestellen ringen voor het kweekjaar 2019.  
Ronde 2 voor ringen 2019 is nu gesloten. Er zijn 

1625 ringen besteld. Ronde 3 is nu open. 
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 december is lid geworden; A.A. Bruijniks(5RHN) 

en R. van Zelst (5UXR) Ledenbestand 1-12-2018: 103 

leden, 22 gastleden en 8 donateurs. Van harte welkom en 

een fijn verblijf als lid. 

Zoals u weet zijn we iedere woensdag open vanaf 9.00—16.00 

uur. U kunt niet alleen aardappelen, uien, eieren, chips, stoof-

peren, peulvruchten aanschaffen maar ook kunt u contact op-

nemen met de Happy Family Coach of u laat een pijnlijke plek 

in uw lichaam masseren. Zij zijn er alleen in de middag. 

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

tosti tussen de middag. U bent gewoon van harte welkom. 

Zangkanaries laten van zich horen. 

Zaterdag 3 november is de Technischedag van de Harzer 

Federatie/De Voliere. Geweest. Vooral de vogels van 

Arie van Leeuwen zorgde voor veel waardering. Arie lag 

deze dag in het ziekenhuis, getroffen door een hersenin-

farct. Gelukkig gaat het een stuk beter met hem. 

Vanaf 13 december is ons clubgebouw omgedoopt tot 

Zangtempel van Nederland. Week 50 spelen de Harzer 

federatie/De Voliere hun eigen wedstrijd voor het eerst 

in Dordrecht. 

Week 1 van 2019 spelen de Timbrado’s van dinsdag t/m 

vrijdag de BeNeDu wedstrijd met internationale deelna-

me en Spaanse keurmeester. 

In week 3 Speelt de Landelijke Speciaalclub Harzers 

voor het eerst in Dordrecht hun wedstrijd. 

Op zaterdag 26 januari houdt de federatie ‘s avonds hun 

feestavond met prijsuitreiking en Bingo. Wij wensen al-

len een fijn verblijf in Dordrecht. 



 
 

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 

Informatie over de 11 Rayon 5 verenigingen vindt u 

op: www.vogelverenigingenrayon5.nl 



 
 

LSH = Landelijke Speciaalclub Harzers.  
Vanaf 1976 bestaat deze speciaalclub al en het groot-

ste gedeelte van hun bestaan speelde hun wedstrijden 

zich af bij de Edelzanger in Bennekom. Maar aan al-

les komt een eind, zo ook aan de wedstrijden in Ben-

nenkom en deze zijn nu verkast naar v.v. De Voliere 

in Dordrecht. Jacques de Beer schreef daarover in 

Onze Vogels van oktober 2018. Maar als je ergens 

stopt moeten ook de spullen verhuisd worden en zo-

doende pakte Aad de Bruin en Arie van Leeuwen de 

auto op maandagmorgen 15 oktober en reden ze in 1 

uur naar Bennekom en vanuit Tilburg reden Huub de 

Loos en Cor Simons ook naar Bennenkom. Daar la-

den ze 35 neutrale voorbrengkoffers en wat klankbor-

den en kleine koffertjes in de auto’s om ze naar Dor-

drecht te brengen. Daar stond Dirk ze al op te wach-

ten en in een mooi daarvoor vrij gemaakte hoek kon-

den ze mooi tot aan het dak worden opgestapeld. Bij 

de korfbal zijn we nog even een bakje koffie wezen 

doen en dat is toch altijd weer lekker als je zo’n eind 

gereden hebt. Zo was het een pensioenfuifje met een 

goede afloop en hopen wij op een prettige samenwer-

king en dat we nog maar velen jaren met elkaar mo-

gen genieten van de vogelhobby. Met het ophalen van 

nog wat oude gebeurtenissen, kwam er vaak nog een 

lach en geen traan, en was het even ouderwets gezel-

lig met elkaar. Dat dit nog maar vaak mag gebeuren. 

Dirk. 



 
 

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.  



 
 

Turquoisineparkiet. 
Wetenschappelijk benaming is Neophema pulchella 

De Turquoisineparkiet behoort tot het geslacht Neophema.  

Hij komt voor in oost Australië. 

Waar hij zich op de grond voedt met allerlei zaden van grassen en onkruiden. 

De Turquoisineparkiet parkiet is 24 centimeter lang.  

Wildkleur man,  

Bovenzijde lichaam groen met brede blauwe vleugelrand. 

Op de vleugel een kastanjebruine tot rode band (schouderbalk). 

De borst en onderzijde lichaam is geel. 

Diepblauw masker. 

Wildkleur pop,  

Lichaam is overwegend groen met blauwe vleugelrand. 

Heeft geen rood op de vleugel in tegenstelling tot de man.  

Borstkleur is groen en buikkleur is geel 

Het masker is kleiner en het blauw is fletser van kleur. 

Poppen hebben onder de vleugels een witte vleugelstreep, terwijl de pennen 

van de man hier alleen 

witte stippen hebben of helemaal egaal van kleur zijn. 

De Turquoisineparkiet is de makkelijkst en meest gehouden Neophema soort. 

Hij is minder gevoelig voor kou, vocht en stress dan de andere soorten. 

Turquoisineparkieten zijn goed te houden in kweekkooien van tenminste 80 

cm lang. 

Overdag zijn ze niet echt actief, vaak zitten ze dan een beetje te sukkelen op 

een stok.  

In de ochtend schemering en in de avond zijn ze echter wel actief.  

Ze vliegen dan veel door hun kooi, daarom komen Turquoisine parkieten 

echter beter tot hun recht in een volière 

omdat het echte vliegers zijn.  

Ze scharrelen graag op de grond op zoek naar voedsel.  

Hun eten bestaat uit een mengeling voor grote parkieten, afgewisseld met 

tropisch zaad en onkruidzaad.  

Regelmatig een schijf appel, vogelmuur of een stukje trosgierts wordt zeer 

gewaardeerd. 

Turquoisine parkieten nemen vaak een bad en ook van zonnebaden kunnen 

ze heerlijk genieten.  

Zorg daarom elke dag voor vers badwater en voor voldoende zonlicht in de 

volière.  

Een volière waarin Neophema's worden gehouden kan best worden beplant.  
 



 
 

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.  



 
 

Deze parkieten hebben namelijk een rustig karakter en zijn geen slopers.  

Turquoisineparkieten maken geen herrie, het geluid wat ze produceren is een 

zacht soort gefluit. Ook kunt u ze gemakkelijk bij andere vogelsoorten hou-

den. Zolang het maar geen andere Neophema parkieten zijn.  

In het broedseizoen zijn Turquoisine mannetjes onderling namelijk zeer 

agressief.  

De Turquoisineparkiet is geslachtsrijp en broedrijp met een leeftijd van 1 

jaar. Aantal legsels per jaar is 2.  

Broedduur is 18 tot 20 dagen bij vaste broed, vaste broed is meestal na de leg 

van het derde ei. Nestverblijf jongen is ongeveer 30 dagen na uitkomst van 

het ei. Tijdens het broedseizoen wordt de pop regelmatig gevoerd door de 

man.  

Als zij er klaar voor is, kiest de pop een geschikt broedblok uit.  

Een blok met een nestbodemoppervlak van 15 bij 15 cm is al voldoende.  

De pop legt hierin meestal 4-6 eieren, die ze alleen bebroed.  

De man brengt regelmatig een bezoekje aan de pop om haar te voeren.  

Voorgeschreven ringmaat voor de jongen is 4 mm.  

Zo gauw de vleugelpennen van de jongen zich hebben ontwikkeld, is het ge-

slacht van de jongen te zien. De popjes hebben een witte streep onder de 

vleugel. De mannetjes hebben geen vleugelstreep of alleen stippen. 

Ik kweek zuivere wildkleur Turquoisineparkieten. 

Maar van de Turquoisineparkiet zijn verschillende mutaties bekend.  

Een mooie verschijning is de diluted, ofwel overgoten Turquoisine.  

Deze resulteert in zeer heldere, lichte kleuren. Verder is er onder andere nog 

de opaline mutatie, die voor een 'bonte' Turquoisine zorgt.  

En de roodbuik, welke het resultaat is van het selectief kweken met vogels 

met veel rood in de buik en borst.  

Wat mij de laatste jaren op valt is dat het aanbod bij kwekers en in de handel 

van zuiver wildkleur Turquoisine parkieten steeds minder wordt.  

Als men een 'wildkleur' gekocht heeft, kan uit de nakweek blijken dat de jon-

gen daaruit vaak toch enige rode veren in de buik te tonen, of er komen zelfs 

bonte jongen uit het koppel.  

Wij kwekers moeten er voor waken dat de wildkleur in zijn zuivere vorm be-

houden blijft.  

Zodat de volgende generatie vogelliefhebbers nog van de prachtige Turquoi-

sineparkiet kan genieten.  

Ik, Joost Rikkers, hou daarom zelf altijd een 100% zuivere wildkleur bloed-

lijn aan. 

Joost Rikkers ( lid van Sliedrecht ) 



 
 

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  



 
 

Geschiedenis van de Volière deel 12  
 
Met de nieuwjaarsreceptie op 9 januari in de Waterjuffer ging zoals gebruike-

lijk 2017 van start, samen met Peter de Koning 25 jaar lid kreeg ik de speld en 

en toebehoren voor 40 jaar lidmaatschap. Maar het ging deze avond ook om 

onze secretaris Dirk van Noort. Hij had zich vorig jaar ingespannen om voor 

mij een Lintje aan te vragen en deze keer had ik dat voor hem kunnen regelen. 

In eerste instantie had ik samen met Jan Hitzert een aanvraag bij de Bond voor 

de speld van waardering gevraagd. Dat lukte niet Dirk had te weinig dienstja-

ren om zo maar te zeggen, je moet er minimaal 25 hebben. Dat iemand in 

minder jaren veel voor een vereniging kan betekenen telt niet. Daarom al 

vroeg contact gezocht met het Kabinet van de Burgemeester en daar een brief 

met alles wat Dirk gedaan had voor de club naar toe gestuurd met de vraag of 

hij voor de Johan de Wittspeld in aanmerking kwam. Ik kreeg al snel een bel-

letje dat men vond dat Dirk voor een Koninklijke Onderscheiding in aanmer-

king kwam en men dit ging aanvragen. Hierop kwam een positief antwoord en 

ik heb het heel lang geheim gehouden zodat het een verrassing zou worden. 

Tot mijn grote teleurstelling lekte het op de middag voor de uitreiking uit 

doordat de Gemeente secretaresse had gebeld voor een parkeerplaats bij de 

Waterjuffer. Een enthousiaste medewerkster van Weizicht kwam dit luid ver-

kondigen aan Dirk en Andries die voorbereidingen aan het treffen waren voor 

de nieuwjaarsreceptie. Ik balen maar het werd ’s avonds toch een gezellige 

bijeenkomst waar Dirk uit handen van Burgemeester Arno Brok zijn dik ver-

diende onderscheiding “Lid in de Orde van Oranje Nassau” kreeg uitgereikt. 

Op 14 januari gingen we met de oude Amerikaanse schoolbus van Arie Bijker 

naar Vogel 2017 in Apeldoorn. Een gezellige busreis met koffie en drankjes 

aan boord zodat je niets te kort kwam, het was de laatste Bondsshow in Apel-

doorn de eerstvolgende wordt in Zwolle gehouden. Met 11.836 vogels door 

1270 inzenders in gebracht en 2086 verkoopvogels waren het er minder dan 

voorheen. Genoeg kwaliteit en ons lid Arie Bakker won Brons met een kleine 

Barmsijs bruine pop met 93 punten. In 2017 waren er veel aanslagen te mel-

den, bomaanslagen in Sint-Petersburg, Londen en bij een concert van Ariana 

Grande in Manchester kostte 41 personen het leven. Aanslagen met een 

vrachtauto of bestelbusjes in Stockholm, Londen en op de Ramblas in Bar-

celona ook hier tientallen doden. In de Somalische plaats Mogadishu vielen 

bij een bomaanslag zelfs 358 slachtoffers en in september richtte Orkaan Irma 

veel schade aan op Sint Maarten en Sint Eustatius. Terug naar leukere berich-

ten, in mijn vorig artikel had ik het er over dat de zangkanaries belangrijk 

voor de Volière zouden gaan worden. 



 
 



 
  Die opmerking kreeg begin 2017 gestalte doordat er 23 gastleden bij kwamen 

van de Harzer Federatie. Ze gaan dit jaar in december een tentoonstellingen 

houden bij de Volière en dat komt de vereniging alleen maar ten goede. De Al-

gemene Jaarlijkse Ledenvergadering vond plaats in de Waterjuffer en er waren 

helaas maar weinig leden aanwezig. Het bestuur kwam met de opzegging van 

Rinus Philippo en de al eerder gestopte Arie Roza weer op 5 personen. Dat was 

best jammer zeker gezien de plannen voor een eigen clubgebouw waar veel 

handjes nodig zullen zijn om het allemaal te realiseren. Ook de contactavonden 

vonden in 2017 plaats in de Waterjuffer met sprekers als Peer van der Zanden 

over kleurkanaries en Simon van de Luit dierenverzorger in Vogelpark Avifau-

na. De avonden waren best interessant en de opkomst was redelijk te noemen. 

In mei kwam de bekende Belgische keurmeester Aloïs van Mingeroet uit Fij-

naart op bezoek. Zijn grote kennis van vooral Tropische vogels en Europese 

Cultuur is altijd voor veel liefhebbers een rede om naar hem te komen luisteren. 

In mei werd Feyenoord voor de 15e keer landskampioen en won Tom Dumoulin 

de ronde van Italië bij het wielrennen. Het Nederlands elftal wist zich niet te 

kwalificeren voor het WK 2018 in Rusland. Bekende personen die ons ontvie-

len waren Fats Domino (92) Jerry Lewis (91) Roger Moore (89) Dick Bruna 

(89) Adèle Bloemendaal (84) Dick Passchier (84) Henk Elsink (81) Hans Kraay 

sr. (81) Piet Keizer (73) de laatste Blue Diamond Riem de Wolff (74) Chriet Ti-

tulaer (73) vakantieman Frits Bom (73) Sandra Reemer (66) en de zo geliefde 

Burgemeester van Amsterdam Eberhard v.d.Laan (62) Op 26 juni 2017 vond de 

officiële overdracht plaats van de Waterjuffer aan de Volière penningmeester 

Marinus de Grip betaalde de kosten ( €1,-) op ludieke wijze in 100 losse centen. 

Kort hierna konden de voorbereidingen van de overgang naar de Adjudant H.P. 

Kosterstraat echt in gang gezet worden. De Volière was ook winnaar geworden 

van de prijs voor het aanbrengen van de meeste leden in Zuid – Holland met 12 

nieuwe leden kreeg de club een mooie beker tijdens de District vergadering. Na 

eerst diverse demontage werkzaamheden te hebben verricht in ons vanaf nu ei-

gen clubgebouw gingen op 15 juli 2017 de 13 units op grote vrachtauto’s rich-

ting de staart. Om 7.30 uur vertrok het eerste transport vanaf de Krispijnseweg 

en om 16.30 uur stond alles weer op zijn plaats op het terrein aan de Adjudant 

H.P. Kosterstraat. De weken hierna is er hard gewerkt op de locatie om alles 

weer in oorspronkelijke staat te brengen, de verlaagde plafonds weer terug ge-

bracht en ook alle leidingwerk weer aangesloten. Zo’n zeven weken waren we 

lekker bezig en hadden we ook een doorbraak gemaakt van de hoofdzaal naar 

het kantine gedeelte zodat dit één grote ruimte is geworden. Van het overgeble-

ven plaatmateriaal en hout konden we een mooie bar maken al met al is het een 

schitterend gebouw geworden. Stroom, gas en water moest nog even aangeslo-

ten worden maar dit lukte voor de opening op 19 augustus nog niet.  



 
 



 
 

Ook de aansluitende barbecue ’s avonds moest met behulp van een aggre-

gaat van stoom voorzien worden. Water werd al veel langer bij onze pen-

ningmeester gehaald die woont vlakbij en had zijn buitenkraan beschik-

baar gesteld. Tijdens de receptie werd de naam “De Volière” door Arie 

Boon onthuld, hij had de meeste stemmen gekregen op een vraag van het 

bestuur aan de leden om een nieuwe naam voor het clubgebouw te beden-

ken. De clubavonden en ook beursdagen werden inmiddels gehouden met 

nog steeds geen originele energie aansluitingen, het water was op een ge-

geven moment wel aangesloten. Het is nog wel gelukt om de eerste ten-

toonstelling in het nieuwe onderkomen te houden. Dit was een z.g.n. bij-

zondere tentoonstelling jammer dat er maar weinig ( 189 ) vogels waren. 

Wel mooie resultaten voor R.Philippo, J.Loomeijer, R.Blanker, M.v.d.Net 

en F.v.d.Schaaf allemaal 94 punten en kampioen. Ook kampioen met 93 

punten G. van Zijtveld, J.van Oosten, G.v.d.Beemt en A.Roza. D.van 

Noort werd kampioen met een OK vogel met 95 punten. Aangezien de 

temperaturen in november en december  gingen zakken werd het toch wel 

behelpen want met je dikke jas aan was het toch een tikkie minder op de 

contactavond. Nadat beloofd was dat Stedin op 18 december de boel aan 

zou komen sluiten en dit toch weer niet doorging is Stedin behoorlijk in 

gebreke gebleven. De laatste tentoonstelling bij ons gepland in 2017 de 

Nationale Zangwedstrijd werd daarom bij de Bijenvereniging aan de Ree-

weg - Zuid gehouden. Met alleen 119 Timbrado’s was de inzending niet 

echt groot maar het kon wel doorgaan, hopelijk volgend jaar meer vogels. 

De District tentoonstelling vond dit jaar plaats in Heerjansdam met 1417 

vogels van 137 inzenders een mooie opkomst. Er deden 36 verenigingen 

aan mee waarvan 11 uit Rayon 5 van de Volière deden 3 leden mee. G. 

van Zijtveld won bij de kanaries goud ( 93) en brons (91) met zwartkobalt 

rood intensief. J.Loomeijer ook goud (93) en brons (91) bij de rijstvogels. 

Dirk had een kerstkaart naar Stedin en de Gemeente gestuurd op de foto 

een Kerstman met lantaarntje en waxinelichtjes met de toegevoegde tekst 

dat ze bij Stedin zeker dachten dat je daarmee je clubgebouw wel van 

licht en warmte kan voorzien. Ze waren blijkbaar zo geschrokken bij Ste-

din dat ze een groot gratis aggregaat aanboden voor de laatste beursdag 

op 30 december 2017 en de daarna geplande nieuwjaarsreceptie. Zo werd 

het jaar 2017 nog enigszins warm afgesloten. 

 

                                                                                                                        

Chris Vigelius 
 



 
 

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 

(Beverwijcksplein) 
3311 GK Dordrecht.  

Tel. 078-6134500. 

E-mail: info@vanreesverf.nl 



 
 

GUUS GROENLING  

Het was me het maandje wel. Ik vloog van hot naar haar en kreeg uiteindelijk pijn 

in mijn vleugelpennen van de kilometers en vlieguren. Nu eerst even uitpuffen voordat 

ik mijn relaas kan doen. Het begon al eind oktober. Even op en neer vliegen naar mijn 

makkers op de Vale Ouwe. Zie ik onderweg mijn baas voortkrukken op vier wielen met 

een tempo van een slak. Toen ik aankwam bij de verjaardag van mijn neef was hij pas 

halfweg. Ha.....ha..ha. Greta Groenling heeft zich kostelijk geamuseerd en toen wij de vol-

gende ochtend terugvlogen was het schitterend weer en een fraai ochtendzonnetje. 

Een paar dagen later was onze baas opgedoft evenals zijn vrouw en liep het huis vol met 

bloemen. Zegt Greta Groenling tegen Guus : Wat is daar aan de hand ????? Tot op de dag 

van vandaag weten we dat nog steeds niet. Wel dat zij opgedoft weer naar de andere kant 

van Nederland reden alwaar zij aanschoven bij een feest. Wij er natuurlijk achteraan. Dus 

weer vele vlieguren gemaakt. Het lijkt wel Easy-Jet.  Weer terug op honk vertellen neven 

en nichten dat ze binnenkort weer naar een modeshow moeten. De baas heeft ze uitgevan-

gen en in die kleine hokjes gestopt. Mijnheer den Uil heeft gezegd dat we ons uiterste best 

moeten doen en vooral onze nageltjes en snavels moeten knippen en poetsen en ons met 

shampoo moeten wassen en vooral.........netjes rechtop zitten. 

Maar eerst moest onze baas zo nodig weer gaan luisteren naar een concert van de Vier- 

Jahreszeiten uitgevoerd door het klein kamerorkest van de Harzerkanaries. Lyrisch 

en vol verhalen kwam de baas thuis zagen Guus en Greta Groenling. Ook Peter Posduif en 

de familie van Marius Mus hebben genoten. Daarna was het inderdaad weer tijd voor de 

neven en nichten om deftig rechtop te gaan zitten, Zit er zo'n mannetje met een 

getrimd baartje naar hen te staren en van alles op een papiertje te kalken. leggen we het af 

tegen zo'n grauwe mus die toevallig ook eens een keertje zin had om zich netjes te 

gedragen. Volgende keer beter roepen Guus en Greta Groenling in koor. Daarna zijn wij 

voor de derde keer in een maand weer vlieguren gaan maken naar neven en nichten in het 

oosten. Met de wind in de poepert waren we er zo. Maar toen terug !!!!!!! 

Slagregens en de wind vol tegen waren ons deel. Gelukkig kwamen we Zacharias 

Zwaan tegen die ons liet meeliften. Thuis gekomen hebben we ons eerst gedroogd in 

onze boom. Onze laatste activiteit was om te lachen. Mijnheer den Uil had ontdekt dat er 

dicht bij huis een grote activiteit georganiseerd werd waar onze baas ook naar toe zou 

gaan. Nieuwsgierig als wij zijn we erheen gefladderd. Wat een volk en dan ook al die 

glimmende apparaten op vier wielen. Een nieuwe camion misschien om neven en nichten 

te vervoeren?????? Nee dus. Boven zag het spreekwoordelijk zwart van de 

mensen. Staat er vooraan zo'n lange magere lat met een stuk ijzer om zijn nek met een 

stok op een metalen plaat te meppen. De burgemeester dus. Staat onze baas als een 

getalenteerde verkoopmanager met diverse aanwezigen te babbelen, handjes te schud- 

den en velletjes papier in te vullen. Tot overmaat van ramp loopt ie er na 1 uur bij als 

een lichtgevende pilaar. Gelukkig was hij niet de enigste. Er liepen er een aantal rond 

lijkend op een lichtgevende kerstboom. Blijken er ook nog twee maten van hem 

aanwezig te zijn. Ook gedecoreerd als brandende kerstboom. Tot overmaat van ramp 

krijgen ze na afloop ook nog eens een microfoon onder hun neuzen geduwd. Het leken 

wel filmsterren. Toen zijn we maar gauw naar huis gevlogen om in onze boom verslag uit 

te brengen van onze lotgevallen. 



 
 

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   



 
 

AGENDA 
 Za. 24 november Vogelbeurs De Voliere 09.00-12.30 uur. 

 Ma.  3 december Contactavond   19.30—23.00 uur 

 Do.  6 december  Opb. Rayon5 TT Inkooien 15.00-19.30 

 Vr.   7 december  Keurdag RIVIERENCUP  open 19.30 u 

 Za.  8 december  Open RIVIERENCUP 10.00. Uitk.16.30 

 Wo. 12 december Inbrengen Voliere/Harzer federatie 16.00 

 Do.  13 december Keurdag.  Vr. 14 dec. Admin.dag. 

 Za.  15 december Afluisteren/prijsuitreiking/uitkooien.  

 Za.  22 december Vogelbeurs De Voliere 09.00-12.30 uur. 

 

 Tentoonstelling agenda  
G16 Bijz. De edelzanger, Groot-Ammers. tuincentrum Proviia,  Nieuwpoort-

seweg 5, 2964 EA Groot - Ammers. Geopend vrijdag 30 nov. van 10.00 tot 

22.00 uur en zaterdag 1 dec.van 10.00 tot 15.30.        

D05 Reg. De Voliere, Dordrecht. Adj. H.P. Kosterstraat 

5, 3313 AM Dordrecht. Rayon 5 RIVIERENCUP 2018.                       

Open voor publiek; 7-12-2018 van 19.30-22.00.        

8-12-2018 van 10.00- 16.00 uur.         

D05 Zangkanaries. De Voliere, Dordrecht. Adj. H.P. Kosterstraat 

5, 3313 AM Dordrecht.     
Harzer Federatie/De Voliere. Za. 15-12-2018 Niet open voor publiek 
van 12.00-15.00 uur.                  

District tentoonstelling Zuid Holland 

Open; vrijdag 21 december van 19.30-22.00 uur. Zaterdag 22 
december van 10.00-16.00 uur. Maaslandse vogelvereniging 
Doelpad 5, 3155 AE in Maasland. 



 
 



 
 



 
 

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


