
 
 



 
 



 
  

 

 

 

 

 

 Maandag 6 november is er gewoon contactavond. We 

zetten dan even de puntjes op de I want dinsdag gaan we 

opbouwen voor de TT en worden in de middag en avond 

de vogels ingenomen voor onze bijzondere vogelshow. 

Voor het eerst in ons 64 jarig bestaan in ons eigen clublo-

kaal. Wie had dat ooit gedacht. 

Nu maar hopen op een mooi aantal vogels. De kweek re-

sultaten zijn zeer wisselend, dus dat is afwachten. Hope-

lijk belonen de nieuwe leden ons met inschrijving, daar 

doen we het toch wel een beetje voor. Ringen bestellen is 

leuk, maar vogels op een show is toch wel het mooist. 

Er wordt nog een film gedraaid op ons mooie scherm en 

dan is de avond al weer snel gevuld. 

Zijn er nog vragen over de aankomende show, we zijn er 

voor u. 

Kooien kunnen geleend worden, dat is nog eens service. 

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;  11 - 2017                                                     
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:  Vacant   

Lid van bestuur:   Vacant   

 Contributie 2017:  Contant / Internet  / overschrijfkaart  

 Senior Leden :   € 38,00    Jeugd/Gast leden:  € 19.00   

 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;                                           

D.Cense, C.A.van Heeren, M.L. de Grip.    

mailto:boonarie@live.nl


 
 



 
 

 

Bestellen ringen voor het kweekjaar 2018.  
Bestellen ronde 2 van 16 mei t/m 25 september is gesloten.                          

Uitlevering: uiterlijk 15-12-2017 

Bestellen ronde 3 is van 1-10-2017 t/m 25 –1-2018.  
Uitlevering na 1-4-2018 

U kunt nu alleen nog als spoedbestelling ringen voor 2017 bestel-

len, maar dan komt er per ring € 1,00 spoedkosten bij de ring-

prijs. Nieuwe leden krijgen 90 dagen de tijd onder speciale voor-

waarden en binnen 14 dagen ringen te bestellen. 
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.  U kunt nu ook Kunststofringen bestellen! 
Wij hopen op uw begrip voor deze maatregel.                                                

Bij verhoging van Post.nl voor een postzegel, passen wij dit bedrag aan. 

Namens het bestuur, uw ringencommissaris Arie Boon. 



 
 



 
 

Beste clubleden, 

Ook dit jaar doen wij weer mee om een extra centje te ver-

dienen. Van de contributie kunnen wij het niet allemaal be-

talen en ons nieuwe clubgebouw heeft een aardig gaatje in 

onze kas gemaakt. Daarom vragen wij u om deze actie te 

steunen. Wij hebben 200 loten gekocht en het zal fijn zijn 

als deze allemaal verkocht worden. Komt u nooit op de 

clubavonden, dan kunt u makkelijk meedoen. Per lot be-

taalt u € 3,00 en dat mag er 1 wezen maar ook meerdere 

die u zelf neemt, maar u kunt deze ook door verkopen aan 

vrienden, familie, kennissen, collega’s of wie dan ook. 

Maak het bedrag over naar onze rekening van de club: 

NL23 ABNA 0513 3414 12 en vermeldt aantal loten, 

Grote clubactie en uw kweeknummer!  Wij bezorgen u 

de loten, makkelijker kan toch niet. 

Maak kans op de mooie prijzen en steunt uw vogelvereni-

ging. Zal je gebeuren dat je € 100.000 of een VW wint!! 



 
 



 
 

Leden bestand; 

Per 1 oktober/november is lid geworden; John Noorlander. 

Heeft een gezelschap voliere. Welkom en succes met de       

vogelhobby. Ex-lid Jan van Vuren is donateur geworden. 

Ledenbestand 1-11-2017: 87 leden, 23 gastleden en 9 dona-

teurs. 

Waar eens de Waterjuffer stond, staan nu alleen nog hekken. 

De bedoeling is om op deze plek een soort theehuis, genaamd 

de Oranjerie te plaatsen. Staat nu nog op terrein Woonbron. 

Technische dag Harzer federatie 
Zaterdag 4 november houdt de federatie haar technische 

dag in clubgebouw De Voliere. Harzer kwekers uit het 

zuiden en midden van ons land komen deze dag hun jon-

ge vogels laten beoordelen door keurmeesters van deze 

speciale zangkanarie vogels. In de ochtend is er een stil-

te gebied maar na de middag vanaf 14.00 uur mogen le-

den van onze vereniging best wel even komen kijken en 

luisteren en gezellig even wat drinken. 



 
 

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.  



 
 Vogelbeurs 

vogelvereniging 

De Voliere 
09.00-12.30 uur 

Adj. H.P. Kosterstraat 5 

Dordrecht 
Zaterdag 28 oktober gaat onze vereniging starten met de 

organisatie van een eigen vogelbeurs. Leden van onze 

vereniging kunnen nu bij ons hun uitgeselecteerde vo-

gels te koop aan bieden. Niet meer dan 2 in een TT kooi 

en geen verkoop uit lopers. Wij vragen geen kraamhuur, 

maar als u vogels verkoopt mag u de vereniging best 

wel een vrijwillige bijdrage schenken. Wij hebben een 

aantal universeel, koepel en kleine kistkooien en deze 

stellen wij beschikbaar voor als u deze niet voldoende 

bezit. Maar het gaat ook om een stukje gezelligheid. We 

gaan zeker ook proberen voer en benodigdheden aan te 

bieden. Vanaf nu iedere laatste zaterdag van de maand, 

beurs. Kwartels en hoenderachtige mogen niet op deze 

beurs worden verhandelt. Gaat u weleens naar Geldof 

om voer te halen, laat dit weten zodat wij dit misschien 

voor u kunnen laten bezorgen in ons clubgebouw. Maar 

ook als u bij een andere zaak uw producten aanschaft, 

kunnen wij dit gaan proberen te regelen. Ook voor alle 

benodigdheden gaan wij onze nek uitsteken. 

Dirk Verbeek uit Veen komt met zijn broedblokken en 

broedkooien, puur handwerk, prachtspul. 



 
 

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.  



 
 



 
 

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  



 
 



 
 



 
 

Kalender 2018 
Onze vereniging heeft weer kalenders aange-

schaft via de webschop van de NBvV. Deze 

prachtige vogelkalenders zijn te koop voor € 

3,00 per stuk. Tijdens iedere gelegenheid in ons 

clubgebouw kunt u ze afnemen. Let op;Op = Op. 

Verhuur clubgebouw. 
Regelmatig krijgen wij verzoeken binnen voor 

het verhuren van ons clubgebouw. Bestuur heeft 

het standpunt in genomen dat wij dit voor onze 

leden willen overwegen. Aan vreemden niet ! 

Over de voorwaarden beraadt het bestuur zich 

nog. Dus wilt u een feestje organiseren voor u of 

uw naaste familie leden, neemt dan contact op 

met een bestuurslid. 



 
 



 
 

Technische Jongvogeldag. 
Op zaterdag 14 oktober zijn we in ons clubgebouw gestart 

met de eerste vogel activiteit. 

Jammer genoeg hadden nog niet zoveel leden begrepen dat 

dit voor hun wordt gedaan om ten eerste gezellig met el-

kaar samen te zijn maar vooral om te leren van de keur-

meester. De 6 inzenders met 32 vogels hadden het prima 

naar de zin. 

In de loop van de ochtend kwamen er ook nog een aantal 

leden mee luisteren naar de uitleg van de keurmeester. 

Alle begin is moeilijk en we moeten overal nog aan wen-

nen, dus hopelijk hebben de keurmeesters het volgend jaar 

wat drukker. Maar terecht merkte enkele aanwezige leden 

op dat je nu wel heel veel uitleg kreeg en dat was mooi 

mee genomen. 

Bij de kanaries was geel en rood agaat aanwezig en de 

mooiste kanarie was een gele van Rinus Philippo. Was vo-

rig jaar ook al goed bezig en had de aanbevelingen van de 

deskundigen goed onthouden zodat zijn vogels nu weer 

een stapje hoger waren gegaan Wim v.d. Kolk was ook dik 

tevreden met zijn kweekresultaten. Met het kweekmateri-

aal van Joop Piket bezit je best leuk spul om mee te begin-

nen. Bij de Tropische vogels waren het vooral de Zilver-

bekjes die opvielen. Janus Loomeijer had de mooiste, maar 

Damian Vaartmans en Opa Jan de Koning zitten hem op de 

hielen. Frits v.d. Schaaf was vooral benieuwd hoe zijn Wit-

te Zebravink zal worden beoordeelt en dat viel niet tegen. 

Bij de Parkieten was er maar 1 inzender; Marinus Huls-

bosch en met zijn 5 kleine grasparkieten kreeg de Blauwe 

het predicaat zeer goed en dan kan je tevreden zijn, toch! 



 
 

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 



 
 

Informatie van de 12 Rayon 5 verenigingen vindt u op: 

www.vogelverenigingenrayon5.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  

Na een welbestede vakantie 20 kilometer verderop in een nog pietepeuterig stukje 

overgebleven stukje Alblasserbos keerde Guus Groenling met zijn gezin weer 

terug in   Dordrecht. Als eerste vroeg hij aan zijn vrienden in de voliere of er al 

berichten over vogelgriep waren. Hij had bij gerucht vernomen dat het al weer er-

gens BINGO was in dat kleine kikkerlandje dat Nederland heet. Mijnheer de Uil 

keek Guus Groenling meewarig aan en zei met omfloerste stem;" helaas maar 

weer waar en ergens waar je het niet in eerste instantie zou verwachten".Tja wat 

nu. Guus Groenling had een bezoek aan zijn neef Gerard Groenling afgesproken 

via Peter Postduif ,maar helaas woont die in het getroffen gebied. Mijnheer de Uil 

kijkt Guus Groenling nog maar eens aan en raadt de reis af. "Te gevaarlijk Guus 

Groenling. Ik weet nog niet welke variant daar opgedoken is en wat de gezond-

heidsrisico's zijn". Dan maar lekker op honk blijven en maar eens in de buurt rond-

scharrelen. Na een lekker maaltje miereneieren-wat een mazzel- zit Guus Gro-

enling samen met zijn vrouw Greta Groenling lekker te genieten van een heerlijk 

nazomerzonnetje in de bloeiende Cabomba tot zij zich te pletter schrikken. Een 

dwaalgast landt in onze tuin en vol verbazing zien Guus en Greta Groenling dat 

het gaat om Barend Bonte Specht. Deze doet zich te goed aan alle lekkernijen die 

zich in onze tuin bevinden. Vol verbazing klimt hij uiteindelijk tegen het gaas van 

de Voliere van onze neven en nichten naar boven, onderwijl zich te goed doende 

aan alle insekten die zich tussen hout en gaas bevinden, om zich daarna met uit-

gestrekte vleugels te posteren op het dak van de Voliere in de volle zon. Na een 

half uurtje ging hij weer verder met zijn lunchactiviteiten en met een roffel op de 

Cabomba vertrok hij weer om in de daarop volgende dagen nog regelmatig terug 

te keren. Momenteel beginnen de spreeuwen zich te verzamelen in de lindebomen 

die in de buurt staan. Ook bij het gebouwtje op de Staart waar de baas regelmatig 

vertoeft verzamelen de spreeuwen zich. In hun fraaie verenkleedjes ,die in de zon 

volop een sprookjesachtige glans vertonen, vliegen zij in grote zwermen rond be-

denkend hoe zij op hun reis naar het zuiden het vogelgriepgebied kunnen mijden. 

Uit goede bronnen hebben Guus en Greta Groenling gehoort dat er eindelijk van 

alles via pijpjes en buisjes van en naar het nieuwe gebouwtje stroomt op de Staart 

en dat de aanwezigen niet meer met dikke truien en oorwarmers hoeven binnen te 

zitten maar in badkleding de sauna kunnen betreden. De eerste activiteiten hebben 

plaatsgevonden en met een blik door de ramen hebben Guus en Greta Groenling 

genoten van al het spektakel. Bij de terugvlucht heeft Greta Groenling zich lelijk 

bezeert. 

Zij is nu tijdelijk vleugellam maar Mijnheer de Uil heeft verzekerd dat het na een 

aantal weken wel weer goed komt. Verstop je maar goed tussen de ranken van de 

bruidssluier was zijn advies aan Greta Groenling. Voorlopig heeft Guus Groenling 

het druk met de verzorging van zijn Greta. 

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



 
 

Voliere Weizigt 
Jammer genoeg bericht gehad dat 1 van de Aymara parkie-

ten is dood gegaan. Dat kan gebeuren met overjarige vo-

gels. Voor de rest gaat het prima. Ik had via VogelMarkt-

net.nl contact gehad met een kweker uit Duitsland. Deze 

had mijn advertentie gelezen van vogels gezocht met een 

schoonheidsfoutje voor in deze voliere en mij een witkruin 

lawaaimaker aan geboden. Via Wim Hennekes en Leo 

Lodder die toch naar Zwolle gingen voor bezoek aan de 

beurs, de vogel mee laten komen. Jammer genoeg kan de 

vogel niet vliegen en dat is niets voor het publiek. Zonde. 

Bloembinderij Bussem  
Kromme Zandweg 2      
3319 GH DORDRECHT  
               

Tel./Fax 078-6160320  



 
 

 Gert Scheurwater één van onze oudste, zo                                        

niet oudste lid is op 10 oktober 90 jaar ge-

worden. Gefeliciteerd en nog velen jaren. 

 En bezit nog steeds een groot aantal vogels 

in zijn vogelhok waarin zowel broedkooien 

als een vlucht zijn geformeerd. Met een gro-

te verscheidenheid aan Tropische vogels is 

hij gewoon iedere dag lekker bezig, al gaat dat niet meer 

zo vlotjes als 20 jaar geleden natuurlijk.  

Maar stoppen met zijn hobby is hij voorlopig nog niet van 

plan. 

En iedere 1e zaterdag van de maand is hij in Boskoop te 

vinden op de vogelbeurs. Meestal koopt hij een vervan-

gend vogeltje, want die hebben niet het eeuwige leven. 

Zorg ook nog voor de kippen van dochter Anneke en 

schoonzoon Marinus en in de tuin is ook nog wel wat te 

rommelen. Een voorbeeld van de echte vogelliefhebber. 

Ook de contactavonden slaat hij normaal gesproken nooit 

over. Zijn motto, altijd gezellig en je leert er altijd wat van 

Water aansluiting. 
Woensdag 4 oktober kregen wij voor dierendag een 

leuk cadeautje. Evides had de firma Hak Infra op-

dracht gegeven een waterleiding onder de Adj. H.P. 

Kosterstraat door te spuiten. Met een speciale boor-

stelling werd met waterkracht licht gebogen stalen 

buisjes onder de straat door gespoten en deze kwam 

net achter de struiken boven. Dan knopen ze er de 

ethyleenbuis aan vast en trekken alles netjes terug, 

watermeter in de meterkast en eindelijk er was water. 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

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


