
 
 



 
 



 
  

 

 

 

 

 

 Dinsdag 6 juni staat de contactavond geheel in het te-

ken van de verplaatsing van ons clubgebouw.  

Vanaf nu spreken we niet meer over de Waterjuffer maar 

over clubgebouw; De Voliere. 

Aanwezig deze avond zijn ZZP medewerker van Blok-

Units genaamd Patrick die uitleg geeft over het demonte-

ren en de montage van ons clubgebouw. Onze specialisten 

op het gebied van stroom, Piet Smit en CV Wim Smits 

proberen ook present te zijn. 

Verder is uitgenodigd Beveiliger Marinus van Estrik die 

tijdens het transporteren van de units de bezoekers op af-

stand houdt tijdens het op en afrijden van de zware 

vrachtwagens met uitstekende lading. 

Ook de beveiligers van Weizigt worden betrokken op za-

terdag 8 juli. 

Voor één keer wordt het ophaalbruggetje neer gelaten, zo-

dat bezoekers via een kleine omweg veilig het terrein kun-

nen betreden en verlaten. 

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, aan het Van Baerleplantsoen 30 in Dor-

drecht. Volgende keer; Adj. H.P. Kosterstraat 1 Dordrecht 

Het bestuur 



 
 



 
 

     Colofon 

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

    50e jaargang nummer;  6 - 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 is geopend.  
Bestelronde 1 is gesloten. Bestellen ronde 2 van 16 mei t/m 25 

september. Uitlevering: uiterlijk 15-12-2017 

De uitlevering van de ringen van ronde 4 2017 is in de 3e 

week van mei. Ronde 1 van 2018 is na 1 oktober 2017. 

U kunt nu alleen nog als spoedbestelling ringen voor 2017 

bestellen, maar dan komt er per ring € 1,00 spoedkosten 

bij de ringprijs. 
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 vogels EC 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. 

Namens het bestuur, uw ringencommissaris Arie Boon. 



 
 



 
 

 

De Waterjuffer wordt nu echt De Voliere.  

Op 26 juni is de officiële overdracht van de sleutels. Wij gaan dan 

ook het aankoop bedrag overhandigen, zodat  dit gebouw van recht-

matige eigenaar verwisseld van Gemeente Dordrecht naar vogelvere-

niging De Voliere Dordrecht. De voor aankondiging heeft inmiddels 

in Dordt Centraal gestaan, alleen was het nog niet goed volgens RO = 

Ruimtelijke Ordening. En dat klopt want het bestemmingsplan moet 

aangepast worden van Groen naar Bouwen. Maar daar verwachten 

wij geen problemen mee. Wilt u van alles op de hoogte zijn, kom dan 

dinsdag 6 juni naar de contactavond. We kunnen best nog wat hand-

jes gebruiken, laat ons niet in de steek. Als alles verder loopt zoals 

wij verwachten dan wordt de verplaatsing zaterdag 8 juli een feit. Om 

06.30 uur worden de units 1 & 2 op geladen en naar de Staart ge-

bracht en geplaatst op de funderingsplaten, welke in de week vooraf 

gaande geplaatst zijn door de firma Allgroen. Meer info volgt ! 

Bestuur vogelvereniging De Voliere Dordrecht. 



 
 



 
 

Leden bestand; 

Per 1 juni nieuw lid; Monica Hagenaar. Gezelschapvoliere. 

Per 1 juli wordt het lidmaatschap van Kinderboerderij Papen-

hoeve in Papendrecht op verzoek van de directie beëindigt.  

Gastlidmaatschap van mijnheer Schrama van de Harzer fede-

ratie gaat niet door. 

Ledenbestand 1-6-2017: 83 leden, 23 gastleden en 8 dona-

teurs. 

Bonte Vliegenvanger met een mier. 

 

In de voliere van Weizigt is 23 mei versterking gekomen van 1 

Heggenmus en 2 Grasparkieten. De laatste 2 zijn gesponsord 

door Hugo Noordzij en de 1e door een kweker uit Ridderkerk 

waar ik de Hop en Vuurkruinbaardvogel hebt gekocht. Wij be-

danken beide sponsors. 

Dirk 

https://vara.dmd.omroep.nl/x/c/?JclLDsIgEADQq.QCdChUrCZzGEJHivIxQGk03h1NXL3FMziJHlAofjl3j7OUPzMuk1Tq1Dfcan2WK0DLiSy1ZMmXsemsx_jBpBD26OoLbqmmAv_Gg9jb3SOjzA6iDGKRgvO_ovHOPKIONHwGF7SlLwA11


 
 



 
 

Guus Groenling 
 
Begin mei hoorde ik uit niet bevestigde bronnen dat de overgang  van 

“De Volière” in kannen en kruiken is. Vol goede moed ging ik met 

een aantal bekenden polshoogte nemen en na enig heen en weer ge-

fladder stonden we naar een kaal stukje terrein te koekeloeren. “Hoe 

kan dat nou toch” zei Marlies Mus tegen Kevin Koolmees. Met enig 

vleugelophalen keken ze elkaar weemarig aan en vlogen terug naar 

Guus Groenling om rapport te gaan uitbrengen.  

Toen Guus Groenling het verhaal te horen kreeg begon hij te schud-

debuiken van het lachen en viel bijna van zijn tak af.  “Kijk nou eens 

met je snavel naar links….. wat zie je dan !!!”  EEN HOUTEN GE-

RAAMTE. Dat wordt het nieuwe onderkomen van mijn neven en 

nichtjes. Eindelijk is het na twee jaar zo ver. Kijk eens wat een pa-

leisje het wordt. Zelfs een olifant kan er niet doorheen. Het is ook 

nog katproof en roofvogelproof. Marlies Mus en Kevin Koolmees ke-

ken hun ogen uit en onderwierpen het skelet aan een nader onder-

zoek.  

Mijnheer den Uil keek vanuit zijn uitkijkpost in de Walnootboom ge-

amuseerd toe en mijmerde over “De Waterjuffer” die nog steeds op 

zijn oude vertrouwde plek staat. Hopelijk gaat deze over een goede 

maand verkassen na ruim een jaar getouwtrek met de gemeente Dor-

drecht. Mijnheer den Uil moest gelijk denken aan een ontboezeming 

van een locale recensent. “Hoe dichter bij Dordt, hoe trager alles 

wordt”.  

Onderwijl is Guus Groenling alle verre familieleden, met de hulp van 

Peter Postduif, aan het inseinen  over de bouw van het nieuwe hok.  

Plots ziet Guus Groenling een drietal graffiti artiesten aan het werk 

en verbaast zich over de fraaie gekleurde schetsen op een muurtje. 

Misschien iets voor “De Voliere” (ex “De Waterjuffer’). Wie zal het 

zeggen.  

Guus Groenling heeft wel een idee wie er vereeuwigt moeten wor-

den. Ach……zegt Gerda Groenling….. wacht maar af!!! 

Wordt vervolgd……….. 



 
 

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.  

Een Kruisbek, prachtige vogel 

met aparte snavel om bij zijn 

voedsel te kunnen komen. 

Advertentie van “De Breicara-

van” wordt gratis geplaatst bij 

gebrek aan. Tijdens de TT vult 

deze zaak al 2 jaar gratis een 

Themakooi voor de verloting. 

Vandaar dit goed makertje.  

http://vara.dmd.omroep.nl/x/c/?JclLDsIgEADQq.QEHRmH_knmMIgjJfwMUBIT744L3.ZZVjgTo6YbzciEhHpWvqrztum58977_w4wahEnoziJbR2mmjVHsCWlI.v_gVfppcG.IdTDt4cEwAudSM0n2_htyCbJ8l18Mk5_A64


 
 

                            

                                                       LEZING DR.COUTTEEL 

 

Op zaterdag 13 mei jl stapte ik ’s-morgens om half negen in mijn 

camionet om een bezoek te brengen aan een lezing van 

dr.Coutteel bij een jubilerende vereniging in Maasland.  Vooraf-

gaande aan de lezing was er het voorjaarscongres van de NKC. 

Na het nodige netwerken was het tijd om de lezing van 

dr.Coutteel te gaan volgen. Zijn lezing viel uiteen in twee delen. 

Voor de pauze aandacht voor het in broedconditie brengen en 

houden van de kweekvogels en van alles over licht uit een buisje, 

UV-licht, hormonale cyclus bij vogels en voeding en 

“noodzakelijke’’ supplementen.               Na de goed verzorgde 

lunch ging het tweede deel over vogelziektes. In eerst instantie 

moet je beginnen met de beoordeling van Uw vogel.  Eerstens 

kijkt men naar de ogen. Het vervolg zijn de neusgaten en uitein-

delijk de buik en de cloaca. Door deze volgorde aan te houden 

kan men als leek al snel diagnosticeren waar het probleem bij Uw 

vogel gezocht moet worden. Voor ieder aandoening is er een en-

kelvoudige behandeling dan wel een combibehandeling mogelijk. 

Men moet wel alert zijn op het feit dat alle mogelijke medicatie 

een aanslag is op het welbevinden van Uw vogel. Bij een behan-

deling is dan ook altijd een tussentijdse  vitaminegift noodzake-

lijk. Terloops werd door dr. Coutteel ook gemeld dat de nodige 

medicatie en preparaten ook via een website te bestellen zijn in 

Nederland zodat de kosten voor de liefhebber lager uitvallen.                                                                    

Na afloop nog nagepraat over de lezing en contacten verder aan-

gehaald en daarna rond half vier tevreden huiswaarts gekeerd 

waar de volgende voedingsklus al weer op me stond te wachten.       

Kweken is een kunst, maar voedingsleer is voor iedereen een 

must. 

 

Uwen Zangfanaat. 



 
 

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.  



 
 

Ledenwerfactie NBvV. 
Tijdens de laatst gehouden District vergadering in 

Ridderkerk wordt altijd een beker overhandigd aan 

een vereniging die in het voorgaande jaar de meest 

nieuwe leden heeft ingeschreven. En de winnaar was 

De Voliere Dordrecht. Al 2 jaar achtereen waren wij 

op de 2e plaats geëindigd, maar nu was er geen enke-

le vereniging die ons kon overtreffen. 

En als je dan om je heen kijkt en luistert dan doen wij 

het als vereniging super goed. 

Met 12 nieuwe leden winnen we deze beker. Maar 

dat jaar ervoor hadden we er ook 12, maar toen was 

er één met 16, dus die won. 

Vooral dankzij onze goed 

werkende homepage met een 

super snelle webmaster, geeft 

ons toch een streepje voor en 

we zitten in een stad met veel 

vogelliefhebbers, die op zoek 

zijn naar een goede vogelver-

eniging en dan kom je ge-

woon bij ons terecht. Super ! 

Het bestuur. 



 
 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  



 
 

 

Weizigt bestaat 40 jaar. 
 

Zondag 28 mei bestaat Duurzaamheidscentrum Weizigt 40 

jaar. Daarom willen ze deze dag wat speciale activiteiten or-

ganiseren. Zo is er Bas Perdijk een bekende preparateur die 

demonstraties geeft hoe hij dode dieren opzet tot ware 

pronkstukjes. Maar er komen nog meer acties. 

Met de vogelvereniging laten wij in de Waterjuffer, zoals het 

gebouw dan nog heet de gehele dag films draaien over voor-

al vogels. 

Wanneer de regels van de Vogelgriep hopelijk weg zijn of 

zo versoepeld dat bezoekers weer langs de volière mogen 

lopen geven leden van onze vereniging informatie over de 

vogels in de volière in het bijzonder en over onze vereniging 

in het algemeen. Daarom nu al het verzoek om uw mede-

werking te geven voor deze speciale actiedag. Of kom ge-

zellig even langs. Onze stand komt bij de volière te staan, 

daarvoor zoeken wij een aantal leden die ons bij de promo-

tiestand willen assisteren. Meld u aan bij een bestuurslid. 



 
 



 
 

De gevolgen van vogelgriep 2016/2017 
 

Het risico op het uitbreken van vogelgriep is afgenomen, landelijke maat-

regelen zoals de ophok- en afschermplicht zijn ingetrokken. 

Toch is er geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat er niets meer 

aan de hand is. 

We moeten alert blijven op het waarnemen van verschijnselen die kunnen 

duiden op vogelgriep. 

Inmiddels is in de Europese landen o.a. op initiatief van C.O.M. mondiale 

een onderzoek gestart naar de gevolgen van vogelgriep voor de hobbyma-

tige houders van en fokkers met vogels als gezelschapsdieren. 

 

Ook in Nederland is, als bijdrage aan dat Europees project, een dergelijk 

onderzoek opgestart. 

Aan de Nederlandse houders van en fokkers met vogels leggen de onder-

zoekers u de volgende vragen voor: 

a. Bij welke houderijorganisatie bent u aangesloten: NBvV, BEC, PS, 

KLN, Aviornis, Pakara of anders? 

b. In welke provincie woont u? 

c. Welke nadelige gevolgen heeft u zelf ondervonden ten gevolge van de 

uitbraak van vogelgriep in uw omgeving? 

d. Zijn in uw vogelverblijfplaatsen vogels aantoonbaar gestorven aan een 

besmetting met vogelgriep? 

Zo ja, welke vogelsoorten betroffen dit? 

Wat was de leeftijd van de getroffen vogels? 

e. Welke preventieve maatregelen heeft u genomen om een besmetting in 

uw vogelverblijven te voorkomen? 

f. Heeft u voorstellen die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de ge-

nomen preventieve maatregelen? 

Aan de organisatoren van tijdelijke tentoonstellingen, vogelmarkten en 

vogelbeurzen leggen de onderzoekers onder- staande vragen voor:           

1 In welke provincie vond uw evenement plaats?                                   

2 Kon uw tentoonstelling, vogelmarkt of vogelbeurs door gaan?           

3 Welke maatregelen heeft u getroffen om insleep van besmetting te 

 beperken?                                                                                                      

4 Welke nadelige gevolgen heeft u als organisator ondervonden, die 

 rechtstreeks het gevolg zijn van de landelijke preventieve maatregel

 len?                                                                                                        

5 Hoe kunnen die nadelige gevolgen worden voorkomen? 
   



 
 



 
 

Als u een bijdrage wilt leveren aan het in kaart brengen van de 

gevolgen van vogelgriep in 2016 en begin 2017, wilt u dan uw 

antwoorden mailen naar vogelgrieponderzoek17@gmail.com 

 

Mede met behulp van uw antwoorden en adviezen zal in de 

komende maanden een uniform protocol worden opgesteld. 

Hierin zullen alle maatregelen worden verzameld die van toe-

passing zijn op het beperken en zo mogelijk voorkomen van 

een uitbraak van vogelgriep onder hobbymatig gehouden vo-

gels als gezelschapsdieren. 

Dit protocol zal een goede aanvulling kunnen zijn op het 

draaiboek dat van overheidswege al is geschreven voor hou-

ders van commercieel pluimvee en watervogels. 

Op  15 mei, de dag dat de volière op Weizigt 3 jaar bestaat, 

schonk Hans Tolenaar een koppeltje Aymaraparkieten. Be-

dankt Hans. 

mailto:vogelgrieponderzoek17@gmail.com


 
 

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 

Zwartkop sijs (Carduelis magellanica) 
 

 Kweekervaring van zwartkop sijs 

In 2006 kocht ik een koppel zwartkop sijs ze waren wel uit de-

zelfde bloedlijn 

Dan heb ik maar extra koppel aangekocht bij andere liefhebber. 

Ze waren eigenlijk nog niet op kleur, hier en daar kwam het zwart 

een beetje door op de kop . Samen hebben ze de hele winter in de 

buitenvlucht met groenvinken en geelgorzen vertoeft, mits be-

schutting.   

Het is een zangvogel die het hele jaar door zingt, je staat versteld 

van de variatie in het zingen. 

Als voeding gewoon kanariemengeling of zaadmengeling voor 

sijs en putters, er werd regelmatig eivoer voorzien, zodat later 

geen probleem ontstaat voor het opbrengen van hun jongen. 

Na de winter werden de twee koppels geselecteerd zodat ze on-

verwant aan elkaar zijn.  

Vervolg op pagina 33 



 
 

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  

 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 

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.  

 

HAKKY Schoenreparaties.   
Sleutels en Accessoires.     Schoenverzorging.            
Vakmanschap. 
Voorstraat 309  
3311 EP Dordrecht                
Tel 078 6145612   



 
 

Bericht voor houders van Japanse Nachtegalen. 
Geachte heer Van Noort, 

 

De Leiothrix Lutea is opgenomen op Appendix II van CITES en 

Bijlage B van de Basisverordening (CITES-wetgeving geïmple-

menteerd in de Europese wetgeving).  

 

Binnen de Europese Unie kunt u vrij handelen met deze soort, zo-

lang u de legale herkomst kunt aantonen met een kopie van uw 

dieradministratie, welke u verplicht bent bij te houden. Wij geven 

voor Appendix II/Bijlage B geen CITES-documenten af, die hoeft 

u daarom niet aan te vragen. 

 

De volgende houder moet, in geval van controle, een aankoopbe-

wijs (factuur) of verklaring van overdracht kunnen tonen, als be-

wijs van legale herkomst. Een verklaring van overdracht kunt u 

bij overdracht zelf opstellen. Deze moet u beide (verkoper en ver-

krijger) dateren en ondertekenen bij overdracht en allebei in uw 

administratie bewaren. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

  

Met vriendelijke groet,  

 

ing. L.C.J. (Leon) Verkleij MSc. 

Medewerker Behandelen en Ontwikkelen 

 

CITES-bureau 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) 

Ministerie van Economische Zaken | Prinses Beatrixlaan 2 | 2595 

AL | Den Haag / Postbus 19530 | 2500 CM | Den Haag 

 

T 088 - 0424242 

cites@rvo.nl 

www.rvo.nl >> Vergunningen en ontheffingen 

mailto:cites@rvo.nl
http://www.rvo.nl/


 
 



 
 

   Buurt BBQ 
Deze stond gepland op zaterdag 24 juni, maar dit was 

een truckje om de boel een beetje onder druk te zet-

ten op het stadskantoor. Dirk heeft bij de Wijkwens 

een verzoek geplaatst voor het houden van deze buurt 

BBQ en deze is geaccepteerd en beloont met een be-

drag van € 400,00.  

Maar de datum is nu verplaatst naar zaterdag 19 au-

gustus, omdat dan ons clubgebouw er staat en zo 

goed als gereed is, maar zeker geschikt is voor dit 

evenement. Buurt bewoners en leden kunnen tegen 

voor inschrijving en betaling van € 5,00 per persoon 

deel nemen aan deze BBQ. Voor deze prijs krijgt men 

dan p.p. 5 stukken vlees en of vis en 2 consumpties. 

Dit is volgens ons een mooi aanbod en gaan we er als 

vereniging zeker geen geld op toe leggen.  

We weten ook wel dat er op deze datum nog mensen 

met vakantie zullen zijn, maar die hebben dan zelf 

een BBQ, het gaat juist om de mensen die dit niet 

hebben. Ook voor onze leden geld dit verhaal, maar 

dat is nu eenmaal zo. Doen we het later dan zijn er 

vaak ook nog weg en wordt het steeds vroeger don-

ker. Het bestuur. 



 
 

Bloembinderij Bussem  
Kromme Zandweg 2      
3319 GH DORDRECHT  
               

Tel./Fax 078-6160320  

Gezocht adverteerders voor in ons boekje en 

eventueel voor op de Homepage. 

Er is plaats voor 1 hele of 2 halve en 1 kwart. 

 

Weet u een zaken relatie die bij ons wilt ad-

verteren, laat het ons weten. 



 
 

Collectief bezoek aanmelden bij Dirk(06-39779880). Zater-

dag 26 augustus. Vertrek vanaf ons clubgebouw. 8.30—

8.55 koffie/thee om 09.00 vertrek met auto’s of bij voldoen-

de belangstelling de bus van Arie Bijker. Introducés en le-

den omliggende verenigingen welkom om mee te gaan. Hoe 

meer zielen hoe meer vreugd. 

http://www.vogelmarkt.net/add_detail.asp?ber_id=843854


 
 



 
 Ze werden in een aparte vlucht gelaten, samen met een koppel groen-

vinken en kneuen Begin maart werden er nestkastjes aangeboden, ze 

waren de eersten die tot nestbouw overgingen. 

Al spoedig legde de pop haar eerste ei en daarna volgde de rest, to-

taal  4 eieren. Ze begon te broeden vanaf het 3de ei en dit gedurende 

12 dagen. 

Helaas waren alle eieren onbevrucht, ook het andere koppel had het-

zelfde probleem. 

Door observatie had ik gezien dat er regelmatig problemen waren met 

de andere bewoners en veronderstel dat daar de reden van de onbe-

vruchte eieren lag. 

Ik heb de beide koppels in een aparte vlucht gelaten, met een grootte 

van 1 M op 1 M en een hoogte van 1,9 M 

Het duurde niet zolang of ze bouwden al een nestje dat vervaardigd 

was uit coco, zwart paardenhaar, mos, sharpi katoen en pluizen van de 

lisdodde. 

Op 13/05/07 legde de pop haar eerste ei, in totaal 4 eieren. 

Op 27/05/07 kipten 3 jongen uit en 1 ei was niet bevrucht. 

De man voerde de pop en dit werd aan de jongen gegeven 

Er werd regelmatig eivoer voorzien, maar dit werd maar met mate op-

genomen. 

Pinkies bleven liggen, alleen het kiemzaad en buffalo's  en een klein 

beetje eivoer werd opgenomen . 

5 dagen later werden ze geringd met een C ring van KBOF 2,5 mm en 

op 14/06/07 vlogen twee jongen uit, het andere jong een dag later. 

Ze werden nog 2 weken alleen door de pop verder opgebracht, toch 

kan het gebeuren dat de man veelvuldig achter de jongen zit, de man 

gaat dan in tentoonstellingskooi tot de jongen zelfstandig zijn.  De kooi 

werd zo geplaatst dat de pop steeds de man nog ziet. 

Hierna gaat hij terug bij de pop voor de volgende ronde. 

Als ze 2 maanden oud zijn, beginnen de mannetjes te zingen, hier kan 

je al een kleurring aanbrengen. 

 

Verslag van Belgische kweker; Jan Vercauteren. 



 
 

Damplein 5 3319 HC     Dordrecht.

Homepage:  http://bloemisterijhetkroontje.nl
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Telefoon: 078-6169529 E-mail: info@bloemisterijhetkroontje.nl



 
 

Voliere Weizigt 
Eindelijk is de volière en het vogeleiland weer open voor 

publiek. Dirk is vast begonnen om het dak weer mos vrij te 

maken. Het zat er behoorlijk op en de gootjes zaten ook 

lekker vol. Maar ziet er nu stukken beter uit. De dakplaten 

zijn lang niet zo vuil als voor de aanpassing. In de parkie-

tenren zitten nu weer 9 vogels en bij de V&I ren zitten 7 

vogels. De bordjes moeten nog aangepast worden. De 

voerploeg heeft zijn handen vol om alles bij te houden, ze-

ker nu er een aantal vrijwilligers vast werk heeft gekregen 

of om andere reden gestopt zijn.  Groet, Dirk 



 
 


