
 
 



 
 



 
  

 

 

 

 

 

 Maandag 2 oktober houden we de inschrijving 

van de Technische Jongvogeldag van 14 oktober. 

Ook onze Bijzondere TT komt er snel aan en kunt u 

al formulieren voor invullen en of inleveren. 

Verder gaan we kijken naar de prachtige film die Ine-

ke Vastenhoud gemaakt heeft over de verplaatsing en 

opbouw van ons clubgebouw. 

Janus Loomeijer heeft een fotoreportage gemaakt 

van zijn gekweekte vogels en ook die komen op het 

grote scherm in vol ornaat tevoorschijn. 

Dan is er ook nog een nieuwe film aangekocht waar 

wij vast een gedeelte van vertonen. 

Kortom een gezellig avondje over van alles en nog 

wat over onze vogelhobby. 

 
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;  10 - 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. 



 
 



 
 

Leden bestand; 

Per 1 oktober is lid geworden; niemand. Welkom en succes 

met de vogelhobby. 

Ledenbestand 1-10-2017: 87 leden, 23 gastleden en 8 dona-

teurs. 

Opening Joop Piket zaal. 

Tijdens de contactavond van 4 september is ter nagedachtenis 

aan Joop Piket een naar hem vernoemde zaal geopend. In aan-

wezigheid van zijn 3 zonen werd eerst het doek van de deur-

plaat verwijderd, waarna alle bezoekers naar binnen gingen 

om een kijkje te nemen bij de vitrinekast, welke geheel gevuld 

is met gewonnen prijzen. Joop is vorig jaar één dag na zijn 79 

verjaardag in het ziekenhuis overleden. Joop is vanaf 1974 lid 

van onze vereniging geweest en daarvan heeft hij er 38 jaar 

van in het bestuur gezeten. Heeft diverse functies bekleed, als 

laatste was hij ringencommissaris. Maar hij werd ook vaak in-

gezet als incasso commandant, bij leden met contributie ach-

terstand. En hij was er altijd, liefst met een kopstootje. Een ge-

zellige man, een echte verenigingman. Vergeet hem nooit.   



 
 

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.  



 
 

Visarend met prooi 

Bloembinderij Bussem  
Kromme Zandweg 2      
3319 GH DORDRECHT  
               

Tel./Fax 078-6160320  

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. 

https://vara.dmd.omroep.nl/x/c/?NcpLDoMgEADQq3gBnfARbZM5DNUpkgBjgJI06d1xYbp_b0Mhe0RpjFp7QK2VWHrGVShj5n7gUetZngAtMzlq7CiU6ZVSs9lOKcDGMX6Sr194c_UC94Dmi82U9jFSHc.M7EE_9LzIvuPfht.go3V0AQA89


 
 

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.  



 
 

Vogelbeurs 
vogelvereniging 

De Voliere 
09.00-12.30 uur 

Adj. H.P. Kosterstraat 5 

Dordrecht 
 

Vanaf zaterdag 28 oktober gaat onze vereni-

ging starten met de organisatie van een eigen 

vogelbeurs. We hadden een geschikte hande-

laar gevonden in de persoon van Bert Kerk-

hof uit Vianen, maar omdat hij wat tobt met 

zijn gezondheid, heeft hij er toch vanaf moe-

ten zien. We zijn nu nog aan het onderhande-

len met gegadigden, maar het lijkt wel of ze 

allemaal iets hebben. Maar leden van onze 

vereniging kunnen nu bij ons zelf hun uitge-

selecteerde vogels te koop aan bieden. Niet 

meer dan 2 in een kooi en geen verkoop uit 

lopers. Maar het gaat ook om een stukje ge-

zelligheid. We gaan zeker ook proberen voer 

en benodigdheden aan te bieden. Laten we er 

met elkaar wat van maken. 



 
 

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  



 
                                                    GUUS GROENLING  

Guus Groenling was erg benieuwd naar dat nieuwe gebouwtje waar zijn neven en 

nichten dit najaar "act de presence" gaan geven. Van Mijnheer de Uil vernam Guus 

Gfoenling dat op enkele leidinkjes na alles gereed was. Nu dat was wel een kolfje 

naar de hand voor Guus Groenling en zijn familie en kennissen. Want dat be-

tekent.......LEKKERE HAPJES!!!!!!! wormen en insekten komen dan bij de vleet 

naar de oppervlakte en dat betekent.......SMULLEN. 

Maar helaas ....geen graafactiviteiten en dus maar dag in dag uit langs vliegen of er 

al actie was. Uiteindelijk maar aan Peter Postduif gevraagd of hij iedere dag pool-

shoogte wilde nemen en ons in wilde seinen of er gegraven werd. Tot op heden zit-

ten we nog steeds op positief nieuws van Peter Postduif te wachten. Ten lange leste 

ben ik maar na mijn neven en nichten in de voliere gegaan. Die vertelde mij dat de 

baas een kuil zo groot als 20 emmers had gegraven en dat de halve buurt nu kwam 

badderen. Maaaaaarrrrrrr… zeiden ze: wij zitten hoog en droog en kijken gea-

museerd toe. 

Zo nu en dan komen er soortgenoten voorbij en voeren we, net als met Guus Gro-

enling, hele gesprekken. Nu bloeien er op twee mete afstand van die paarse bloe-

men en onlangs zagen wij onze baas, gewapend met een camera, op en neer sprin-

gen achter die paarse bloemen. Guus Groenling heeft toen aan Mijnheer de Uil 

gevraagd wat er aan de hand was. Op een afstandje van af de dakrand heeft 

Mijnheer de Uil de capriolen van het baasje aanschouwt en toen zag hij tot zijn 

niet geringe verbazing een verdwaalde vlinder. in zijn beste Vogelnederlands vroeg 

hij aan de vlinder waar deze vandaan kwam. De vlinder verstond hem niet en brab-

belde wat terug. Mijnheer de Uil ging over in het Engels maar zonder resultaat. 

Toen in het Duits. Daarna in het Spaans en Portugees. 

Toch allemaal wereldtalen maar nog geen respons. Uiteindelijk diepte Mijnheer de 

Uil enige Franse volzinnen uit zijn tenen op en kreeg hij tot zijn verbazing ant-

woord. De vlinder'was " On Voyage".  Hij wilde wel eens wat van "La Belle Hol-

lande" zien. Het was een Kolibrievlinder en Mijnheer de Uil was in extase over de 

vliegkunsten van de vlinder. 

Allez... zij hij: Het moet toch plezant zijn om achteruit te kunnen vliegen. 

"Ach"....zei de Kolibrievlinder...."het is zeer vermoeiend en heb nu lekkere hapjes 

voor mijn neus". Ik heb geen tijd om er bij te gaan zitten en vlieg daarom vooruit 

en achteruit. Tegen de neven en nichten van Guus Groenling zij Charles Kolibrie 

vlinder dat hij de komende dagen nog een aantal keren zou terugkomen omdat hij 

het zo gezellig vond in de tuin. Daarna zou hij weer terug vliegen naar zijn familie 

in douce France. Tevens wenste hij iedereen goede shows toe in het najaar en     

bedankte hij Mijnheer de Uil voor hun prettige Franse conversaties. 

Toen Charles Kolibrievlinder op het punt van vertrek stond kwam Peter Postduif 

aangevlogen met de mededeling dat het " banket" aangebroken was. Guus Gro-

enling en al zijn vrienden gingen meteen op de wieken om aan te vallen. 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

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   



 
 



 
 

Voliere Weizigt 
Ja die is er een beetje bij ingeschoten. Met al dat gedoe 

met een nieuw clubgebouw blijven deze werkjes achterwe-

gen. Maar helemaal stil is het ook niet geweest. Zelfs nieu-

we leerlingen van het Welland College hadden als kennis-

maak opdracht het schoonmaken van de volière en het kip-

penhokken verblijf. Ook ging ik een aantal keren even kij-

ken en bijpraten en zo af en toe special eivoer en diepvries 

brengen. Op zaterdag 16 september komt Bob de Belg ho-

pelijk weer met zijn meel/buffalo wormen en pinkies en 

diepvries naar Zwijndrecht, lekker makkelijk en goedkoop. 

 Groet, Dirk 



 
 



 
 



 
 Nieuw Clubgebouw 

 

Het is er uiteindelijk toch van gekomen een eigen clubgebouw, bijna 

64 jaar na de oprichting staat er een prachtige locatie aan de Adjudant 

H.P. Kosterstraat 5 op de staart. Als ik terug ga in de tijd zijn er eer-

der ook wel ideeën geweest om iets dergelijks te doen. Leegstaande 

schooltjes of andere gebouwen werden tijdens bestuursvergaderingen 

naar voren gebracht. En ik moet eerlijk zeggen dat ik als toenmalig 

voorzitter zeker niet over één nacht ijs ging om gelijk ja te zeggen. 

Soms werd zo’n schooltje iets later toch gesloopt omdat de gemeente 

andere plannen had met de grond en ook de aanschafkosten waren na-

tuurlijk behoorlijk hoog. Al met al is het er toen nooit van gekomen 

en bleven we meestal als huurder van een zaal de contactavonden en 

tentoonstellingen elders houden. Nu deed zich een unieke gelegen-

heid zich voor en voor 1 euro konden we de Waterjuffer overnemen. 

Je moet het gebouw wel zelf verplaatsen werd erbij gezegd en daar 

kwam heel wat voor kijken om dit uit te voeren. Heel veel stripwerk 

vooraf om alle units transporteerbaar te maken werkelijk alles moest 

gedemonteerd worden voordat op 15 juli alle units op transport gin-

gen. Daarna alles weer terug brengen zoals leidingwerk voor de ver-

warming, elektra en water en de vloeren aanhelen. Ook alle verlaagde 

plafonds weer terugplaatsen door veel onderdelen vooraf te merken 

lukte dit prima. Al met al ben ik en met mij diverse anderen zo’n 5 

weken bezig geweest om het gebouw in oorspronkelijke staat terug te 

brengen. Zelfs meer dan dat aangezien er een doorbraak is gemaakt 

tussen zaal 1 en het bargedeelte. Van het materiaal wat uit de door-

braak kwam konden we een mooie bar maken alleen de bladen kwa-

men van elders. Dirk had diverse adresjes waar spullen vandaan kwa-

men, iets waar wij ons telkens over verwonderden hoe hij dit voor el-

kaar kreeg. De saamhorigheid was prima en in Jan de Koning had ik 

een fijne collega tijdens al het timmerwerk. In Roel Maasdam hadden 

we een expert op elektragebied hij heeft alle elektrische onderdelen 

inclusief beveiliging aangebracht, ik vind dit heel knap.  



 
 



 
 

Nu ik namen noem moet ik oppassen dat ik niemand vergeet ( als 

dat zo is sorry ) want ook Leo Lodder en Wim Hennekes  die de 

verwarming en het water deden waren van de partij. Net als Ri-

nus Philippo, Cees Ursinus en onze voorzitter Andries van Baten-

burg die ook veel dagen aan het klussen zijn geweest. De Bar da-

mes Willy, Atie en Carry hebben geholpen om het gehele gebouw 

schoon te maken zodat het voor de receptie er spic en span uit 

zag. Dirk was het manusje van alles hij was veel op pad om spul-

len te halen of water en ook dagelijks benzine voor het aggregaat. 

Tijdens het ontmantelen van het gebouw was ik nog met vakantie 

en daar waren natuurlijk ook diverse leden bij aanwezig die ge-

holpen hebben. En nu staat er een gebouw waar iedereen van de 

Volière trots op kan zijn en veel verenigingen jaloers op zullen 

zijn. Het zou mooi zijn als er in de toekomst andere verenigingen 

ook gebruik van dit mooie gebouw willen maken. Zeker uit fi-

nancieel oogpunt zou dit gunstig voor ons zijn, maar ook het or-

ganiseren van meer tentoonstellingen behoort nu tot de mogelijk-

heden.  

Onze secretaris had een tijdje terug al een lijst met activiteiten die 

dit jaar nog gaan plaatsvinden en het zou fijn zijn als de leden 

dan ook hun gezicht laten zien. Al onze leden wil ik ook vragen 

om de contactavonden te komen bezoeken er is één keer in de 

maand een contactavond en het moet toch mogelijk zijn dat daar 

een grote afvaardiging van de club bij aanwezig is. Even bijpra-

ten of nieuwe contacten leggen met kwekers over het vogelge-

beuren, wie weet worden uw vragen beantwoord die u al zo lang 

had willen stellen. Ook de niet actieve kwekers zou ik willen vra-

gen kom naar de club er is altijd wat te doen en met een hapje en 

een drankje is het er goed toeven. Bovendien steunt u de clubkas 

daarmee want vanaf nu is alles in eigen beheer, dus graag alle-

maal tot ziens in ons mooie onderkomen op de staart. 

                                                                                                                          

Chris Vigelius 
 



 
 

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


