
 
 



 
 



 
  

 

 

 

 

 

 Maandag 4 juni komt Peter Bredenbeek ons alles le-

ren wat maar met Tropische vogels te maken heeft. 

Peter kweekt zelf al jaren dit soort vogels en is te-

vens keurmeester bij de NBvV.  

Is ook nog eens wetenschappelijk onderwezen in de 

voedingsleer en dat komt altijd mooi van pas als je 

met onze hobby bezig bent. 

Peter was 2 jaar geleden ook al eens aanwezig en te-

vens was hij met de jeugddag keurmeester en gaf hij 

de jeugdige kwekers de juiste informatie mee om hun  

vogels op een hoger plan te laten komen. 

Peter weet natuurlijk best veel van de hobby in de 

breedste zin des woord, maar ook hij leert nog steeds 

bij van de ervaren kwekers die hij regelmatig ont-

moet tijdens dit soort avonden. 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;  06 - 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 2018:  Contant / Internet  / overschrijfkaart bank 

 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.  

Alleen mogelijk als spoedbestelling, dus 1 eu-

ro per ring extra.  
Ronde 1 voor ringen 2019 is nu gesloten. Er zijn 875 rin-

gen besteld. Ronde 2 is nu open tot eind september. 
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.  

U kunt nu ook Kunststofringen bestellen! En dit is gebeurd ! Benieuwd.                                                
Bij verhoging van Post.nl voor een postzegel, passen wij dit bedrag aan. 

Namens het bestuur, uw ringencommissaris  

Arie Boon.(Tel. 06-10549672, E-mail boonarie@live.nl ) 



 
 



 
 

Op de parkeerplaats bij ons 

clubgebouw, wordt regelma-

tig een vos gespot. Jammer 

genoeg is hij altijd er weer 

snel vandoor en waar hij of 

zij heen gaat mag Joost weten. Je bent daardoor ook 

altijd te laat voor een foto te maken, vandaar dat ik 

dit plaatje maar even geleend heb. Maar het is toch 

wel apart om een roofdier gewoon in een woonwijk 

tegen te komen. Er zitten best veel vogels op ons 

terrein en dit willen we graag zo houden, hoe meer 

hoe liever. De Mol mag hij/zij wel op peuzelen. 

PUNT interi-

eurbouw. Spon-

sor van onze bar 

panelen. Knap 

stukje vakwerk en 

laat daarmee zien 

hoe mooi je alles kan maken met 

de nieuwe Homag Venture machi-

ne. Veerplaat 79 3313 LJ  

Dordrecht  Tel. 078-6164190 

Leden bestand; PER 1 JUNI 2018 

Per 1 juni is lid geworden; M. Maddares Sadeghi. Gaat onder 

andere BuulBuuls kweken. Welkom en succes met de vogel-

hobby. Ledenbestand 1-4-2018: 97 leden, 17 gastleden en 8 

donateurs.  



 
 



 
 

Zaterdag 16 juni wordt de jaarlijkse BBQ geor-

ganiseerd. Vanaf 18.00 uur bent u welkom, maar 

de warme hap komt om 18.30 op tafel. De 2 

koks van vorig jaar hebben hun toezegging al-

weer gedaan en naar een 3e zijn we nog op zoek. 

We gaan nu nog een bakplaat extra bestellen, 

zodat de vis ook vanaf het begin beschikbaar is. 

Opgave mogelijk tot ma. 4 juni. 

U kunt kiezen uit 5 x vlees, 5 x vis of een combi-

natie van 3xvlees/2xvis. Bij dit alles ontvangt u 2 

consumpties, Stokbrood, Friet, Salades, Rouw-

kost warme pindasaus en een assortiment koude 

sauzen. Dit alles voor € 5,00 per persoon die u 

over maakt op onze rekening: NL23 ABNA 

0513 3414 12 v.v. De Voliere met vermelding 

BBQ en dit moet binnen zijn voor 5 juni. 
Dus alleen als uw betaling op de rekening staat 

of  contant aan de penningmeester, wordt uw be-

stelling in behandeling genomen. No pay, no eat. 



 
 

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.  



 
 vogelvereniging 

De Voliere 
              Adj. H.P. Kosterstraat 5 

        Dordrecht 
Vanaf heden wordt de vogelbeurs voortaan altijd op de 

VIERDE zaterdag van de maand gehouden. In maart 

hebben schijnbaar vele personen niet goed opgelet en 

stonden de 4e zaterdag voor de gesloten deuren. Omdat  

maart 5 zaterdagen heeft was het dus een week later en 

dat komt nog 3 keer in een jaar voor. Dit is dan best ver-

velend om te moeten horen of lezen, vandaar dat er be-

sloten is om het voortaan altijd op de 4e zaterdag te 

houden. Dit geeft toch meer zekerheid en vastigheid en 

is voor de oud leden van de Natuurvriend uit Papend-

recht ook weer een ouderwets gevoel, want de beurs in 

Papendrecht was altijd op de 4e zaterdag. 

We hebben dit jaar 4 jubilarissen t.w. Ad Wepster en 

Piet de Koning(50) Hans Tolenaar(40) en Frits van der 

Schaaf(25) jaar lid van de NBvV. Ad en Frits zijn dit 

ook van D05 maar Piet en Hans zijn eerst lang lid ge-

weest van de Natuurvriend in Papendrecht, maar nu 

toch alweer heel wat jaren bij ons lid. Wij maken geen 

uitzondering voor ex leden van Papendrecht, dus daar-

om gaan wij deze jubilarissen op vrijdag 9 november 

huldigen tijdens de Bijzondere TT die dan gehouden 

wordt. Ad heeft geen vogels meer, maar Piet, Hans en 

Frits wel, dus hopelijk spelen ze dit jaar alle drie mee. 

Het bestuur feliciteert ze en een fijne avond gewenst.  



 
 

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.  



 
 

SPONSOR ACTIE 
De supermarktactie van Pel ‘t Lam in Dubbeldam 

en Stadspolder, beter bekend onder de naam PLUS 

is voorbij. Weer een hogere score behaald dan de 

vorige keer. Met een bedrag van € 183 zijn wij na-

tuurlijk dik tevreden. Hierbij past natuurlijk een 

woord van dank aan allen die de moeite hebben ge-

nomen om deze actie tot een dergelijk groot succes 

te maken. Na alle mega uitgaven voor het clubge-

bouw is nu elk bedrag welkom om de clubkas weer 

op een hoger pijl te krijgen. Maar ook Pel en zijn 

vrouw verdienen een groot compliment om een be-

drag van € 20.000 beschikbaar te stellen aan alle 

verenigingen en instanties die wel een financieel 

steuntje in de rug kunnen gebruiken. En ze zijn nu 

zelf met een grote uitbreiding bezig op Dubbeldam 

en dat kost toch ook weer behoorlijk wat. Daarom 

dank aan dit zakelijke paar met liefde voor de sa-

menleving in het groot.  



 
 

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  



 
 



 
 



 
 

Trefpunt De Voliere 
 

Het komt nog niet helemaal uit de verf, maar voortaan is ie-

dere woensdag een verkapte clubdag. En het klopt dat de deur 

ook open staat voor de buurtbewoners, maar die zijn nog 

steeds niet goed bericht door het wijkteam De Staart. 

Dat is op zich niet zo’n ramp, maar toch het zit mij niet zo 

lekker. Je verwacht er veel meer van.  

Ik kan mij niet voorstellen dat op woensdag iedereen zoveel 

te doen heeft, dat er geen moment van rust is en dat je denk 

kom ik ga gezellig even naar de club toe. Ja mensen die wer-

ken, en dat zijn er gelukkig toch best veel omdat veel van de 

laatste bij gekomen leden gewoon tot die groep behoren waar 

werken nog steeds dagelijkse bezigheid is. 

Maar het gaat om de groep die dit niet meer hoeft te doen. 

Maar we blijven moet houden en als het eenmaal wel gaat lo-

pen, hoor je mij niet meer klagen. Maar ik heb zo iets van 

binnen, hé knulletje je heb het allemaal wel lekker teweeg ge-

bracht, maar het moet wel allemaal financieel wat opleveren. 

En we mogen misschien niet klagen als het jaar voorbij is, 

maar toch heb ik het gevoel dat het nog wel wat beter mag en 

dat het gebouw er niet voor niets staat. 

Er moet nog wat meer beweging komen en daar zijn activitei-

ten voor nodig. Wat dacht je van het Repair-café. Misschien 

wel iets voor de oudere buurtbewoners die er wonen om in 

een behoefte te voorzien. 

Het draaien van vogelfilms is ook best leuk voor bezoekers 

Voor de jeugd komt er ook nog wat, maar dat is nog vaag. Het 

Aardappelpakhuis heeft voortaan wat producten staan, dus 

dat scheelt weer voor bewoners die anders helemaal naar het 

Paulusplein moeten, maar ook handig voor onze leden. 



 
 



 
 

                                              GUUS GROENLING  

Guus Groenling is in mineur. Iedere woensdag fladdert hij samen met 

zijn Greta richting de Staart om te genieten met neven en nichtjes van 

mooie films zoals "Birds". 

Helaas niets te zien behalve een aantal harde werkers die zich uit de 

naad zwoegen om de entree en voorplein van het clubgebouw meer 

"smoel" te geven. Je kunt er nu ook Uw  "stalen ros" op een fatsoenlij-

ke manier kwijt. En ......werd er in mijn oren gefluisterd.......binnen 

een jaar een gazon waar je op kan golfen en een veld vol bloemen 

kruiden en andere lekkere hapjes voor vogels, insecten en ander ge-

spuis. 

Mijnheer den Uil heeft het eens aangekeken en vertelde dat hij on-

langs een hartverzakking kreeg toen hij mister Vos Reinarde zag rond-

sluipen bij het Vogelparadijs op de Staart. Hij had meteen alle alarm-

bellen laten overgaan. Helaas was het te laat voor Truus Tortelduif. 

Als toetje van de dag werd zij tussen het struweel opgepeuzeld. Peter 

Postduif wist te vertellen dat de woning van de familie Ekster verdwe-

nen is. Een tweetal onverlaten heeft bij het krieken van de ochtend de 

zaag in hun villa gezet. Nu zijn zij dakloos en wachten op goedkeu-

ring van de gemeente om een nieuw huis in  gebruik te nemen. Helaas 

is er woningnood en moeten ze wachten op de mogelijkheid om inge-

loot te worden voor de "Scheve Huiskes" of zo iets dergelijks. De fa-

milie Ekster heeft, na rijp gekwetter, maar besloten om te emigreren 

naar Wielwijk. Daar komen op termijn de nodige woonruimtes be-

schikbaar. 

Guus en Greta Groenling hebben besloten om in juni as. post te vatten 

in de buurt van het clubhuis. Ze hebben tevens alle familieleden en 

kennissen laten weten dat er die avond een galadiner wordt gehouden 

waarbij ze kunnen gaan snoepen van de restanten als de aanmeldingen 

onder de verwachtingen blijven. Zacharias Zwartkopsijs had ook een 

nieuwtje. Hij had laten weten via Peter Postduif dat de vogelbeurzen 

voortaan iedere vierde zaterdag van de maand worden gehouden. Tot 

slot kunnen Guus en Greta Groenling iedereen mededelen dat zij on-

langs de trotse ouders zijn geworden van een tweeling en dat twee 

nichtjes in blijde verwachting zijn. 



 
 

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 over de 11 Rayon 5 verenigingen vindt u op: 

www.vogelverenigingenrayon5.nl 

 
Nieuws 2018. 

P.C. Drechtstreek 
Zaterdag 2 juni is de show van de Engelse Grasparkieten in 

ons gebouw. Dus wil je klasse zien, kom dan langs. 

Zaterdag 15 september gaan we op vogelexcursie 

naar Drenthe in Erica bij World of Birds Foundation. 

Een mooi park met een groot assortiment vogels. 

Dit gaat alleen door bij voldoende deelname, dus 

meldt u voor 1september aan. Bij minimaal 20 per-

sonen gaan we weer met de bus van Arie Bijker.  



 
 

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. 26 mei.   Vogelbeurs De Voliere 09.00-12.30 uur. 

 Za. 16 juni.   BBQ De Voliere  18.00 uur. 

 Za. 23 juni.   Vogelbeurs De Voliere 09.00-12.30 uur. 

 Za. 28 juli.   Vogelbeurs De Voliere 09.00-12.30 uur. 

 Za. 25 augustus  Vogelbeurs De Voliere 09.00-12.30 uur. 

 Ma.  3 september Contactavond(kweekpraat & Film) 

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

 Ma.  1 oktober  Contactavond Avifauna 

 Vr.  5 oktober  Receptie 65 jarig bestaan 15.00-21.30 u. 

 Za. 6 oktober  Technische Jongvogeldag. 

 Za. 27 oktober  Vogelbeurs De Voliere 09.00-12.30 uur. 

 Za.  3 november  Technischedag Voliere/Harzer federatie. 

 Ma.  5 november Contactavond Filmavond. 

 Di.    6 november Opbouw Bijz. TT. Inkooien 15.00-19.30 

 Wo.  7 november Keurdag. 

 Do.   8 november Opening Bijzondere TT 19.30-22.00 uur. 

 Vr.    9 november Open Bijzondere TT      10.00-22.00 uur. 

 Za.  10 november Open 10.00. Prijsuitreiking 15.0016.00 u 

 Za. 24 november Vogelbeurs De Voliere 09.00-12.30 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. 



 
 

Adres: Voorburgstraat 215, 3037 ER. Rotterdam 
 

Telefoon+31(0)6 4137 2789.  OPENINGSTIJDEN: 

Vrijdag:15:00 - 21:00 & Zaterdag10:00 - 17:00 uur.   

Bloembinderij Bussem  
Kromme Zandweg 2      
3319 GH DORDRECHT  
               

Tel./Fax 078-6160320  

Met ingang van 25 mei treedt de wet AGV in werking. U 

kunt zelf aangeven wat wel en niet mag met uw persoonlijke 

gegevens. Een voorbeeld, u speelt mee met een tentoonstel-

ling en u wilt niet met uw naam,adres vermeld worden in de 

catalogus. Dan bestaat de mogelijkheid dat alleen uw 

kweeknummer geplaatst wordt. Dat is volgens het bestuur 

geen gezicht, dus uw adres wordt zeker  niet vermeld, maar 

dat deden wij de laatste jaren toch al niet meer. U kunt er 

ook op staan dat na het beëindigen van uw lidmaatschap er 

nergens meer gegevens van u blijven rondzwerven. Uw pri-

vacy wordt wel beschermd op deze manier, maar komt dan 

ook nooit meer terug in het archief van de club. Het is een 

heel gedoe en er zal nog veel onregelmatigheden blijven. 

http://www.curio-bicudo.com/index.php


 
 

Bijna een jaar later 
 

Het is alweer bijna een jaar geleden dat we in juli 2017 druk in de weer 

waren om ons nieuwe clubgebouw te verplaatsen. Over de vele werk-

zaamheden in de maanden daarna heb ik in een eerder stukje al veel over 

geschreven. Voor diegene die niet veel of weinig bij de club komen en het 

gebouw misschien nog nooit gezien hebben kan ik zeggen dat er nog 

steeds een klein groepje leden wekelijks aan het werk is. Afhankelijk van 

het weer binnen maar toch ook veel buiten  het gebouw.  

Nou hebben we toevallig een secretaris die van afwisseling houdt             

( schakelaars of stopcontact toch maar ergens anders ) dus is er ook nogal 

eens iets verandert waarvan wij dachten daar zijn we de eerste 10 jaar 

vanaf. Maar nee plafond open, kabeltje hier kabeltje daar, plafond weer 

dicht en dan later toch nog een kabeltje nodig dus u voelt hem al aanko-

men nog een keer plafond open. Gelukkig gaat dit allemaal in een zeer 

goede harmonie en Roel loste het altijd weer op en hoorde je nooit ie-

mand brommen. De indeling van de opslagruimte is ook een paar keer ge-

wijzigd maar is nu wel op orde. Veel kozijnen omgedraaid zodat nu alle 

deuren beter draaien en ruimten beter toegankelijk zijn. Ook lagen er ber-

gen zand en stenen en zeiden we tegen elkaar dat er wel een paar straten-

makers zouden moeten komen om die bergen weg te werken. Die kwa-

men er ook maar het waren de oude bekenden die al veel vaker op waren 

komen draven.  

Begrijp me goed ik schrijf dit niet om anderen een steek onder water te 

geven, wij van de klusgroep hadden er lol in om de werkzaamheden op te 

pakken en opeens is iets ook weer afgerond. Er ligt nu rondom bestrating 

en aan de voorzijde een klein terras, ook is er nog een plaats voor de fiet-

sen gemaakt dus aan alles is gedacht.   

Onverwachts kwam er ook veel aarde onze kant op, het vervoersverbod 

begin dit jaar en de vraag hoe kom je aan grond was best een probleem. 

Echter in maart kwam er grond uit het Weizigtpark ( 7 vrachten ) daar 

moest het weg en wij konden het goed gebruiken. later kregen we ook 

nog een vracht (15 m3) compost en dat alles zorgde ervoor dat de diepe 

gaten naast de platenbaan opgevuld werden. Een graafmachine heeft de 

grond uitgevlakt en de compost verspreiden hebben we zelf gedaan ge-

woon met de kruiwagen.  

Eigenlijk is er pas vanaf begin januari dit jaar toen er eindelijk gas en 

stroom was aangesloten een optimale werk en ontmoetingsplek ontstaan.  



 
 



 
 

Hadden we voor die tijd nog met behulp van diverse kacheltjes en een ag-

gregaat o.a. de onderlinge tentoonstelling kunnen houden de rayonten-

toonstelling moesten we helaas op het allerlaatste moment afgelasten om-

dat we het niet warm genoeg kregen.  

Maar zoals gezegd vanaf de tweede week januari kon  de cv ketel aan en 

hadden we een behaaglijke temperatuur in het clubgebouw. Wat ook posi-

tief is te noemen is de maandelijkse beursdag, iedere laatste zaterdag van 

de maand is het nog steeds een gezellige en druk bezochte ochtend. Han-

delaren met zowel vogels als vogelbenodigdheden geven acte de présence 

en doen goede zaken. Soms is de parkeerplaats vol en moet je in de buurt 

een parkeerplek vinden maar dat is altijd vlakbij.  

In P.C. Drechtstreek hebben we inmiddels een vaste maandelijkse partner 

gevonden die zowel contactavonden als keuringen voor de parkietenlief-

hebbers organiseren. Al eerder had de Harzer Federatie zich aangemeld 

om een technische dag en ook tentoonstellingen bij de Volière te gaan 

houden.  

Ook wordt er voor de wijk iets geregeld dit is een wens en verzoek vanuit 

de gemeente dat ook de buurtbewoners gebruik van het gebouw kunnen 

maken. Op woensdag is er de “Huiskamer Soos” wat ze allemaal gaan 

doen is op dit moment van schrijven nog niet helmaal duidelijk. Ook zijn 

er personen van een Vereniging van Eigenaren geweest die willen komen 

vergaderen in ons clubgebouw dus al met al wordt de bezetting steeds be-

ter. Vrijdag 20 april was er een avond geregeld voor de vrijwilligers die 

meegewerkt hadden aan het realiseren van het nieuwe clubgebouw. Een 

leuke geste van het bestuur en met zo’n 26 aanwezige personen werd het 

een geslaagde avond. Een heerlijk Chinees Buffet en gezellig met elkaar 

bijpraten over de vogels en van alles en nog wat deed de avond omvlie-

gen. Dirk bedankte iedereen persoonlijk voor wat hij of zij gedaan had in 

de afgelopen  periode. I 

k wil Dirk vanaf deze plaats ook bedanken voor wat hij allemaal gedaan 

heeft om de realisatie van het clubgebouw rond te krijgen en dat was niet 

gering. In het vorige clubblad stond de agenda afgedrukt en je kon zien 

dat er veel georganiseerd wordt.  

Ik zou willen zeggen kom gewoon een keer langs er is vast wel eens iets 

te doen wat interessant voor u is. Op dit moment van schrijven is het 

prachtig weer en dat wens ik u ook de komende zomer toe en voor zover 

u gaat een prettige vakantie. 

                                                                                                                          

Chris Vigelius  



 
 



 
 

Volière Weizigt  

 Er is weer wat gebeurd. Na de stormen van de vorige 
maanden was er schade aan de Polycarbonaat platen ont-
staan en waren er 2 zo los komen te zitten dat ze verwij-
derd waren door personeel van Weizigt. Jan had al een 
poging gedaan tijdens zijn schoonmaakwerk tijdens NL 
doet, maar dit was toen niet gelukt Samen hebben wij het 
na wat gepriegel met de kunststofstrips best weer redelijk 
voor elkaar gekregen en zitten ze er weer netjes in. Dit 
houdt toch wel een hoop koude lucht tegen en is vast be-
ter voor de vogels. Ook de eenden kunnen nu niet in de 
volière kakkeleuren of de vogels laten schrikken.  

Verder nog wat oud anti worteldoek verwijderd en over 
het oude grind een mooie frisse witte grindlaag opge-
bracht. Het ziet er nu weer een stuk beter uit en kunnen 
wij onze clubnaam met trots weer tonen.  

Dirk 
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