
 
 



 
 



 
  

 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
Ja wat gaan we doen, ik weet het niet meer.   
Hoe en wanneer weet ik nog niet, maar na de 
vakantie is er volgens mij een grote kans dat er 
weer veel meer mag. De woensdagochtend 
blijft open van 9-13.00 uur voor klusjes en 
voer. Goede kweek gewenst. Stuur uw kweek 
resultaten in een Word bestand aan mij door, 
paar fotootjes erbij dan kunnen overige leden 
er ook van genieten en misschien wat leren van 
uw manier van kweken. En is er iets fout ge-
gaan, dan moet u dat zeker even door geven, 
daar kunnen andere dan weer hun voordeel 
mee doen. Kom op, toont u ware lidmaat-
schapshart en neem ons mee in uw vogelhobby 
 

 Clubgebouw De Voliere,                      
Adj. H.P. Kosterstraat 5 in Dordrecht. 



 
 



 
 

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

    52e jaargang nummer;  4 - 2021                                                     
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. 06-82502930 
 boonarie@live.nl  
Lid: A. Middendorp. Tel. 06-51721693 
2e secretaris: Vakant  Telefoon: 
Materiaalcommissaris: John Visser zonder bestuur functie: 06-
51999236 
Contributie 2021:  Contant / Internet  / overschrijf-
kaart bank 
 Senior Leden:€ 42,00. Jeugd/Gast leden: € 20.00   
Nog niet iedereen heeft contributie overgemaakt! 
Vergeten? Doe het alsnog, wij hebben de NBvV al-
weer moeten betalen. 
Vriendelijk verzoek, maakt uw contributie in januari 
over, via Internet bankieren of contant,  V.V. De Volière: NL23 
ABNA 0513 3414 12.                   Beëindiging lidmaatschap; 
schriftelijk doorgeven voor 1 juni of 1 december. 

 

Ere Voorzitter: en drager van de  speld van      
Bijzondere waardering NBvV;  Chris Vigelius  

 Lid van verdienste;   M.L. de Grip.                   

mailto:boonarie@live.nl


 
 

RoDo Auto’s.nl

Einsteinstraat 8, 3316 GG Dordrecht

Tel. 078 6163980. Fax. 078 6165765

info@rodoautos.nl

In & verkoop gebruikte auto’s 

APK keuringen

Onderhoud & reparatie

  



 
 

Van de redactie 
Ja, dat wordt lastig, er is feitelijk niets te melden. 

Of toch wel; 

• Zaterdag 27 februari was er voerbeurs en Koffie 

To Go post voor de wandelaars van 25/35 km. 

• Maandag 8 maart start de kappers opleidingen. 

• Als u voor 1 april uw contributie niet 

heeft betaald, dan wordt uw lidmaat-

schap van de NBvV automatisch beëin-

digd. U ontvangt dan geen Onze Vogels 

meer en u kunt dan geen ringen meer be-

stellen. Dus maakt dit snel nog even in 

orde en voorkom uw uitschrijving van de 

NBvV   De redactie. 



 
 



 
 

Ronde 4 bestellen tot 27 maart 2021 via Arie 
Boon. Om misverstanden te voorkomen, be-
stel en betaal uw ringen alleen via onze rin-
gencommissaris. Maak een afspraak met Arie 
via 06-82502930 of  boonarie@live.nl of tij-
dens de vogelbeurs. Uw laatste kans voor 2021 

Ledenbestand 01-04-2021: 84 leden, 27 gastleden. 

Lid De Voliere + NBvV lid  84 Contributie bedrag € 42,00 

Jeugdlid De Voliere + NBvV   0 Contributie bedrag € 20,00 

Gastlid De Voliere    27 Contributie bedrag € 20,00 
Totaal aantal leden:       111 

Welkom als nieuw lid : niemand 

            REANIMATIE & AED 

 

Dit was een serieuze oproep, waar niemand op 
gereageerd heb. Doen we het nog een keertje 
over. Bedenk dat het u ook kan overkomen en 
dan nemen wij aan dat u zeer dankbaar zal 
zijn wanneer u door dit apparaat en een vrij-
williger gered gaat worden. U mag ook een 
ander helpen. Geef u op voor deze cursus om 
levens te redden. Ik ga mij opgeven! Cursus 
start na opheffen Lock-down. Wie volgt? REA-

GEREN VOOR 30 APRIL 2021. Namens het be-
stuur, ErikBuizer.  Tel. 06–36208353 



 
 

Bloembinderij Bussem  
Kromme Zandweg 2      
3319 GH DORDRECHT  
               

Tel./Fax 078-6160320  

Open Ma t/m Vr. 08.00 – 
18.00 en Za. 08.00-17.00 
uur. 
Oudenhovenstraat 30-36  
3311 GK Dordrecht. Tel. 
078-6134500. 
E-mail: info@vanreesverf.nl Vertrouwd adres voor, 

verf,behang, materiaal 

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.  



 
 

 

 De Voliere GOK 
   Trekking   1e prijs  2e prijs 3e prijs.    4e prijs
  Mei 2020   41   72   53    76 
 Juni     72   48   16    15 
 Juli     75   79   47    01 
Augustus    13   51   14    08 
September    19   64   55    18 
Oktober      23   55   32    51  
November    31   82   52    78 
December 2020  55   09   21    48 
Januari 2021   65   73   74    22 
Februari 2021   71   30   23    50 
Maart 2021 
April 2021 
Mei 2021 
Juni 2021 
Juli 2021 
Augustus 2021 
September 2021 
Oktober 2021 
November 2021 
December 2021 
Het spaarpotje 2020 voor de Voedselbank staat op: € 98,20. Wegens 
de onbeschoft grote geldelijke  bezittingen van de 
Voedselbank, hebben wij besloten de opbrengst van 
2020 te schenken aan dierenasiel Louterbloemen. 
Donatie vereniging maakt € 100,00. 
De keuze voor het goede doel 2021 is geworden;  
Vogelopvang World of Birds Foundation in Erica. 



 
 

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.  



 
 De Zuurkool 

wandeltocht mocht 
in afgeslankte vorm 
en verspreid over 
meerdere dagen dit 
jaar doorgaan. Ons 
clubgebouw werd 
als Koffie To Go 
post aangewezen en 
daar hebben wij 
handig gebruik van 
gemaakt. Naast 
koffie hadden wij 

ook ballen gehakt en snert To Go in speciale 
bamboeschaaltjes en kartonnen bekers met 
houten roerstaafjes, zodat de buurt niet ver-
vuild kon worden met plastic. Ook een aantal 
stoeltjes op 2 meter afstand geplaatst, waar 
dankbaar gebruik van werd gemaakt door de-
ze lange afstand lopers. Zaterdag 27 februari, 
woensdag 3 en zaterdag 6 maart kwamen er 
vooral op de zaterdagen heel wat langs en via 
raamverkoop kwam niemand binnen, of met 
mondkapje op voor toilet gebruik. Het was 
gezellig. Woensdag 5 mei en zaterdag 25 sep-
tember zijn er weer wandeltochten en zijn we 
weer rustpunt. 



 
 

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



 
 

 

Zo blijft er weinig over van onze hobby. Blijft wel 
nodig om ons goed aan de regeltjes van dierenwel-
zijn te houden, zodat dierenleed geen grip op ons 

krijgt. Dit was een stukje geplaatst in het AD. 



 
 

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  

  Autogarage Bovag Lid 
Groot of kleine beurt & APK keuring 
Stevensweg 79a. 3319 AJ Dordrecht 

Open Ma./vrijdag 08.00-12.30/13.30-17.30 uur 

www.bussem.nl  Telefoon 078-6163365  info@bussem.nl  

http://www.bussem.nl
mailto:info@bussem.nl


 
                            GUUS GROENLING. 

 
 

Het is me het weertje wel de laatste tijd. Eerst bergen 
met sneeuw en heuse sneeuwduinen en wel 11 graden 
vorst in de nacht. Daarna zowaar dooi gevolgd door 
onvervalste voorjaarsstormen en na de zon weer een 
paar dagen regen,hagel en smeltende sneeuw. Ook de 
temperaturen vliegen net als de vogels heen en we-
er.Guus en Greta Groenling zaten bibberend in hun 
half afgebouwde nest en doken met hun snavels tussen 
de dekveren om warm te blijven. En dan ook nog eens 
zoeken naar lekkere hapjes.Ik geef je het te doen. Het 
valt niet mee omdat de mensen ook binnen blijven 
zitten bij de warme kachel en/of open haard. 
Zoltan Zwaan zit hardop te mopperen omdat zijn 
slootje stijf bevroren is en hij in de sneeuw bijna niet 
vooruit kwam en hij in de storm rechtstreeks naar de 
Balkan geblazen werd. Met wind mee kwam hij weer 
terug en nu loopt hij te blauwbekken van de kou omdat 
het wederom zo koud is. Alle dieren hebben het slecht 
momenteel maar toch was daar toch weer het eerste 
kievitsei vroeg in het jaar. Zouden die kieviten geen 
last hebben van de kou? Onze baas is bezig om alle 
hokken te reinigen zodat die solisten een nieuw koor 
kunnen gaan vormen in het najaar. Maar nu is daar al-
les in quarantaine vanwege een uitbraak van snot. Ze 
zitten allen met troebele oogjes en snotterende 
snavels te wachten op de dierenarts voor een kuurtje. 
Tot de volgende maand 



 
 

Info: Plein 1940-1945, NR 5 Dor-

drecht 

Tel. 078-6133529 of 06-51088490 
E-mail : info@nanningscatering.nl 

www.nanningscatering.nl 
• Diverse Luncharrangementen—Receptieverzorging—

Maaltijden—Koud/warmbuffetten—Diner á la carte 



 
 

De klusploeg is weer flink bezig geweest. De 
keurverlichting om de keurmeesters tijdens 
de Keurdag van goede verlichting te voor-
zien komt in een nieuw ophangsysteem en 
verdwijnen al die kettingen. 
Het kozijn van het halletje waar je binnen-
komt, is een slag gedraaid, zodat de deur nu 
niet meer het halletje indraait, wat heel onge-
makkelijk was als je met kooien of tassen in 
je handen aankwam. 
Het rolluik van het 1e raam in grote zaal is 
gerenoveerd, zodat het weer soepel sluit. 



 
 DISTRICTSTENTOONSTELLING 

ZUID-HOLLAND 2021 
 STICHTING DISTRICTSSHOW ZUID-

HOLLAND 
i.s.m. 1e.Flakkeese Vogelvereniging Middelharnis 

  

Beste vogelvrienden, medebestuurders, 
  

De Stichting Districtsshow Zuid-Holland organiseert i.s.m. vogel-
vereniging “1e. Flakkeese Vogelvereniging” uit Middelharnis van 
woensdag 15 t/m zaterdag 18 december a.s. de Districtstentoon-
stelling van Zuid-Holland in Dirksland. Deze tentoonstelling staat 
open voor alle verspreide leden, leden en jeugdleden van afdelin-
gen welke in district Zuid-Holland gevestigd zijn, en bij een ge-
vestigde afdeling in dit district hun ringen besteld hebben. 
  

Om deze tentoonstelling tot een succes te maken hebben wij u, 
als bestuur en inzender, hard nodig. Een show organiseren zonder 
vogels, daar ben je snel klaar mee. En dat is nu juist niet onze 
bedoeling. Wij hopen dan ook dat u deze district tentoonstelling 
van harte wilt aanbevelen bij uw leden en wij op veel vogels mo-
gen rekenen namens uw verenging. 

 

DUS DOE MET ONS MEE! 
  

 Buiten het vastgestelde prijzenpakket volgens het reglement, 
stellen wij extra prijzen ter beschikking voor het individuele klas-
sement (vijf hoogste) en voor het verenigings-klassement (10 
hoogste). Een reden te meer om met deze bijzondere tentoon-
stelling mee te doen, wij rekenen op u. 
  

Uw inschrijfformulier ligt vanaf oktober klaar bij uw secretaris of 
u kunt ze aanvragen via onze website: www.sdzh.nl  
  

Het programma ziet er als volgt uit: 
Woensdag 15 december: vogels inbrengen vanaf 15.00 uur tot 
21.00 uur. 
Donderdag 16 december: Opening T.T. 19:30 
uur, T.T. geopend tot 22.00 uur 
Vrijdag  17 december: T.T. open van 10.00 
uur tot 22.00 uur. 
Zaterdag  18 december: T.T. open van 10.00 
uur tot 16.00 uur. 

Uitkooien van de vogels begint om 16.15 uur. 
  
Voor evt. vragen kunt u terecht bij onze DTT-
secretaris Lex Kaptein, 06-12616179. 
  



 
 

NIEUWE TARIEVEN EN VERZENDING VAN DE RINGEN 
  

De kosten die wij maken om ringen te produceren stijgen.  
Daarbij kunt u natuurlijk denken aan materiaalkosten, 
maar ook de kosten voor anodiseren, salariskosten, on-
derhoud, etc. worden hoger.  In verband hiermee zijn wij 
genoodzaakt om de prijs van de ringen iets te verhogen. 
Ingaande de bestelling voor ringen voor ronde 1 van 2022 
(dus vanaf 1 april 2021) zijn de prijzen als volgt: 
  

Gekleurde ringen            € 0,25  
Volledig (binnen en buiten) gekleurde ringen   € 0,40  
Kunststof ringen                € 0,40  
Gekleurde ringen voor beschermde vogels    € 0,35  
Volledig gekleurde ringen voor beschermde vogels € 0,50  
Aluminiumkleurige ringen (groot)       € 1,00 
Roestvrij stalen ringen          € 2,00  
Spoedbestelling: basisprijs ring plus      € 1,00  
Niet-leden: basisprijs ring plus        € 1,00  
  

Overigens zijn wij daarmee in vergelijking met andere or-
ganisaties nog steeds de goedkoopste!  
  

LET OP! Als u spoedringen, na 1 april a.s., voor 2021 
wilt bestellen gelden hier ook de nieuwe tarieven 
voor. 
  

Daarnaast vertellen wij u niets nieuws als we vaststellen 

dat de kwaliteit van de postbestelling in Nederland hard 

achteruit is gegaan. Ook voor het verzenden van ringen 

heeft dit consequenties: bij vrijwel elke verzending komt 

het tegenwoordig voor dat er een of twee niet bezorgd 

worden.  



 
 

En waar die dan blijven? Om de vereniging en de betref-
fende leden niet de dupe te laten worden maken wij dan 
de hele bestelling opnieuw! Dat kost ons tijd, werk en ma-
teriaal en de leden hebben sowieso de ringen later of te 
laat. Soms komen we er dan na drie weken achter dat de 
eerste bestelling dan pas afgeleverd wordt. En ringen 
voor beschermde soorten mogen wij geen tweede keer 
maken, dus moet de ringencommissaris de bestelling 
nogmaals doen, maar dan met andere volgnummers.  
  

Kortom: narigheid alom!  
  

Verreweg het verstandigste zou zijn om alle ringen aan-
getekend te gaan verzenden. Alleen het probleem daarbij 
is dat e.e.a. een enorme administratie vergt en voor de le-
den veel hogere kosten met zich meebrengt. Als alterna-
tief hebben we besloten om (eveneens ingaande de eer-
ste bestellingen voor ronde 1 van 2022) de ringen 
voortaan als een brievenbuspakje te gaan verzenden. 
Hiervoor is geen handtekening voor ontvangst vereist, 
maar elke zending heeft wel een track & trace mogelijk-
heid, waardoor wij weten waar een zending zich bevindt.  
  

De (geringe) meerkosten van deze verzendingen zullen 
worden verdisconteerd in de administratie- en verzend-
kosten. Ingaande ronde 1 bedragen die voor een  

afdelingslid € 3,00 en voor Verspreide Leden, niet-
leden en spoedbestellingen € 4,50 per bestelling. 
 Overgenomen door ringencommissaris Arie Boon uit 
NBvV voorlichtingsbulletin van maart 2021 



 
 Vogelbeurs met voer afdeling 
Zaterdag 27 maart; 09.00-12.30 uur. 

Zoals het er nu naar uitziet nog steeds 
geen vogels en broedblokken op deze 
beurs. Dus ook geen catering en maar 
hoogstens 4 bezoekers in de J. Piketzaal. 
Bestel tijdig uw balen zaad, eivoer, en bo-
dembedekkingen bij Erik. Hij geeft dit dan 
door aan Werner, zodat de kans op fouten 
steeds minder wordt. 
Hopelijk komt er nu met de vaccinaties 
snel verbetering in de situatie. Blijf gezond. 

Vogelbeurs met voer afdeling 
Zaterdag 24 april; 09.00-12.30 uur. 

 

Zoals het er nu naar uitziet nog steeds 
geen vogels en broedblokken op deze 
beurs. Dus ook geen catering en maar 
hoogstens 4 bezoekers in de J. Piketzaal. 
Bestel tijdig uw balen zaad, eivoer, en bo-
dembedekkingen bij Erik. Hij geeft dit dan 
door aan Werner, zodat de kans op fouten 
steeds minder wordt. 
Hopelijk komt er nu met de vaccinaties 
snel verbetering in de situatie. Blijf gezond. 



 
 



 
 

metaalhandelzondervan@hotmail.com
Tel. 06 23 90 05 65 of 06 41 84 45 49 

Nijverheidsstraat 87, 3316 AP Dordrecht.
Open; Ma.- Vr. van 8.00—17.00 uur. 

Za. 8.00 -12.00 uur



 
 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 
Bagijnhof 60a, 3311 KE Dordrecht (1e verdieping) 

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   



 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
  

 

 
 
 

  



 
 


