December
Wij wensen u
en uw familie
fijne feestdagen en een
gezond 2022
Het bestuur.

Maandag 6 december mag contactavond niet
gehouden worden. Mark & Hugo gooien de
zaak op slot vanaf 17.00 uur, dus ook wij moeten ons hieraan houden. Wij annuleren alle
avond activiteiten, zodat we ons houden aan de
voor geschreven regelgeving. De vogelbeurs is
overdag en mag gewoon worden gehouden,
maar we moeten ons zoveel mogelijk houden
aan de regels die ook in de winkels gelden, dus
mondkapje op als u door de zalen loopt. QR
code tonen op verzoek. Wij wachten af hoe het
ervoor staat met de Nieuwjaars receptie van
maandag 3 januari 2022.
Wij hopen u te zien op laatste vogelbeurs van
dit jaar. Wel apart op de 3e zaterdag van deze
maand, t.w.:

Zaterdag 18 december vogelbeurs: van 13.00 tot 16.00 uur !
Clubgebouw De Voliere,

Adj. H.P. Kosterstraat 5 in Dordrecht.

Kalenders 2022

Zijn vanaf heden weer te koop voor € 3,00 per stuk via
penningmeester. 1e bestelling is uitverkocht. Bestellen
is mogelijk en zo nodig wordt het thuis bezorgt. Wij
gaan er voor de vogelshow nog 15 bestellen, op = op.
In & verkoop van;

Postzegels & Munten

Oud & antiek speelgoed
‘s HeerBooeijenstraat 1

3311 BN in Dordrecht.

Tel. 078-6136438

www.dordtsekil.nl

Colofon

Vogelvereniging De Volière Lid van de N.B.v.V.
52e jaargang nummer; 12 - 2021
lid Kamer van Koophandel onder NR: 24367740.
Voorzitter:

Bestuurssamenstelling:

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 tot 1-1-2022
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: Vacant
Telefoon:
Materiaalcommissaris: John Visser geen bestuurder:0651999236

Contributie 2022: Contant / Internet / overschrijfkaart bank

Senior Leden met NBvV:€ 42,00.
Jeugd & Gast leden: € 20.00
Vriendelijk verzoek, maakt uw contributie voor
eind januari 2022 over, via Internet bankieren of con-

tant, v.v. De Volière: NL23 ABNA 0513 3414 12. vermeld
altijd uw kweeknummer a.u.b.

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.

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

Nieuws van de tentoonstellingen

Door de steeds oplopende besmettingen hebben de besturen van de Rayon 4 in Heerjansdam en de District TT in
Dirksland, besloten deze tentoonstellingen te cancelen.
Een wijs besluit wat met pijn in het hart is genomen. Ook
verenigingen om ons heen hebben deze beslissing genomen of gaan deze alsnog nemen, dus let op als u een TT
wilt gaan bezoeken, of deze wel door gaat. Volgend jaar
blijven we hier hopelijk van verschoont.

DE MOPPENTROMMEL.
Dokter, ik ben de laatste tijd zo moe als een hond, maar toch
heb ik honger als een paard en eet ik als een varken. Tja, dan
kan ik U alleen maar doorverwijzen naar een dierenarts.
Mijn nieuwe buurman ging behangen en vraagt aan mij; Zeg
buurman, toen jij hebt behangen, hoeveel rollen behang heb jij
toen gekocht? 17rollen", zei ik.
3 Dagen later komt hij naar mij toe en zegt; Buurman, ik heb
nog 8 rollen behang over.
Dat kan kloppen, zei ik, dat had ik ook.
Een Belg in een kroeg bestelt 18 pilsjes. Barkeeper vraagt;
Waarom 18 bier? Belg; Daar hangt een bordje. Onder de 18
wordt niet getapt.
Het leeft onder de grond en heeft nooit hoofdpijn?...
Paracetamol.

Moeder: laat je rapport eens zien!!! Ik: Voordat ik hem pak
moet je weten.......het belangrijkste is dat we gezond zijn!

Ronde 3 is nu bezig. Om misverstanden te
voorkomen, bestel en betaal uw ringen alleen
via onze ringencommissaris. Maak een afspraak met Arie via 06-82502930 of
boonarie@live.nl of tijdens de vogelbeurs.
Ronde 2 wordt na 15 december uitgeleverd.
Ledenbestand 01-12-2021: 91 leden, 30 gastleden.
Lid De Voliere + NBvV lid
90 Contributie bedrag € 42,00
Jeugdlid De Voliere + NBvV 1 Contributie bedrag € 20,00
Gastlid De Voliere
30 Contributie bedrag € 20,00
Totaal aantal leden:
121
Welkom als nieuw lid : Wim Kraak met 1DSZ als kweeknr.
C. van Dixhoorn en W. de Ruijter(8VAE) beide uit Papendrecht. Kraak Kweekt div. Tropen. Dixhoorn Parkieten en De
Ruijter Tropen en Kanaries. Wij wensen hun veel plezier
aan de hobby en aan het lidmaatschap van onze vereniging.
Welkom als Gastlid Henk v.d. Berg uit Eck en Wiel en Ton
Gerritsen uit Sint Willebrord beide Harzer kwekers. Vader
Arie en zoon Arie Roza hebben hun lidmaatschap op gezegd
en T. van Deursen heeft zijn gastlidmaatschap opgezegd.

Laatste nieuws Federatie De Voliere

Vrijdag 10 december worden de Harzer kanaries ingebracht, zaterdag worden ze gekeurd en zondag is het afluisteren van de
Kampioenen, lunch en verloting en aansluitend uitkooien. Goede show gewenst, fijne dag met mooie resultaten.

Laatste nieuws Groei & Bloei & VBBD

Woensdag 15 december is er Kerst bloemschikken, ook dit is
gecanceld. Bij de Imker en bijenvereniging is het topdrukte in
de slinger ruimte. Potjes Honing te koop in hal. € 5,50

Bloembinderij Bussem
Kromme Zandweg 2

3319 GH DORDRECHT

Tel./Fax 078-6160320

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.

Open Ma t/m Vr. 08.00 –
18.00 en Za. 08.00-17.00
uur.
Oudenhovenstraat 30-36
Vertrouwd adres voor,
verf, behang, materiaal

3311 GK Dordrecht. Tel.
078-6134500.

E-mail: info@vanreesverf.nl

De Voliere GOK
Trekking
1e prijs 2e prijs 3e prijs. 4e prijs
Januari 2021
65
73
74
22
Februari 2021
71
30
23
50
Maart 2021
77
32
35
61
April 2021
08
75
29
19
Mei 2021
78
69
42
15
Juni 2021
41
66
39
08
Juli 2021
89
59
25
75
Augustus 2021
09
29
63
73
September 2021
16
44
14
67
Oktober 2021
29
20
02
15
November 2021
31
10
03
53
December 2021
Groen/ cursief zijn winnende getallen in 2021.
De keuze voor het goede doel 2021; Vogelopvang World of
Birds Foundation in Erica. Bedrag inmiddels € 145,00. Oktober geen winnaars. November; Andries van Batenburg 3e prijs
met nr. 3 € 26,00. Jan van Oosten 4e prijs met nr. 53 € 32,00.
December is de laatste trekking, alle prijzen gaan er uit.

Penningmeester niet meer gezocht

Onze penningmeester heeft besloten zich wel weer verkiesbaar te stellen. Het nieuwe kassa systeem geeft hem
steeds meer plezier na alle aanpassingen. Voor de vereniging is het van groot belang dat dit systeem zijn intrede
heeft gedaan, want je kan als vereniging met een eigen
clubgebouw niet meer zonder PIN betalingen. Marinus is
verknocht aan zijn oude boekhoudsysteem maar met wat
hulp is hij nu zover, dat de computer hem steeds meer terwillen is. Wij hopen dat deze beslissing hem heel veel plezier gaat brengen. Wij zijn er zeker blij mee.

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. Ongelofelijk assortiment KWALITEITS producten, voor een eerlijke prijs.

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

Bijzondere TT 2021

Vrijdag 5 november was het dan zover na 2 jaar weer een tentoonstelling in ons eigen clubgebouw. Maar dat gaat niet zomaar,
daar moet je wel wat voor doen. De TT groep is woensdagochtend na de koffie met steun van enkele mannen van de klusgroep
begonnen met het gereed zetten van stellingen, verbouwen van
de wandstelling en alles wat er verder maar wat mee te maken
had. En dat zijn zo gekscherend best een behoorlijk aantal klusjes. Na de lunch waren wij er helemaal klaar voor en konden de
16 inzenders hun 159 vogels inbrengen. Om 18.00 uur werd er
patat met een snack bij snackbar De Ruit af gehaald en verorbert.
Om 19.30 uur werd de verlichting afgesteld, zodat de vogels konden wennen aan het TT ritueel. Om kwart voor tien ging de
nachtlamp aan en kwam Marinus even van huis om de led verlichting uit te doen en ging een kwartier later de nachtlamp uit.
De andere ochtend ging om 7.45 uur het schemerlicht weer aan
en om 8.00 uur ging de Ledverlichting weer aan in de Joop Piketzaal. De keurmeesters Cees Verstraten voor de kleur en Postuurkanaries en Ad de Jong voor de Tropen en Europese Cultuur vogels kwamen uit Oud-Gastel en waren opgehaald door Jack Balemans uit Roosendaal die ook tropen, EC vogels en Parkieten mag
keuren, waar trouwens ook Ad voor bevoegd is. Eindelijk kon het
werkstuk van onze klus timmerman Henk zijn werk doen, namelijk als keurverlichting prima in de kooitjes schijnen waar de 3
KM zeer over te spreken waren. Omdat het een lichte dag was
hoefde de zaalverlichting geeneens aan, wat alleen maar goed is.
Willy zorgde voor de koffie, Aad ging boodschappen halen, Marinus verleende hand en spandiensten zoals vogels voordragen en
Jan kwam wat later wegens zijn werk in de volière van Dubbelmonde, maar ging toen helemaal los met voordragen en Arie nam
plaats achter zijn Laptop en stopte alle uitslagen in het TT programma van Lex, die in de middag nog langs kwam om de catalogus gereed te maken die Dirk wat had voorbereid met adverteerders en meer van die administratieve rompslomp. He t liep

FIETS SPECIALIST

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

allemaal best gesmeerd. De lunch was prima verzorgd door Willy
en werd daarbij geassisteerd door bestuur. Dirk mocht voor het
eerst met zijn frietkar in het schuurtje 2 soorten snacks bakken en
die gingen erin als koek. Nadat alles was ingevoerd werden om een
uur of 3 de KM betaald door Marinus en konden de meeste naar
huis. Arie, Dirk en Lex maakte alles verder gereed en kon de catalogus worden verstuurd per E-mail naar de drukker en konden de
heren even een sappie nemen en naar huis. Vrijdagochtend was het
om 8.00 weer verzamelen en konden de vogels na eerst een kleine
verbouwing op hun show plek gezet worden en dat is vaak een
heel gepuzzel, want er moet ook nog een logische volgorde blijven
bestaan. Dirk en Marinus gingen naar de Ridderkerkse plantenhal
om een leuk aantal planten aan te schaffen en daarna via de drukker in Barendrecht weer naar de club te keren. Eerst soep opwarmen en brood gereed maken, zodat de inwendige mens weer was
gevuld en de laatste puntje op de I werden gezet. En dat is een serieus werkje want er moet wel op de juiste kooien een rozet worden
gehangen en stickers worden geplakt. Ook de kooi waar de vogel
die het Bondskruis had gewonnen werd feestelijk versiert met het
knutselwerk van timmerman Henk. En toen was het plotsklap 19.
30 uur en was daar de opening. Met een niet al te grote groep,
waarmee we helemaal aan de wensen van het kabinet en RIVM
voldeden, was het tijd om de jubilarissen in het zonnetje te zetten.

Adres: Plein 1940-1945, NR. 5
Dordrecht
Tel. 078-6133529 of 06-51088490
E-mail : info@nanningscatering.nl
www.nanningscatering.nl

•

Diverse Luncharrangementen—Receptieverzorging—
Maaltijden—Koud/warmbuffetten—Diner á la carte
Thuisdiner—Afternoom tea party—Barbecue

Vorig jaar was Co Sneep 50 jaar lid van de NBvV en van
onze club. Vandaar dat hij van Rayon & Districtsvoorzitter
Lex Kaptein de bij behorende speld werd overhandigd en
van onze vereniging een Oorkonde en VVVbon kreeg overhandigd en voor zijn vrouw een mooi Biedemeyerboeket.
Wegens corona konden wij hem niet eerder huldigen. Dat
ging wel bij Wim Hennekes die 40 jaar lid is van de NBvV
en onze club. Ook hier was Lex weer bezig met de speld en
wij met de Oorkonde, VVVbon en Biedemeyerboeket. En
dan kom je bij uitreiking van het Bondskruis. Dit moet een
lid zijn van onze vereniging D05. Dit jaar waren de parkieten aan de beurt bij gelijk eindigen in punten en zodoende
viel deze prijs aan Piet Smit. Een fantastisch mooie standaard parkiet met kleuren EF Spangle grijs blauw. Een geweldig applaus was zijn deel en vol trots kon hij zijn keurbrieven en catalogus afhalen bij de stand en was hiermee de
TT geopend. De Joop Piketzaal was zo tactisch mogelijk ingericht, want er kunnen best wat meer dan 159 vogels in. De
voerstand van Erik en Aad kon mooi blijven staan en met
een leuk aantal planten waren de stellingen mooi gevuld.
Het was echt een feestelijk gezicht en dat hebben we jaren
lang gemist zo’n aankleding. Door alle gedoe rond om Covid-19 had bestuur besloten om geen Rad van Fortuin te laten draaien, omdat de bezoekers aantallen niet al te hoog
werden ingeschat en dat bleek een juiste beoordeling. Maar
Lucky Nummer stond wel gereed en na een schuchter begin
verdween er toch aardig wat munt en papier geld in de gleuf
Er werden een aantal leuke prijzen gewonnen en raakte de
voorraad prijzen eindelijk gedeeltelijk minder. Er was bijna
2 jaar niets uit gegaan en vooral Henk Verroen sponsorde
aardig wat leuke prijzen, zodat we blij waren dat het nu
minderde. Het bleef verder een leuk en gezellig samenzijn
en zo kon om 22.00 uur de schemerverlichting aan en het
grote licht uit bij de vogels. Al met al een mooie eerste dag
en bestuur kon tevreden naar huis. Zaterdagochtend waren
de eerste al weer vroeg ter plaatse om de vogels van schoon

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

Drinkwater en voer te voorzien. Een ander was aan het
vegen of koffie aan het zetten, zodat we gezellig een
heerlijk bakkie konden nemen. Er moesten nog wat
VVV bonnen worden gehaald en penningmeester moest
even pinnen, dus dat was ook weer voor elkaar. De bekers en medailles moesten van ons logoplaatje worden
voorzien en op winnaar gesorteerd worden. Om de
prijsuitreiking een beetje goed te laten verlopen is een
spiekbriefje een handig hulp middel, maar best een
hoop zoek werk, maar ook dat kwam tenslotte aardig
voor elkaar. De dag verliep rustig met een redelijk aantal bezoekers, maar je kon toch duidelijk merken dat
velen nog een beetje benauwd waren voor corona en de
show lieten voor wat het was. Hopelijk komt in 2022 de
loop er weer in. We zitten dan een week later zodat we
niet gelijk zitten met Sliedrecht en Zwijndrecht, want
dat scheelt toch ook weer bezoekers. Om half vier was
het dan tijd voor de prijsuitreiking en omdat voorzitter
Andries wegens privé omstandigheden niet aanwezig
kon zijn mocht Dirk dit klusje klaren. Met hulp van
mede bestuurders werden alle prijswinnaars naar voren
geroepen en kregen ze hun wel verdiende bekers, medailles en klassement prijzen. Altijd weer leuk om te
doen en het geeft je een beetje het gevoel of je een vervroegde Sinterklaas bent met wat hulppieten en geen
zwarte dus we voldeden aan alle eisen. Om 16.05 kon
het uitkooien beginnen en mochten de broers J&J de
Gans uit Ameide als eerste naar binnen. Ze hadden ook
de parkiet met de hoogste punten 93 om precies te zijn,
vandaar hadden ze nog een streepje voor. Om vijf uur
was iedereen voorzien van vogels en plantjes en kon het
bestuur na het vegen genieten van

Welverdiende consumptie en terug kijken op een geslaagde
show. De bardames waren nog voorzien van een prachtige Orchideeplant als dank voor hun werk. Stevan Augustijn willen
we ook nog even apart bedanken voor het binnen halen van
een groep ZZP'ers die een advertentie in de catalogus plaatste.
Dit is toch wel heel welkomen financiële ondersteuningen die
anders de show met een behoorlijk negatief saldo de boeken in
laat gaan. Heel veel dank hiervoor en verder bedankt het bestuur allen die op wat voor manier hebben geholpen en de
kwekers voor de inzending van hun vogels. Hopelijk komt er
snel een einde aan Covid-19 en komt het vereniging leven
weer steeds meer op gang. Wij wensen iedereen vast fijne
feestdagen en een gezond en goed kweek jaar te ge moet. Hier
onder nog een paar inpressiefoto’s Links de jeugdkampioen
Onder de jubilarissen Co links, Wim
rechts en Lex District voorzitter.

Onder Bondskruis winnende vogel.

Deze show van 2021 verdient een vervolg in 2022, dus kwekers in de winter periode, deel uw broedperiode iets later, zodat jullie volgend jaar weer van de partij zijn. We missen je !

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

Het wordt weer spannend met de oplopende besmettingen, maar we hopen het beste ervan. Nu met QR code of recent negatief test uitslag. Ook het mondkapje moet
weer op als u door de zalen loopt en bij
binnenkomst, ontsmet uw handen en geen
handen schudden maar box of ellenboog.
Breng ons niet in de problemen. We gaan

overschakelen naar nieuwe af levering dag.
Voortaan komt Werner dinsdag of woensdagochtend bezorgen. Bestel voortaan uiterlijk op de maandag voor de beurs uw balen zaad, eivoer, en bodembedekkingen bij
Erik. Hij geeft dit dan door aan Werner, zo-

dat de kans op fouten steeds minder wordt.
Let op de beurs van december gaat naar
zaterdag de 18e omdat de 4e zaterdag op
1e Kerstdag valt en dan bent u liever thuis.
Past uw bestelschema aan, Werner komt
dinsdagavond de 14e bezorgen en staat
het zaterdag de 18e tussen 13.00—16.00
uur voor u gereed. Woensdag van 9.00-13.00
uur zijn wij ook altijd open voor afhalen.

Guus Groenling

Guus en Greta Groenling zaten samen knus in hun boom
van het najaarszonnetje te genieten totdat zij plots opgeschrikt werden door een hoop kabaal. Reusachtige monsters op 4 wielen denderden voorbij en deed ons verblijf
opvallend beven.
"Wat is dit nu weer" riep Greta Groenling en keek Guus
Groenling, nog natrillend, diep in zijn zwarte kraaloogjes.
Guus zweeg eventjes en zei toen vol bravoure dat ze er
maar eens achteraan moesten gaan om uit te vinden wat er
aan de hand was. Onderweg kwamen ze vele opschrikte vogeltjes tegen en ook de konijnen kozen het hazenpad. Met
trage vleugelslag kwam mijnheer Den Uil voorbij gevlogen
op zoek naar de onrust in zijn domein. Plots stopte de herrie en konden we naderbij komen. Gezeten op een uitstekende tak zagen we dat ze ons bos gingen uitdunnen. De
een na de andere boom moest eraan geloven. Vele vogelverblijven verdwenen evenals muizenholletjes en hazenlegers. Een ware exodus kwam op gang. Maar waarheen allemaal??? Mijnheer den Uil wist het ook niet maar die hoopte dat ieder dier weer een nieuw plekje zou vinden. Guus en
Greta Groenling gingen verslag uitbrengen in hun tuin en
kwamen tot de ontdekking dat het ook daar wel erg stil
was. Geen wonder er was weer eens een evenement, dat
ondanks Corona, veel deelnemers en publiek trok. Guus en
Greta Groenling keken eens op een vensterbank door een
ruitje en zeiden toen tegen elkaar;" volgend jaar maar weer
eens gaan kijken als Corona verdwenen is. Fijne feestdagen
gewenst en een mooi en gezond 2022 van Guus & Greta.
Tot volgende maand

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: michel@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.
Vakmanschap.
Voorstraat 309
3311 EP Dordrecht
Tel 078 6145612

Schoenverzorging.

