
 
 



 
 



 
  

 

 

 

 

 

 Maandag 4 februari Algemene Jaarlijkse ledenverga-

dering. 

Altijd weer spannend wat deze avond ons gaat bren-

gen. Vooral de penningmeester moet altijd met de 

billen bloot en dan zijn we toch wel naar benieuwd. 

Hoe ziet het er financieel allemaal uit in ons eerste 

jaar met een eigen clubgebouw. We moesten natuur-

lijk nog wel even een factuur van Allgroen betalen en 

die was niet mis, maar als we echt alles hadden moe-

ten betalen waar ze recht op hadden, dan had er nog 

een flinke schep geld bij gekomen. We zijn fantas-

tisch door dit bedrijf gesponsord en daar zijn we ze 

natuurlijk heel dankbaar voor. 

Op verzoek van de bond hebben wij deze avond een 

enquête in te vullen over de opmaak van het blad On-

ze Vogels. Uitslag bekend maken tijdens volgende 

avond. Kom daarom ook. 
Aanvang 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.30 uur. 

Dus zoekt u naar wat vertier op deze avond, kom gezellig 

langs, in de; Adjudant H.P. Kosterstraat 5 in Dordrecht. 

Het bestuur 



 
 



 
 

     Colofon 

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

    51e jaargang nummer;  2 - 2019                                                     
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 2019:  Contant / Internet  / overschrijfkaart bank 

 Senior Leden :   € 40,00    Jeugd/Gast leden:  € 20.00   

 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;                                           

C.A.van Heeren        & M.L. de Grip.    

mailto:boonarie@live.nl


 
 



 
 

 

Bestellen ringen voor het kweekjaar 2019.  
Ronde 3 is nu open tot 25-01.Uitleveren 1 april 2019. 
Ronde 4 van 1 februari tot 25 maart, uitleveren 15 mei. 
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.  

Bij verhoging van Post.nl voor een postzegel, passen wij dit bedrag aan. 

U kunt nu ook Kunststofringen bestellen!  
Namens het bestuur, uw ringencommissaris  

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



 
 



 
 

Per 1 januari is lid geworden; Harry Groeneweg die sa-

men met zijn broer Piet aan de vogelhobby gaat begin-

nen. Ledenbestand 1-02-2019: 97 leden, 23 gastleden en 

7 donateurs. Van harte welkom en een fijn verblijf als 

lid. Van enkele leden is het lidmaatschap beëindigd; M. 

Philippo, R.v.d. Geer, R. Rens, R. Scheers, M.Moddares, 

G. Zanen. 

Overleden: Cor van Heeren, Lid van Verdiensten. 

Zoals u weet zijn we iedere woensdag open vanaf 

9.00—16.00 uur. U kunt niet alleen aardappelen, uien, 

eieren, chips, stoofperen, peulvruchten aanschaffen maar 

ook kunt u contact opnemen met de Happy Family 

Coach of u laat een pijnlijke plek in uw lichaam masse-

ren. Zij zijn er alleen in de middag. Yoga wordt er ook 

gegeven. 

Er is ook tijd voor een praatje of een lekker bakkie leut 

of een tosti tussen de middag. U bent gewoon van harte 

welkom. In de morgen zijn er nu brei en haakwerk da-

mes bezig en het wijkteam gaat ook vaker langs komen. 

Ook is het mogelijk om houten nestkastjes te maken. 

Uitslagen Timbrado’s in week 1. 

Stammen Floreado;  

1e plaats en Meesterzanger Leo Raven. 

2e plaats Ricardo Leyten. 3e plaats Matthew Sprangers. 

Enkelingen Floreado; 

1e plaats Wim Corens uit België. 2e Sjef de Wit. 3e Erik 

van Staverden.  



 
 

Bloembinderij Bussem  
Kromme Zandweg 2      
3319 GH DORDRECHT  
               

Tel./Fax 078-6160320  

    PUNT interieurbouw.                                               
 Sponsor van onze bar.    
 Knap stukje vakwerk met de 

 Homag Venture machine.  

                

Veerplaat 79   3313 LJ  

  Dordrecht   

 Tel. 078 - 6164190 

Informatie over de 11 Rayon 5 verenigingen vindt u 

op: www.vogelverenigingenrayon5.nl 



 
 

Uitnodiging 
Namens het bestuur nodigen wij u uit tot het bijwonen van de 

Algemene jaarvergadering. Deze zal gehouden worden op 

maandag 4 februari 2019 in ons clubgebouw De Voliere, Adj. 

H.P. Kosterstraat 5, 3313 AM in Dordrecht 

De aanvang is om 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur 

AGENDA. 
  Opening. 

  Vaststellen agenda. 

  Notulen A.L. vergadering 2018. 

  Ingekomen stukken betreffende de jaarvergadering. 

  Jaarverslag secretaris. 

  Jaarverslag penningmeester. 

  Verslag kascommissie(Gert Scheurwater & Piet Smit). 

 Verkiezing kascommissie voor het jaar 2019. Aftredend: Gert 

Scheurwater, herkiesbaar Piet Smit. Reserve: Aad Midden-

dorp.  

 

PAUZE. 
  Bestuursverkiezing.  Aftredend / herkiesbaar: Erik Buizer 

   

     Vaststellen contributie 2020. 

  T.T. Reglement(en) 2019. 

  Bestuursbeleid 2020. 

  Rondvraag. 

  Sluiting 

 

Het bestuur. 
Toelichting op de agenda; Leden kunnen zich kandidaat stellen voor 

een bestuursfunctie. Hij/Zij moet dit schriftelijk doen, tenminste 8 da-

gen voor de Algemene jaarvergadering. Hij/Zij moet hierin worden  

gesteund, door tenminste 3 leden.  



 
 

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.  



 
 

Jan & Dirk hebben eind vorig jaar het dak van de volière 

helemaal schoongemaakt en vooral veel mos met hoge-

drukreiniger verwijderd. Ook in de beide rennen wat uit-

werpselen verwijderd, ziet er weer een stuk beter uit. Er 

is een nieuwe parkiet bij gekomen en met de overige vo-

gels gaat het prima. Ons lid Dennis Bussem staat op de 

reserve lijst als vogelverzorger. Heeft u geen vogels meer 

thuis en zoekt u een leuk uitje, maak eens een rondje over 

de Stadsboerderij van Weizigt en vergeet dan zeker niet 

Onze volière te bezoeken. Het is best een mooie reclame 

voor onze vereniging. Ook de volières van het Parkhuis, 

Vreedonk en Dubbelmonde hebben op hun eigen manier 

ondersteuning vanuit onze vereniging en dat is toch best 

mooie reclame voor onze club. Hopelijk mag dit nog lang 

zo blijven. 



 
 

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.  



 
 

Bijzondere tentoonstelling De Voliere. 
Winnaar Bondskruis en mooiste Tropische vogel; 

Frits v.d. Schaaf met Zebravink     94 punten 

Mooiste kanarie; Stefan Augustijn   93 punten 

Mooiste Eurp. Cult. Vogel A. Boon met 91 punten 

Mooiste parkiet; Piet Smit met 93 punten. 

Mooiste OK vogel Stefan Augustijn, 93 punten 

Winnaar Klassement Frits v.d. Schaaf 457 pnt. 

RIVIERENCUP 2019 
Winnaar BONDSKRUIS: Arjan van Bruchem 

Mooiste kanarie: Arjan van Bruchem.(Schoonhoven) 

Mooiste Tropische vogel: M. Venderbos (Spijk) 

Mooiste Eurp. Cult. Vogel : M.v.d. Net(Dordrecht 

Mooiste Parkiet: H.W. de Jager (Sliedrecht) 

Mooiste Stam: P. van Drongelen (H.I. Ambacht) 

Mooiste Stel: J.J. Los (Zwijndrecht) 

Mooiste OK vogel:G.v.d.Linden(Zwijndrecht) 

Mooiste vogel jeugd: Danielle van Bruchem 

Aangewezen vogel: J.C. Bieren en G. Nieuwburg 

Winnaar Klassement: A. Venderbos 465 punten 

Winnaar vereniging klassement: G29 Goroinchem 

 

Volgend jaar wordt deze wedstrijd georganiseerd 

door Z04 Ons Genoegen Zwijndrecht. 

Speel mee voor D05, zodat we weer gaan scoren. 



 
 

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  



 
 

Vogelbeurs 
In 2019 gaan we natuurlijk weer gewoon verder met 

het houden van onze beurs. Maar het is niet gewoon, 

daar moeten we met elkaar wat voor doen. Want als 

de animo niet toeneemt zeggen de handelaren ons 

vaarwel. Dus maak er gewoon een goede gewoonte 

van om iedere 4e zaterdagmorgen even langs te 

komen en uw balen voer via onze handelaar af te ne-

men. Op de COM in Zwolle er nog eens met hem 

over gehad dat hij regelmatig een leuke aanbieding 

moet presenteren, zodat het voor onze kwekers extra 

interessant wordt. Dit hebben we gezien met de aan-

bieding van Sluis eivoer, de zakken vlogen over de 

toonbank. En de kwaliteit van Sluis en Producten 

van Teurlings zijn al bekend uit de tijd van onze 

opa’s en dat is alleen maar beter geworden. En let op 

hé in een zak van 25 Kg zit toch echt 5 Kg. Meer 

dan in die van 20 Kg en 

dan is de prijs toch net 

iets voordeliger. En onze 

koffie is prima en de ge-

haktballen van ongekend 

hoog niveau, er wordt bij-

na om gevochten.. 



 
 



 
 

Zaterdag 12 januari werd er door 13 personen om 8.15 

uur verzameld bij ons clubgebouw waar de koffie klaar 

stond. Met 3 auto’s richting Zwolle, maar bij De Tweede 

Steeg in Amersfoort eerst nog koffie met Appelgebak ge-

nomen. Cees bracht  onze bardames eerst even naar de 

stad en kwam toen naar de IJSSELHAL. Er waren E-

tickets dus we konden allemaal zo doorlopen na een fikse 

wandeling over de parkeerplaats. Met bijna 25.000 vogels 

in de wedstrijd en nog een paar duizend in de verkoop, 

hoef je niet bang te zijn dat je, je gaat vervelen. Om één 

uur hadden wij afgesproken om gezamenlijk wat te eten 

en we konden gezellig bij elkaar zitten. Ons oudste lid 

was er ook bij en met 91 jaar is dit een TOP prestatie. 

Maar om half twee had hij het wel gehad. Om 18.15 was 

iedereen weer thuis en was een vermoeiende dag achter 

de rug. Voor de NBvV veel lof, maar de catering kan de 

service wel verbeteren en de prijzen verlagen. 



 
 



 
 In Memoriam 

Donderdag 3 januari is na een tweede operatie geheel onver-

wacht overleden ons Lid van Verdiensten Cor van Heeren. 

Bep zijn vrouw belde mij al dat het helemaal niet goed ging en 

dat is wel kort daarna waarheid geworden.  

Cor kwam vorig jaar al steeds minder en op het laatst helemaal 

niet meer, omdat zijn gezondheid dit niet meer toeliet. 

Is de laatste jaren behoorlijk aan het dokteren geweest, terwijl 

hij er anders altijd was. 

Een echte clubman, gesteund door zijn vrouw, die er ook altijd 

was met de avonden dat het niet alleen over vogels ging. 

Samen hebben ze heel wat voor de club in touw geweest en daar 

mogen wij ze dankbaar voor zijn. 

Ondanks dat hij 86 jaar mag zijn geworden is het een gemis, ze-

ker tijdens de clubavonden, als hij de spreker wat toesprak met 

zijn bevindingen. 

Dat hij mogen rusten in vrede en veel sterkte voor Bep, die het 

nu alleen moet doen. 

Guus Groenling 
Vlak voor de kerst kwam Peter Postduif weer eens voorbij. Hij 

was buiten adem. Hij was nonstop vanuit Milano naar Dordrecht 

gevlogen met belangrijk nieuws. Een verre neef van ons nodigde 

ons uit om op visite te komen. Guus Groenling keek zijn eega 

eens aan en riep wat hebben we nu aan onze snavel hangen! Een 

uitnodiging uit Verwegnistan. Hoe moeten we daar in hemels-

naam komen. Peter Postduif hielp ons uit onze dromen. Jullie 

hoeven niet zover.  Hij komt per autobus naar ons kikkerlandje 

toe zodat hij dicht bij jullie is. Ook onze baas stond een week la-

ter in de startblokken om voor bijna twee weken te vertrekken. 

Zou hij naar de zelfde locatie gaan als Gustavo Groenling? 

Mijnheer den Uil bekeek het allemaal eens en schudde meewa-

rig zijn hoofd.  



 
 

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 



 
 Hij riep Guus en Greta Groenling bij zich en vertelde hen dat er een hee-

eeeel grote vogelshow met wel 25000 vogels in Nederland zou worden 

gehouden aan de boorden van de IJssel. Hij had al voor ons geregeld dat 

Zacharias Zwaan ons daar naar toe zou brengen en dat er opvang voor ons 

geregeld was. 

Toen het vertrek daar was stond Zacharias al in de startblokken en met 

machtige vleugelslagen ,vergezeld door een gans peloton Rotganzen en 

Brandganzen ,gingen we op reis. Na twee uur landen we aan de boorden 

van de IJssel en namen afscheid van onze begeleiders. Toen op zoek naar 

onze verre neef Gustavo Groenling in een enorm hallencomplex. Vier hal-

len en het leek wel een mierenhoop. Na lang zoeken en steeds wegvluch-

ten voor die luitjes met enorme schepnetten vinden we hem stilzittend in 

een hoekje van zo'n witte vouwkooi. Na een tralieachtige begroeting be-

dachten Guus en Greta een slim plan om Gustavo te laten ontsnappen. 

Met de hulp van de ontsnapte Pedro Pruimkop maakten we een gat in zijn 

kooi waardoor Gustavo op de wieken kon. Na een paar dagen gedrieen 

rond gekeken te hebben naar alle bedrijvigheid zei Gustavo dat hij weer 

naar zijn kapotte kooitje terug wilde om de Italiaanse driekleur te verdedi-

gen. Wij gingen ook weer terug en bij terugkomst wist Mijnheer den Uil 

ons te melden dat onze verre neef net buiten de prijzen was gevallen. Hij 

was vergeten zijn snavel schoon te maken. Twee weken later hoorden we 

vlak in de buurt een groot zangkoor. Nieuwsgierig als Guus en Greta zijn 

namen ze poolshoogte. Wel 200 vogeltjes probeerden elkaar te overtreffen 

met hun zangkunsten en deden niet voor elkaar onder. De een heel zacht, 

een ander iets harder en sommigen probeerden de anderen de loef af te 

steken. En toen op tafel. We stonden er met open snavel naar te luisteren. 

Het ene quartet nog fraaier dan de ander en een melodieen!!!!!!!! Menig 

zangkoor zou er jaloers op zijn. Nog nagenietend gingen we de volgende 

dag nog eens luisteren. Alle keeltjes waren blijkbaar gesmeerd want een 

meerstemmig gezang werd ons deel. Vol enthousiasme klapten Guus en 

Greta met hun vleugels en ook alle andere vogeltjes genoten van het ge-

zang. Na afloop wist Mijnheer den Uil ons te vertellen dat er iets unieks 

was gepresteerd. Ons "Gouden " keeltje uit de Drechtstreek had concur-

rentie ondervonden van een Brabantse Cantosinger en waren gelijk geein-

digd. Voor waar een UNIEKE gebeurtenis. Nu is de rust weergekeerd en 

hebben Guus en Greta zich teruggetrokken in hun boomnest om de inval-

lende kou te trotseren.  



 
 

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 
 16 t/m 19 jan. LSH Landelijke Speciaalclub Harzers. 

 Za. 26 jan. Vogelbeurs  

  Ma. 4 febr. Algemene jaarlijkse ledenverg. Clubgebouw          
 Za. 23 febr. Vogelbeurs       Clubgebouw
 Ma. 4 mrt Clubavond H. Tolenaar(parkieten) 

 Za. 23 mrt Vogelbeurs 

 Ma. 1 april Clubavond Witte Molen 
 Vr. 12 april Rayon vergadering Witroka Ridderkerk 
 Vr. 26 april Distr. Vergadering Witroka Ridderkerk 
 Za. 27 april Vogelbeurs 
 Ma. 6 mei Clubavond 
 Za. 25 mei Vogelbeurs 
 Ma. 3 juni Clubavond 
 Za. 25 mei Vogelbeurs 
 Za. 15 juni Buurt BBQ 
 Za. 22 juni Vogelbeurs 
 Za. 27 juli Vogelbeurs 
 Za. 24 aug. Vogelbeurs 
 Ma.2 sept. Clubavond  Kweekresultaten 
 Vr. 13 sept. Rayon vergadering Witroka Ridderkerk  
 Vr. 27 sept.  Distr. Vergadering Witroka Ridderkerk 
 Za. 28 sept. Vogelbeurs 
 Ma. 7 okt. Clubavond 
 Za. 12 okt. Technische jongvogel & Jeugddistrictdag 
 Za. 26 okt. Vogelbeurs. 
 Za. 2 nov. Technischedag Harzer Federatie De Voliere 
 Ma. 4 nov. Clubavond. 
 5 t/m 9 nov. Bijzondere TT de Voliere 
 Ma. 2 dec. Clubavond Fam. Diepstraten & H. Dries 
 13 t/m 15 dec. Harzer Federatie De Voliere wedstrijd.  
 Za. 28 dec. Vogelbeurs. 



 
 



 
 



 
 

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


