
 
 



 
 



 
  

 

 

 

 

 

 Maandag 8 januari beginnen we volgens traditie met de 

Nieuwjaar receptie. Een mooie gelegenheid om als leden 

van onze vogelvereniging elkaar het beste te wensen voor 

2018. V oor velen is dit gewoon om langs te komen, maar 

het zal fijn zijn als u nu ook besluit om uw gezicht eens te 

laten zien. Het is een gezellige avond met een gratis rond-

je koffie, met iets lekkers erbij en dan ook nog een rondje 

om met elkaar te proosten op het nieuwe jaar. 

We nemen direct even de jaar planning met u door en u 

krijgt wat informatie over ons uitstapje naar Vogel 2018 in 

Zwolle. Geeft u zich hiervoor op, zodat wij op tijd het 

vervoer kunnen regelen. 

We gaan meer aandacht aan onze adverteerders schenken 

in de vorm van een Power Point presentatie via de Bea-

mer. Daar staan dan ook vaak wat boodschappen op of 

nieuwtjes die er toe doen. Zal er prijs zijn gevallen op een 

lot van de Grote clubactie? 

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;  01 - 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:  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. 



 
 



 
 

Kerstbomen met kluit 
Heeft u een kerstboom met kluit aan geschaft en 

doe u deze na de feestdagen weg, denk dan aan on-

ze club. 

Rondom ons gebouw is voldoende plaats voor deze 

mooie groenen dennenbomen. Geeft u even door 

wanneer wij de boom kunnen ophalen en we komen 

langs. Ook als u tuin of stoeptegels gaat afvoeren, 

denk dan aan onze club. Even bellen of mailen en 

de aanhanger komt het ophalen. Brengen mag ook. 

Ringen bestellen 
Nieuwe leden opgelet. Uw 90 dagen zijn zo voorbij. Een 

mooie kans om zonder extra handelingskosten van € 

2,50 en versnelde levering uw ringen te verkrijgen. 

Voor leden is ronde 3 bijna voorbij. Uiterlijk 20 januari 

moet uw formulier bij onze ringencommissaris binnen 

zijn. En je weet vooraf betalen, anders worden ze niet 

besteld.  

Leden bestand; PER 1 JANUARI 2018, lid geworden C.J.W. 

Bruens. A. Kasius en Ph. Benoit, Welkom en succes. 

Per 1 december is lid geworden; Jeroen van der Molen, Thijs 

en Davy van Hulst en J. Loomeijer Sr. Fred Duinkerken en 

Arie Roza zijn van gastlid weer vol lid. Welkom en succes met 

de vogelhobby. Ledenbestand 1-12-2018: 93 leden, 19 gastle-

den en 9 donateurs. Bedankt als lid; R. Lissenberg, Joost 

Boersma, Edwin Stok, Hoogveen en Franciska. 



 
 



 
 

Beste clubleden, 

De uitslag is sinds 14 december bekend. Er is geen grote prijs ge-

vallen in ons aangeschafte loten bestand. Allen loten die eindigen 

op 29 hebben een waardebon van Greetz gewonnen van € 5,00. 

U moet dit zelf verzilveren. 

De 1e prijs € 100.000 is gevallen op lot: 4203371 

De 2e prijs Volkswagen Up is gevallen op lot: 2912145 

De 3e prijs reischeque Vacanceselect €2000,- op 0206133 

4e en 5e prijs Fiets Matrabike € 1000,- op 0227820 & 4001049 

6e –10e prijs reischeque luxe campingvakantie met Vacancese-

lect t.w.v. € 750,- op: 0431080 2725444 4006772 4281396

 4305378 

Van de prijzen 11 tot en met 288 staat de uitslag op 

www.groteclubactie.nl en hang op het bord bij de ingang van 

clubgebouw. 



 
 

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.  



 
 Vogelbeurs 

vogelvereniging 

De Voliere 
09.00-12.30 uur 
Adj. H.P. Kosterstraat 5 

Dordrecht 
Zaterdag 27 januari volgende vogelbeurs. 

Minimaal 1 handelaar met goede collectie vogels. 

Onze vogelzaden kraam staat ook weer gereed. 

Wij beschikken nu over een vriezer, met daarin Meel-

wormen, Buffalo wormen en Pinkies. Prijs € 6,00 voor 

een doos van 450ml. Levende meel/buffalo wormen uit-

sluitend op bestelling. Dit moet dan vrijdag de week er-

voor binnen zijn. 

U kunt alle producten van Witte Molen, Beyers, Wie-

riks, en Himbergen via onze voerstand verkrijgen door 

bestelling of wat op voorraad is. Ook alle eivoeders, 

Nutribird, trosgierst rood en geel enz. 

U kunt altijd langs komen voor een lekker bakkie. 



 
 

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 Pimpelmees heeft het met de winter niet zo 

naar de zin. Maar ook andere mezen en mussen 

kunnen wel wat hulp gebruiken, vooral wanneer 

het sneeuwt. Hij of zij is ook een beetje afhanke-

lijk van de mens. Zorg dat de kleine vogeltjes 

een voertafel hebben waar de kauw, kraai en Ek-

ster niet bij kunnen, want dan is het zo op. Zorg 

ook voor drinken, maar op een manier dat ze er 

niet in kunnen badderen. Rond ons gebouw zit-

ten veel Putters, dus daar moeten wij als vogel-

vereniging het goede voorbeeld aan de buurt 

gaan geven. Hoe, ja dat is de vraag en wie helpt. 

Kijken of we met de kinderen uit de buurt wat op 

kunnen zetten, onder leiding van gepensioneerde 

klussers. In het voorjaar kunnen we dan de ge-

maakte nestkasjes ophangen. 

https://vara.dmd.omroep.nl/x/c/?JcrRDcIgEADQVZigJ7TS1oQdXAHbk5JwBwGKMXF3TPT35W1Gqk5G6WVdezDTNCvds1nkqPW1H_aoNZUbQMsRHbboMJThwdxstgMH2CLRyb6_4RlrLPAfkDwlDIRYYLxIPeu_m.vPhGexoyiMeL7ER3iyDr8A64


 
 

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  



 
 

Busreis Vogel 2018 
Zaterdag 13 januari vertrekt de bus om 08.30 uur 

vanaf de parkeerplaats bij ons clubgebouw. Maar 

dan moeten er wel minstens 20 personen aanwe-

zig zijn. De kosten € 25,00 per persoon, maar 

dan krijgt u wel op de heenreis Koffie met gebak 

en tijd voor een paffie. Op de terugreis mag u zo 

af en toe limonade of een biertje nemen. 

De dames die meegaan worden in het centrum 

van Zwolle gebracht en kunnen zo heerlijk shop-

pen en verwarmde terrasjes pikken. 

Voor we weggaan is binnen de koffie of thee ge-

reed en kunnen we ons opmaken voor een gezel-

lige dag. Leden van omliggende plaatsen mogen 

altijd mee, wel even opgeven a.u.b. 06-39779880 



 
 



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 

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 

Verhuur clubgebouw. 
Regelmatig krijgen wij verzoeken binnen voor het 

verhuren van ons clubgebouw. Bestuur heeft het 

standpunt in genomen dat wij dit voor onze leden 

willen overwegen. Aan vreemden niet ! 

Het huurcontract voor leden is aangepast en kan u 

opvragen via de secretaris. 

Dus wilt u een feestje organiseren voor u of uw 

naaste familie leden, neemt dan contact op met een 

bestuurslid. 

We worden geen verhuurbedrijf en hebben daar ook 

niet voldoende vrijwilligers voor beschikbaar. 



 
 

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   



 
 

                                                   GUUS GROENLING  
Kerst en de Jaarwisseling zijn in aantocht. Na een fors pak 

sneeuw medio december zei Guus Groenling tegen zijn eega: " 

Hoe gaan we deze periode overleven". Meerdere opties passeer-

den de revue. Overwinteren bij onze Spaanse zangvrienden of 

naar onze amices op Grand Canaria of toch maar als verstekeling 

naar onze Australische Goulds. 

Na veel wikken en wegen werden alle opties verwezen naar de 

prullenbak en besloten we maar thuis te blijven. Daar was tenslot-

te meer dan genoeg te beleven. Eindelijk stroom en gas. Waarom 

zouden we dan gaan verkassen. Mijnheer den Uil knikte eens 

meewaardig vanaf zijn uitkijkpost in een boom en bromde met so-

nore stem: "Het werd wel eens tijd en wie gaat dat betalen?" Ne-

ven en nichten vielen hem bij en wisten te melden dat het clubje 

van hun baas oliebollen en appelflappen gaat bakken en verkopen 

tijdens de vogelbeurs. Voor het transport worden Peter Postduif en 

zijn collega's ingeschakeld en voor het maken van het bakmengsel 

zal Odile Ooievaar paraat staan. De verkoop is in de klauwen van 

Alice en Anton Aalscholver en de steekpenningen zullen in ont-

vangst genomen worden door Evert Ekster. Tijdens deze dag 

wordt tegelijkertijd de verkoop van alle vogelproducten door Ka-

rel Kraai geregeld. 

Het zal dus wel een dolle boel worden op 30 december. Verder  

kijken we uit naar de capriolen van onze zangvrienden met hun 

Spaanse tongval. Ik zal aan Gustavani Groenling vragen of hij 

komt vertalen. Die krijgt het druk op deze zaterdag met zoveel 

kandidaten in alle genres vanaf populaire volksmuziek tot aan 

klassieke operazang. 

We wachten het maar af en Guus en Gretha Groenling zullen er 

van gaan genieten. 

Guus en Gretha Groenling, neven en nichten wensen alle liefheb-

bers prettige feestdagen en een voorspoedig, gezond en sportief 

2018 toe.  



 
 

Voliere Weizigt 
Jammer genoeg bericht gehad dat 1 van de Aymara parkie-

ten is dood gegaan. Dat kan gebeuren met overjarige vo-

gels. Voor de rest gaat het prima. Ik had via VogelMarkt-

net.nl contact gehad met een kweker uit Duitsland. Deze 

had mijn advertentie gelezen van vogels gezocht met een 

schoonheidsfoutje voor in deze voliere en mij een witkruin 

lawaaimaker aan geboden. Via Wim Hennekes en Leo 

Lodder die toch naar Zwolle gingen voor bezoek aan de 

beurs, de vogel mee laten komen. Jammer genoeg kan de 

vogel niet vliegen en dat is niets voor het publiek. Zonde. 

Bloembinderij Bussem  
Kromme Zandweg 2      
3319 GH DORDRECHT  
               

Tel./Fax 078-6160320  



 
 

Gas en Stroom aansluiting. 
Wie had dat gedacht na het lezen van het extra uitge-

voerde bodem onderzoek van de firma Stedin. 

Het is er toch nog niet van gekomen, maandag 18 de-

cember ging de bak van de graafmachine niet de 

grond in. Na een belletje waarom er geen bericht is 

ontvangen wist niemand bij Hak infra waarom het 

niet doorging. Dan maar Stedin opgebeld en ook daar 

wist niemand waarom het niet door was gegaan. We 

gaan maandagmorgen direct op onderzoek uit, u 

hoort zo snel mogelijk van ons. Maandagmiddag je 

gelooft je oren niet 



 
 



 
 

Help de buiten vogels de winter door. U kunt u voer-

pakketten bestellen via de vogelbeurs van de vereni-

ging. Afhalen zaterdag 27 januari 2018 van 9.00-12.30 uur 

Woestijntapuit gespot in Nederland. Er komen steeds 

meer rare vogels ons land binnen. De Tom Tom van 

dit vogeltje zal wel stuk geweest zijn. Lekker op naar 

de woestijn, is mijn tip, maar pas op voor pief paf poef 

https://vara.dmd.omroep.nl/x/c/?VcpBDsIgEADAr.CCLi0tVhO_4NUzlpViYGlgW2Pi3.HgyetkFtMPLZlBzyfZohlHPU_tmLlXWk9tNSvzVi8AR8no8cgeY_3uRIcttqMIS05pp8BveGTOFX4DXhkrhyex3fbAoKQ8K9Wcuf25CCSu6LBES058REjW4xcA81


 
 



 
 



 
 

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


