
 
 

December & januari 2019 

Zangtempel van Nederland. 



 
 



 
  

 

 

 

 

 

 Maandag 7 januari Nieuwjaarreceptie. 

Altijd gezellig vooral als u uw partner ook mee-

brengt. Dat is heus niet zo’n slecht idee, want je part-

ner is toch weleens betrokken bij de uitvoering van je 

hobby. Het is dan leuk om eens zo’n avond te bezoe-

ken en gezellig met elkaar het glas te heffen op een 

gezond en goed kweekjaar. 

Dus komt gewoon naar deze avond, kan je nog even 

bijpraten met mede kwekers en zo weer goede ideeën 

opdoen ter verbetering van je hobby.  

Als je dit nog niet gedaan heb kan je mooi ringen be-

stellen, contributie betalen contant en eventueel voer 

of andere dingen bestellen. Op verzoek van de bond 

hebben wij deze avond een enquête in te vullen over 

de opmaak van het blad Onze 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. 

Bestuur wenst (gast)leden, donateurs,adverteerders 

en begunstigers, fijne feestdagen en gezond 2019. 
Het bestuur 



 
 



 
 

     Colofon 

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

    51e jaargang nummer;  1 - 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 1-01-2019: 103 leden, 22 gastleden 

en 8 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. 

Zoals u weet zijn we iedere woensdag open vanaf 9.00—16.00 

uur. U kunt niet alleen aardappelen, uien, eieren, chips, stoof-

peren, peulvruchten aanschaffen maar ook kunt u contact op-

nemen met de Happy Family Coach of u laat een pijnlijke plek 

in uw lichaam masseren. Zij zijn er alleen in de middag. 

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

tosti tussen de middag. U bent gewoon van harte welkom. 

Zangkanaries laten van zich horen. 

Vanaf 13 december is ons clubgebouw omgedoopt tot 

Zangtempel van Nederland. Week 50 spelen de Harzer 

federatie/De Voliere hun eigen wedstrijd voor het eerst 

in Dordrecht. 

Week 1 van 2019 spelen de Timbrado’s van dinsdag t/m 

vrijdag de BeNeDu wedstrijd met internationale deelna-

me en Spaanse keurmeester. 

In week 3 Speelt de Landelijke Speciaalclub Harzers 

voor het eerst in Dordrecht hun wedstrijd. 

Op zaterdag 26 januari houdt de federatie ‘s avonds hun 

feestavond met prijsuitreiking en Bingo. Wij wensen al-

len een fijn verblijf in Dordrecht. 



 
 

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 



 
 

Bijzondere Vogelshow 8t/m 10 november 2018 
Een kort verslag van deze wedstrijd. Met 192 vogels 

op de stellingen in ons nieuwe clubgebouw, was het 

een kleine toename vergeleken met vorig jaar. Als we 

dit vol kunnen houden dan komen we steeds met een 

voller lokaal te zitten en dat zal een beloning wezen 

voor de vrijwilligers van onze mooie club. Het 

BONDSKRUIS was voor Frits v.d.Schaaf en dat is 

een mooie beloning voor Frits. Al heel veel jaren met 

zijn Zebravinken bezig en steeds waren zijn resulta-

ten groeiende en dan nu deze Topprestatie. 

Er zaten best mooie vogels op de stellingen en hope-

lijk wordt het alleen maar beter, want dat er best seri-

euze kwekers bij zijn gekomen is wel een zekerheitje. 

Dus we zijn benieuwd naar volgend jaar. 

De sfeer was best gezellig en over de belangstelling 

waren wij niet ontevreden. En dan die heerlijke dis-

cussies tussen de kwekers over de behaalde resultaten 

geeft je een voldaan gevoel. En dat het allemaal nog 

beter kan en ook de uitvoering van de show is nog 

voor verbetering vatbaar, maar over het algemeen kan 

het bestuur voldaan achterom kijken. Heeft u nog wat 

ontdekt wat volgens u anders of beter kan, laat het 

gerust weten, van opbouwende kritiek wordt je alleen 

maar beter. 

De wisselbekers worden van nieuwe plaatjes voor-

zien en zodra gereed krijgen de kwekers die er recht 

op hebben bericht voor de overhandiging. 



 
 

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.  



 
 

RIVIERENCUP 2018 
Deze vogelshow is gespeeld op 7 en 8 december. En nu 

wel echt in ons clubgebouw. Vorig jaar moesten wij de-

ze show canselen bij gebrek aan gas en licht, maar nu 

volop licht en heerlijk warm. En een leuk aantal vogels 

op de stellingen. Met 245 vogels van 35 inzenders een 

redelijk aantal en met 4 keurmeesters op de vrijdag och-

tend waren we netjes op tijd gereed voor de opening. De 

vrijwilligers die ons hierbij hebben geholpen, verdienen 

een super pluim omdat het anders toch echt niets wordt. 

Velen denken hier niet over na, maar het is echt niet ge-

woon maar even doen, maar echt hun beste beentje voor 

zetten en hun privé beslommeringen naar achter schui-

ven. Dus bedankt mannen en vrouwen dat wij weer op 

jullie konden rekenen. 

Wie won er dan nog wat? Arjan van Bruchem van A20

(Ameide) won het BONDSKRUIS met 95 punten en te-

vens de standaard voor mooiste kanarie. Bij de Tropen 

was deze voor Marcel Venderbos uit Spijk met een Ze-

bravink met 94 punten. Mooiste Eurp. Cult.vogel had 

Marinus v.d. Net met een Baardmannetje van 93 punten. 

Mooiste Parkiet was voor H.W. de Jager uit Sliedrecht 

met een Lori van de Blauwe Bergen met 94 punten. 



 
 

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.  



 
 

Mooiste Stam had Paul van Drommelen uit H.I. Ambacht met 

Spitsstaartamadines met 359 punten en bij de Stellen won 

Johan Los uit Zwijndrecht met 185 punten met de Gouldame-

dine. Mooiste JEUGD vogel had Daniëlle van Bruchem uit 

Schoonhoven met een Ceresamadine en mooiste OK vogel 

was van Gerrit v.d. Linden met een Japanse Nachtegaal met 

93 punten. 

Het aangewezen vogel klassement werd gewonnen door J.C. 

van Bieren uit Nw Lekkerland en Gerard Nieuwburg uit 

Zwijndrecht met 93 punten. 

Individueel klassement zag er als volgt uit; 
1. 465 punten  A. van Bruchem CF37 VVV bon van € 40,- 

2. 465 punten  A. Venderbos   PH85 VVV bon van  € 30,- 

3. 461 punten  M. Venderbos   W230  VVV bon van  € 20,- 

4. 460 punten  J.C. Bieren  5TPD waardebon van € 10,00 

5. 459 punten  M.v.d. Net  7MRU  waardebon van € 10,00 

6. 458 punten  J. Loomeijer 4TMJ  waardebon van € 10,00 

7. 457 punten  H.W. de Jager 3TXS  waardebon van € 10,00 

8. 456 punten  J.J. Los   9KYE waardebon van € 10,00 

9. 455 punten  Jan van Oosten FJ59 waardebon van € 10,00 

10. 455 punten  Albert Schild 2GAW  waardebon van € 10,00 
 

Verenigingsklassement 

1. 926  punten:  v.v. Gorinchem E & O Gorinchem 

2. 924 punten: v.v. Ons Genoegen  Zwijndrecht 

3. 924  punten: v.v. Ons Genoegen   Ameide 

4. 919  punten: v.v. De Voliere   Dordrecht 

5. 913 punten: v.v. De Vogelvriend  Sliedrecht 

6. 732 punten  v.v. De Leeuwerik   Nw. Lekkerland 

7. 709 punten: v.v. De Nachtegaal  Heerjansdam. 

8. 448 punten: v.v. De Edelzanger  Groot Ammers 



 
 

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  



 
 

Geschiedenis van de Volière deel 13 ( slot ) 
 

Met de traditionele nieuwjaarsreceptie deze keer op 8 januari in het eigen 

clubgebouw ging 2018 van start, dit keer zonder jubilarissen want die werden 

later in het jaar gehuldigd. Januari kende een zware westerstorm alle storm-

vloedkeringen gingen op 3 januari tegelijk dicht. Later in de maand lag het he-

le treinverkeer in Nederland stil vanwege een zware storm. Op 13 januari gin-

gen we met eigen vervoer naar Vogel 2018 in Zwolle een nieuwe locatie waar 

begin 2019 ook de wereldtentoonstelling wordt gehouden. We zijn weer eens 

voor de koffie gestopt bij wegrestaurant “de Tweede Steeg “ vlakbij Hoevela-

ken waar we wel vaker zijn geweest. We waren met 13 mannen en 2 vrouwen 

maar die gingen later in Zwolle samen winkelen. Zo rond 11.00 uur kwamen 

we aan bij de IJsselhallen waar 10.652 wedstrijdvogels zaten en ook nog 

2.000 verkoopvogels. Bijna 150 keurmeesters hadden de vogels gekeurd en 

een Diadeem Roodstaart met 92 p. van Arie Bakker won een oorkonde 1e 

kweek. Verder was de Volière vertegenwoordigd door Jan Loomeijer die deze 

keer niet in de prijzen viel en Erik Buizer als keurmeester bij de zangkanaries. 

Nadat op 9 januari Stedin de leidingen voor gas en stoom naar het clubge-

bouw had aangelegd en op 12 januari de meters waren geplaatst werden de ra-

diatoren eindelijk warm. Iedere laatste zaterdag van de maand organiseerde de 

Volière een beurs in het clubgebouw en die werden goed bezocht,  vanaf juni 

ging men over op de 4e zaterdag van de maand. Met een paar vogelhandelaren 

en een speciaalzaak voor voer en vogel benodigdheden is het aanbod aantrek-

kelijk en daar komen veel bezoekers op af. Op 9 februari starten de 23e Olym-

pische Winterspelen 8 keer goud 6 keer zilver en 6 keer brons was de oogst 

voor Nederland. Bij het schaatsen o.a. Sven Kramer goud op 5 km. Maar op 

zijn favorite 10 km. greep hij weer mis misschien blijft die medaille wel onbe-

reikbaar voor hem. Ireen Wüst, won goud en zilver en bij het Shorttrack goud 

voor Suzanne Schulting en zilver voor Shinky Knegt. De eerste maanden van 

2018 wordt er door een paar vrijwilligers nog volop gewerkt zowel binnen als 

buiten het clubgebouw. Veel zand, grote bergen stenen en grond lagen er bij 

het gebouw, er zullen wel echte stratenmakers komen zeiden de klussers tegen 

elkaar. Bleek dat ze iets later zelf hiermee aan de slag gingen en uiteindelijk 

kwam er een mooie bestrating rondom het gebouw. Ook een tuin met veel 

bloemen en weer wat later was er ook een grasveld. De beursdagen op zater-

dag zijn inmiddels ( mei ) uitgegroeid tot een druk bezocht evenement zeker 

na aankondigingen in de media komen de bezoekers overal vandaan. Ook 

wordt er in het clubgebouw vergadert door verenigingen van eigenaren en is 

er met P.C. Drechtstreek een vaste maandelijkse clubavond voor de parkieten-

liefhebbers.  



 
 



 
  Er is sinds mei ook verkoop van diverse soorten aardappelen het” Aardappel 

Pakhuis” levert behalve aardappels ook eieren, bonen en chips. Tijdens de 

woensdagen waar de buurtbewoners terecht kunnen voor activiteiten in het 

clubgebouw en tijdens de beursdagen worden de artikelen verkocht. Wat ook 

leuk is om te vermelden is dat de Volière al twee jaar achter elkaar de meeste le-

den mocht verwelkomen. In het District Zuid–Holland timmeren we dus goed 

aan de weg en als blijk van waardering werd een beker overhandigd. Met 103 

leden, 22 gastleden en 8 donateurs hebben we weer een acceptabel ledenbestand 

en de aanwas groeit nog gestaag. Het WK Voetbal was dit jaar in Rusland van 

14 juni t/m 15 juli waren er veel wedstrijden op tv te zien. Frankrijk werd win-

naar Kroatië tweede en onze zuiderburen de Belgen derde. Wat mij opviel was 

dat ik nog geen rotje of ander vuurwerk heb waargenomen en ook de Hooligans 

waren onzichtbaar. Hadden die Russen blijkbaar goed onder controle. Helaas 

ontvielen ons dit jaar enkele leden Daan Cense (84) was lang geleden nog be-

stuurslid en had jaren lang goede resultaten met zijn vogels. Ook Maarten van 

Breugel (82) Harrie Roestenberg (78) en oud lid en oud keurmeester Gerard van 

Heuvelen (86) zijn dit jaar overleden. Bekende personen zoals Mies Bouwman 

( 88) Karin Kraaykamp (90) Wibo v.d.Linden (79) Ruud Lubbers (78) Wim Kok 

(80) en Reinier (beertje) Kreijermaat (82) en Anneke Grönlo (76 ). Uit het bui-

tenland bekenden zoals Charles Aznavour (94) Winnie Mandela (81) en France 

Gall (70) winnares Songfestival 1965 Poupée De Cire Poupée de Son. De oude-

ren onder ons kennen de meeste namen nog wel. Tijdens de contactavonden 

kwamen weer diverse sprekers zoals Alois van Mingeroet, Tino Simons, Piet 

Ooyen en Peter Bredenbeek dus voor iedere vogelsoort was er wel een deskun-

dige spreker. Verder soms een filmavond en van Avifauna kwam Simon van der 

Luit ons laten zien wat er allemaal gekweekt wordt in Alphen a/d Rijn. Jammer 

dat niet alle avonden druk bezocht werden, er staan best behoorlijke kosten te-

genover om sprekers naar Dordrecht te laten komen, dan is een volle zaal voor 

het bestuur wel leuker om dit te organiseren. Op 5 oktober bestond de Volière 

65 jaar daarom ook deze stukjes over het verleden. Het bestuur had er voor ge-

kozen om geen receptie te houden, ondermeer om het eerste jaar met het nieuwe 

clubgebouw de financiën binnen de perken te houden. In november werd een 

bijzondere tentoonstelling gehouden waaraan ook deelnemers van buitenaf aan 

mee kunnen doen. Die waren er helaas niet veel en met krap 200 vogels had het 

betuur vast op meer gerekend. Waar zijn de tijden gebleven dat we 350 tot 400 

vogels hadden. Ook bij andere verenigingen speelt dit probleem en slechts een 

enkele vereniging heeft nog wel veel vogels op zijn tentoonstelling. Er waren 

wel een aantal jubilarissen die tijdens de tentoonstelling werden gehuldigd. jam-

mer dat de Burgemeester niet kon komen ( was wel de bedoeling ) maar in wet-

houder R. v.d.Linden was er toch een afgevaardigde van de Gemeente aanwe-

zig. 



 
 



 
 

 Door omstandigheden waren Ad. Wepster 50 jaar lid en Frits.v.d. Schaaf 25 

jaar niet aanwezig maar hun spelden en toebehoren zijn bij hen thuis bezorgd. 

Wel aanwezig waren Piet de Koning 50 jaar lid en Hans Tolenaar 40 jaar lid zij 

werden door de wethouder en de vereniging in het zonnetje gezet. Ik noem nog 

wat winnaars van de tentoonstelling die opvielen Frits v.d. Schaaf 94 p. met 

een Zebravink en winnaar van het Bondskruis tevens de mooiste Tropische vo-

gel. De mooiste Kanarie was van Stefan Augustijn met 93 p. hij won ook met 

93 p. bij de OK vogels. De mooiste Parkiet was van Piet Smit met 93 p. en bij 

de Europese Cultuur won Arie Boon deze prijs met 91 p. Jeugdlid Damian 

Vaartmans won goud met een Zilverbek wildkleur 91 p. en ook een Bondsme-

daille. Leuk was dat ik op een middag door ons lid Jaap de Wit geattendeerd 

werd dat er een oud bestuurslid aanwezig was. Ik ben op de man afgestapt en 

vroeg of hij vroeger in het bestuur had gezeten ja zei hij zo eind jaren vijftig. 

Het was de heer Schreuder 85 jaar oud en hij woont nu in s’-Gravendeel en is 

nog scherp van geest. Jammer dat hij weg moest dus ik kon hem weinig meer 

vragen over vroeger. Zo zijn we inmiddels in december aangekomen was er op 

3 december nog een contactavond met Jos van Himbergen ( u weet wel van het 

voer ) en op 7 en 8 december de Rayon 5 tentoonstelling waar om de RIVIE-

RENCUP gespeeld werd. Met 35 inzenders en 245 vogels waren er veel ver-

schillende soorten en mooie vogels te bewonderen. Onder de inzenders veel 

deelnemers vanuit het hele rayon en er werden hoge punten gescoord. Onze ei-

gen Volière deelnemers hadden zware tegenstand, sommigen scoorden mooie 

punten maar vielen buiten de prijzen. Winnaar van het individuele klassement 

met 465 punten en het bondskruis A. van Bruchem had met een Kleur Kanarie 

Melanine Isabel rood int. 95 punten de mooiste kanarie van de tentoonstelling. 

Verder 94 punten voor de mooiste Tropische vogel van M.Venderbos en 93 

punten voor de mooiste Europese Cultuur Vogel van M.v/d Net. De mooiste 

Parkiet was van H.W. de Jager met 94 punten en bij de jeugd won Danielle van 

Bruchem de prijs voor de beste vogel met een Ceresamadine Wildkleur van 91 

punten. Mooiste stam was van P. van Drongelen 359 p. mooiste stel van J.J.Los 

met 185 p. en G.v/d Linden had de mooiste OK vogel met 93 p. In het indivi-

duele klassement werd A.Venderbos 2e met 465 p. ( na doortelling ) en 

M.Venderbos 3e met 461 p. Deze laatste twee deelnemers zorgden er samen 

voor dat Gorinchem E.O. het verenigingsklassement won met 629 p. Ons Ge-

noegen Zwijndrecht werd 2e met 924 p. en met 924 p. ( na doortelling ) Ons 

Genoegen Ameide 3e deVolière werd met 919 p. 4e en viel dus net naast het po-

dium. Hiermee ben ik met dit artikel aan het einde van een terugblik over de 

laatste 5 jaar gekomen. Afhankelijk wanneer u dit onder ogen krijgt wens ik u 

prettige feestdagen en een voorspoedig en gezond 2019. 

 

                                                    Chris Vigelius 



 
 

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 



 
 

GUUS GROENLING  

Het was weer het maandje december. Neven en nichten moesten op de cat-

walk. Egotrippers als ze zijn willen ze allen voor eigen succes. Neef Gustavo 

Groenling won het met overmacht van zijn neef en nichten. Maar..........die 

dekselse Herman Huismus ging op de onderlinge wedstrijd met de eer strijken 

en kreeg een vette pluim in zijn staart gestoken. Goede raad was nodig en de 

hulp van Simon Sneeuwuil en Mijnheer den Uil werd ingeroepen.  

Na enig overleg van beiden aan weerszijden van de tralies werd er een salo-

monsoordeel geveld. Neven en nichten werden opgeroepen om als stelletjes te 

gaan. Nou daar kwam wel het nodige commentaar op. Gerrit Groenling had 

een oogje op Geraldine Groenling en wilde niet als stelletje met zijn ruziezoe-

kende zus Gerda Groenling. Guus Groenling had het een en ander beluisterd 

en fluisterde de vier kemphanen in hun oren dat de mannen seperaat van de  

dames als stelletje naar de show hoorden te gaan.  

Vol ongeloof keken zij Guus Groenling aan waarop die zei: "kijk eens naar jul-

lie vachtjes en zoek de verschillen". 

Op de rayonshow hadden de twee stellen volop succes. 

Als volleerde mannequins en dressmen lieten ze zich zien na het halen van 

GOUD en ZILVER. "Dit smaakt naar meer ", riepen zij in koor en namen een 

optie op Maasland. Hun baas was daar niet van gecharmeerd daar deze eigen-

lijk wilde gaan luisteren naar het Katwijker Visserskoor. 

Die ouwe is volop bezig met de wereldtentoonstelling en heeft er spontaan   

extra grijze haren bij gekregen.  

Werd die ouwe onlangs bij het begin van zijn laatste nachtdienst aangenaam 

verrast door zijn familie vanwege zijn op handen zijnde afscheid. Vereeuwigd 

op een grote slagroomtaart mocht hij de eerste hap nemen van zijn linkervoet. 

Dit tot grote hilariteit van de aanwezigen en al diegenen die in het complot za-

ten Bij aankomst thuis de volgende ochtend was Simon Sneeuwuil op jacht in 

zijn kooi. Er vloog een smakelijk hapje rond in zijn verblijf.Herman Houtduif 

poogde te ontsnappen uit Simons verblijf maar was uiteindelijk niet snel ge-

noeg. Met een katachtige manouvre was Herman Houtduif het smakelijkste 

hapje van de week. Guus en Greta Groenling hebben onderwijl hun herberg 

bekleed om de invallende winterperiode te kunnen trotseren. 

Over een aantal weken gaan zij naar familieleden in Zwolle om daar de COM 

Wereldtentoonstelling te bezoeken. 

Ollie de Ooievaar zal hen er naar toebrengen zodat zij 

geen energie hoeven te verspillen. 

 

Wordt vervolgd........... 



 
 

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         
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AGENDA 
 Za. 22 dec. Vogelbeurs De Voliere   Clubgebouw 

 Wo. 2 jan. Inbrengen Timbrado zangkanaries. BeNeDu. 

 Do.  3 jan. Keuren Timbrado door Spaanse keurmeester. 

 Vr.   4 jan. T.Dag Timbrado met afluisteren en prijsuitreik

 Ma. 7 jan. Nieuwjaar receptie De Voliere Clubgebouw 

 Wo. 16 jan. Inbrengen  Harzers landelijke speciaalclub 

 Do.  17 jan. Keurdag  Harzers landelijke speciaalclub 

 Vr.   18 jan. Keurdag  Harzers landelijke speciaalclub 

 Za.  19 jan. Technischedag, afluisteren en prijsuitreiking 

 Di.  22 jan. Vergadering bestuur    Clubgebouw 

 Za. 26 jan. Vogelbeurs De Voliere   Clubgebouw 

 

 Mondial in Zwolle 
 Na heel veel jaren organiseert de NBvV weer een 
COM wedstrijd, wat betekent dat vogelkwekers van 
over heel de wereld hun gekweekte vogels komen la-
ten zien. Dit is natuurlijk een happening van hoog ni-
veau en met bezoekers vanuit heel verweggiestan. 

De vogelverkoop is zo niet noch belangrijker voor 
veel kwekers, want niet iedereen is zomaar in de gele-
genheid even vogels van een Italiaan, Spanjaard of 
Portugees aan te schaffen. En sjeik Ali Babba komt 
misschien ook wel even langs met zijn privéjet. 

Het is echt uniek om dit 1 keer mee te maken. 
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Bestel gemakkelijk online via onze homepage. 
De bezorgkosten voor Dordrecht zijn € 4,95 en buiten Dordrecht zijn de bezorgkosten € 6,95.
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