
 
 



 
 



 
  

 

 

 

 

 

  

Maandag 6 januari is de eerste verenigingavond van 

het nieuwe jaar 2020. Hopelijk zijn we er allemaal 

weer gezond aan begonnen en hopen wij voor en met 

u dat het de rest van het jaar zo mag blijven. We heb-

ben het niet voor het zeggen en het is zo verandert.  

Op deze avond beginnen we zo als gewoonlijk met 

de Nieuwjaar receptie. Altijd weer een gezellige 

avond, zeker nu we er aan gewend gaan raken dat we 

gewoon een clubgebouw van ons eigen beheren. Het 

is echt een zegen, dat we gewoon alles op ons eigen 

vertrouwde stekkie kunnen en mogen doen. Het is 

niet gewoon, want veel clubs om ons heen, zitten nog 

steeds bij een andere vereniging gehuisvest. Hoe het 

allemaal af gaat lopen met de imker vereniging, is 

nog een beetje vaag op het moment van schrijven, 

maar daar komt hopelijk snel duidelijkheid over. 

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. Een tip, wanneer het luchtalarm tussen de 

middag heeft geklonken is het ‘s avonds clubavond. 



 
 



 
 

     Colofon 

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

    52e jaargang nummer;  01 - 2020                                                     
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  
2e voorzitter: Fred Duinkerken. Telefoon 06-81889418 

2e secretaris: Simon Harinck.  Telefoon 06-20450962 

Materiaalcommissaris: John Visser zonder bestuur functie: 06-51999236 

   

 Contributie 2020:  Contant / Internet  / overschrijfkaart bank 

 Senior Leden :   € 42,00    Jeugd/Gast leden:  € 20.00   

 Donateurs komen te vervallen met ingang van 2020      

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. 

Let op; de automatische incasso is vervallen, zelf doen a.u.b.  

 

Ere Voorzitter: en drager van de  speld van      

Bijzondere waardering NBvV;  Chris Vigelius  

 Lid van verdienste;   M.L. de Grip.                     

mailto:boonarie@live.nl


 
 



 
 

 

Van de redactie 
De NBvV heeft de contributie met € 2,00 verhoogd, vandaar dat 

wij deze verhoging automatisch doorvoeren in ons bedrag n.l. € 

42,00.  Zodoende blijven wij gelijke tred houden met het bedrag 

welke gastleden betalen, namelijk € 20,00. Van het contributie 

bedrag van onze leden gaat € 22,00 naar de NBvV. Het bedrag 

van de jeugdleden blijft gelijk, anders krijgen we weer drie ver-

schillende bedragen. 

Vanaf 2020 hebben wij geen donateurs meer, alleen dus gastle-

den, welke al lid zijn bij een andere vereniging en daar de NBvV 

contributie betalen, of gewoon lid zijn zonder NBvV lidmaat-

schap. Het is nu allemaal wat simpeler en voor de penningmees-

ter ook wat eenvoudiger. 

Vriendelijk verzoeken wij u de contributie voor 31 januari 2020 

te willen voldoen. Namens de penningmeester vriendelijk dank. 

Het bestuur. 



 
 



 
 

Namens het bestuur wensen wij al onze 

leden en hun familie, fijne feestdagen 

toe en een gezond en mooi 2020. 

Hopelijk zien wij velen met hun part-

ner op de Nieuwjaar receptie van 

maandag 6 januari 2020. 

 

Zaterdag 8 februari willen wij onze eerste clubochtend 

houden van 10.00—12.30 uur. Dit doen we om leden die 

werken het gemakkelijker te maken, zeker als ze ‘s mor-

gens vroeg op moeten staan en zodoende geen zin hebben 

om naar de clubavond te komen. Maar ook voor oudere 

leden is het vaak een opgave om ‘s avonds de deur uit te 

gaan. We houden een proefperiode tot aan de zomerstop 

en beslissen dan, hoe we verder gaan. Misterygast, oei,oei 

 

Bestuur heeft besloten naar aanleiding van de bevindin-

gen van de laatste tentoonstelling hier een andere aanvul-

ling aan te geven. We willen nu woensdag de vogels laten 

inbrengen, we gaan donderdag keuren en gaan de ope-

ning houden vanaf vrijdagavond om 19.30 uur, Zaterdag 

open van 10.00 uur tot 16.00 uur met de prijsuitreiking 

om 15.30 uur. Om 16.05 gaan we uitkooien, zodat ieder-

een weer op tijd thuis is. 
 

Vrijdag 29 november hebben wij onze vrijwilligers bedankt 

met een etentje Lekker bij Karin aan het Rivierenplein. Dank-

zij deze mensen fungeert onze club goed en blijft het allemaal 

betaalbaar. Ze zijn onbetaalbaar en onze dank kan nooit vol-

doende zijn, maar hopelijk hebben wij het hiermee een beetje 

goed gemaakt.   Het bestuur 



 
 

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.  



 
 

 
Ringen welke u  besteld heb in ronde 2 komen 15 de-
cember binnen. U kunt deze afhalen op de vogelbeurs 
van 28 december en/of op de Nieuwjaar receptie van 
maandag 6 januari. Ook op woensdag 18 en 25 decem-
ber zijn ze op de club aanwezig. 
Vergeet niet op tijd uw ringen te bestellen! We zijn in-
middels aangeland in ronde 3 en u heb de tijd tot en 
met 28 december om uw bestelling aan Arie Boon door 
te geven. Maak een afspraak met Arie via 06-82502930 
of  boonarie@live.nl levering na 1 april 2020 

Ledenbestand 01-01-2020: 89 leden, 24 gastleden. 

Dit jaar hebben zich 7 nieuwe leden zich aangemeld en heb-

ben 8 leden aangegeven de club per 1-1-2020 de club te gaan 

verlaten. Simon Harinck is op zijn besluit terug gekomen en 

blijft lid, zodat de uitkomst tussen bij en af op 0 is uitgeko-

men. Van de gastleden is Laureen Bakker gestopt zodat daar 

de teller op 24 is uitgekomen. Donateurs zijn gestopt of over-

gestapt naar Gastlid. Overleden Frits v.d. Schaaf. 

De verdeling ziet er als volgt uit: 

Lid De Voliere + NBvV lid  87. Contributie bedrag € 42,00 

Jeugdlid De Voliere + NBvV   2. Contributie bedrag € 20,00 

Gastlid De Voliere    24. Contributie bedrag € 20,00 

Totaal aantal leden:       113 



 
 

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.  



 
 

           Goed en slecht nieuws volière Weizigt        
Voor die dit niet weten, onze vereniging heeft ter ere van 

het 60 jarig bestaan in 2013, op het vogeleiland van de 

Stadsboerderij van Duurzaamheidscentrum Weizigt, een 

volière gebouwd met een clubje vrijwilligers uit ons leden-

bestand. Met een bedrag uit onze kas, waarvoor een afge-

sproken budget was gereserveerd en met sponsoring van 

bedrijven en een storting via de wijkwens van de gemeente 

Dordrecht is dit bekostigd . Via enkele leden van de vere-

niging zijn er vogels geschonken en ook weer via een bij-

drage uit de wijkwens zijn er vogels gekocht. Nu wordt het 

vogelbestand in stand gehouden door schenkingen van vo-

gels met een schoonheidsfoutje via www.VogelMarknet.nl 

van de NBvV. Het slechte nieuws is dat de Witborstlang-

staartgaai vorige week is overleden. Een prachtige grote 

vogel uit de ren van de Vruchten/Insecteneters. Het goede 

nieuws, er is voor de ren van de Australische parkieten 

een Blauwvleugelparkiet geschonken door een kweker uit 

Alphen aan de Rijn en opgehaald door Gert & Dirk. 



 
 

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



 
 

Volières in de zorgcentrums 
Onze vogelvereniging heeft zijn naam aan de volières 
verbonden van de Zorgcentrums; Vreedonk, Het Park-
huis, Dubbelmonde en Duurzaamheidscentrum Weizigt. 
Alle vier de instellingen zijn lid van onze club en van de 
NBvV. Betalen altijd netjes de contributie en kunnen zo 
nodig ringen bestellen. 
De volières worden verzorgt door vrijwilligers van de 
stichting of zoals Dubbelmonde door Co Sneep met on-
dersteuning van Paul Kamerman en Dennis Bussem. Op 
de donderdagochtend staan ook Jan de Koning en Dirk 
de Bruijn voor de wekelijkse schoonmaak beurt garant. 
Dennis gaat ook langs bij Vreedonk en het Parkhuis. 
Maar ze zijn weleens ziek, gaan op vakantie of hebben 
gewoon iets anders te doen. Daarom zal het best fijn zijn 
als u nog wat tijd over hebt, u zich opgeeft om 1 of 2 
ochtenden in de week deze ploeg te komen versterken. 
Vooral bij het Parkhuis loopt het vaak niet zo op rolletjes. 
Het is geen verplichting en de tijden zijn best flexibel, 
dus daar hoeft u het niet om te laten. Er zijn best een be-
hoorlijk aantal leden zonder vogels, dus als u de vogel-
tjes in deze volières wilt verzorgen, dan hoor ik het graag 
van U. 
Normaal gesproken wordt u opgenomen in een vrijwilli-
gers poule van deze centrums en bent u verzekerd van en 
naar uw bestemming en tijdens uw werk. 
De centrums hebben ook een activiteiten begeleiding zo-
dat ze u vaak nog bedanken met een speciaal geschenk of 
feestje. 
U kunt ook altijd naar het Vrijwilligers feest van de Ge-
meente Dordrecht, wat 7 december weer is gehouden in 
het Kunstmin. 
Ziet u er tegenop om de eerste stap te zetten, laat het mij 
weten en ik zal er zijn om u te introduceren. 
Namens de woonzorgcentrums en Weizigt mag ik u nu 
alvast bedanken en verzeker ik u dat het u een dankbaar 
gevoel op gaat leveren en u zich uiterst nuttig gaat voe-
len. 
Dirk 



 
 

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


 
 

VOORDELEN VOLIÈRE MET VOGELS 

Het is natuurlijk allereerst erg leuk om vogels te houden, ze bren-

gen geluid met zich mee, ze zitten niet in een klein kooitje, je ziet 

de vogels gewoonweg vrolijk zijn en dat doet wat met je. Het voor-

deel tegenover vogels in een kleine kooi houden is dat er in een 

volière geen vuil achterblijft in je huis. Ook is de kans veel groter 

dat de vogels in een volière zich voortplanten, er is toch niets leu-

ker dan kleine vogels in je eigen volière? Ook vind ik het houden 

van vogels in mijn volière erg rustgevend. Ik geniet er gewoon van 

om naar ze te kijken, hoe ze van het eten genieten. 

GESCHIKTE VOGELS IN DE VOLIÈRE 

Er zijn vele soorten vogels die geschikt zijn in een volière. Een keu-

ze maken uit deze vogels kan lastig zijn. Ook daarvoor is deze 

website opgericht, om u hierbij te helpen. Er zijn vogels die veel 

geluid maken en er zijn vogels die wat minder geluid maken. Het is 

maar net wat je liever hebt. Wel dien je altijd even bij de buren 

langs te gaan als je van plan bent om volièrevogels aan te schaffen, 

misschien hebben ze een hekel aan gekrijs, en een burenruzie is 

natuurlijk wel het laatste dat je wilt hebben. Ook knagen sommige 

vogels aan het gaas, opletten! 

 

VOGELS ALS GEZELSCHAPSDIER 

Er zijn vele soorten vogels die bij iedereen anders in de smaak 

kunnen vallen. Zo heb je papegaaien, valkparkieten en agapornis 

voor mensen die van de wat agressievere dieren houden, en je hebt 

rijstvogels, zebravinken en diamantduifjes voor mensen die van 

wat meer rust houden. Er is voor ieder wat wils. Persoonlijk houd 

ik zelf enorm van kanaries. Ze hebben een leuke 'tjirpt', zien er 

prachtig uit en kunnen met bijna alle vogels goed samen. Ook het 

kweken van deze vogels gaat me tegenwoordig relatief eenvoudig 

af.  

Zo maar wat tipjes van Internet voor de beginner. 



 
 



 
 

Harzer Federatie De Voliere 
Zaterdag 14 en zondag 15 december is deze wed-

strijd gespeeld, nadat ze vrijdag waren ingebracht. 

De leden van de Federatie, die allemaal gastlid zijn 

bij onze vereniging hebben voor deze dagen gekozen 

om de filedruk te verminderen. Omdat het boekje 

voor 14 december bij de drukker moet wezen i.v.m. 

de Kerstvakantie is het niet mogelijk om de uitslagen 

in dit nummer te vermelden. Maar u krijgt in het 2e 

blad van 2020 deze te lezen van deze prachtig maar 

zachte voice klanken van dit vogeltje, die in de mij-

nen vroeger de mijnwerkers moest attenderen op gas 

gevaar en dit moest bewijzen door zelf dood op de 

vloer te vallen van zijn kooi. Wie oh wie gaat er met 

de titel van Meesterzanger van door. 

De Timbrado 
Dit is de Spaanse zangkanarie, die vaak gehouden 

wordt om zijn mooie en goed hoorbare zang. 

Zaterdag 21 december was het in ons clubgebouw De 

Voice of Dordrecht van deze zangkanarie soort. 

Van de …. Deelnemers kan er maar 1 er met de titel 

Meesterzanger van door gaan en deze wordt dan be-

loont met het Bondskruis van de NBvV omdat alle 

deelnemers hiervan lid zijn. U kunt deze dag mee be-

leven, omdat deze specialisten een open keuring hou-

den, waar publiek bij toegestaan is, mits ze stil zijn. 



 
 



 
 

L.S.H. wedstrijd 
L.S.H. staat voor Landelijk Speciaalclub Harzers. In 

Dordrecht speelt in de 2e week van 2020 de zuidelij-

ke afdeling van deze speciaalclub hun wedstrijd. Kort 

na de NK van Zwolle komen deze kwekers met hun 

vogels te voorschijn en gaan in een onderlinge wed-

strijd met weinig show element elkaar proberen de 

loef af te steken. De rollen, knorren, fluiten en nog 

meer van dit soort fluit tonen moeten op een speciale 

manier uit de keeltjes van deze vogels komen, waar-

door de keurmeester in extase geraakt bij het horen 

van zoveel schoonheid. Ben je hier niet in thuis, dan 

zit echt met een gezicht te kijken en luisteren, of je 

water ziet branden. Waar hebben ze het over, vraag je 

je af, maar daarom zijn deze kwekers nu bij elkaar, 

omdat zij duvels goed weten, waar de klepel hangt. 

Wij zijn blij dat wij een steentje mogen bijdragen aan 

het in stand houden van deze mooie en gevoelige 

zang kanarie sport/hobby. Wij wensen de deelnemers 

veel succes, maak er mooie dagen van met veel ge-

zelligheid, zodat jullie hobby nog lang blijf bestaan. 

De Waterslager is ook een zangkanarie, maar met een 

ander geluid. De kenners spreken; er loopt water over 



 
 

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



 
 

Vogelbeurs 
Bestellen van levende Meel/Buffalowormen is mogelijk 

via de site van www.123vogelproducten.nl of mobiel 06-

53639104 of via onze eigen homepage; 

www.vogelverenigingdevoliere.nl kunt u eenvoudig gro-

te balen zaad of eivoer bestellen, maar ook als u een aan-

tal verschillende kleine zakken van 5—2,5—1 kilogram 

wilt bestellen is dat mogelijk en doet Werner dat direct 

in een doos met uw naam erop. Voor kleine zakken voer/

zaad en alle vogelbenodigdheden kunt u natuurlijk ge-

woon de 4e zaterdagochtend langs komen.  

Diepvries Pinkies in prijs verlaagd € 6,00 worden al-

leen op bestelling nu nog geleverd. 

Er worden nu steeds meer vogels aan geboden voor de 

verkoop en Theo zijn voorraad vogels wordt natuurlijk 

ook steeds ruimer. Ook onze ringencommissaris Arie 

Boon is aanwezig om de bestelde ringen van ronde 2 aan 

u uit te reiken en om ronde 3 voor u te bestellen. 

Ook de broedblokken van John gaan soms als warme 

broodjes over de toonbank en nu ook voor de liefhebber 

zijn er 2 Vinkenkooien te koop. Deze hingen vroeger 

vooral in de Zuidelijke tuinen aan de muren of hoge hek-

ken om de vinken naar de tuin van de bewoners te lok-

ken, maar natuurlijk ook om de mooie zang 

van deze vogels te bewonderen. De dames 

van de bar zijn steeds bezig om hun pro-

ducten te verbeteren, dus welkom. 



 
 

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. 
Onlangs ging Guus Groenling weer eens op vliegreis 

naar het "Beloofde Land". Maar waar hij ook land-

de......nergens was het te vinden. Gedesillusioneerd 

kwam hij weer naar huis alwaar Greta Groenling hem 

meewarig aankeek. Ga eens vragen aan Mijnheer de Uil 

waar je het zoeken moet. Zo geschiedde de volgende 

ochtend. Mijnheer de Uil luisterde naar Guus Groenling 

en schudde zijn wijze hoofd een aantal keren. Waarom 

wil je dat zoeken en wat denk je er te vinden? Gevat ant-

woordde Guus Groenling:" Een betere wereld voor alle 

vogels en dieren". Een mooie gedachte maar niet reali-

seerbaar kraste Mijnheer de Uil. Guus Groenling vloog 

weer naar zijn Greta en zei:" Het was naar mijn idee een 

mooie kerstgedachte en met de blik gericht op 2020". 

Waar moet dat heen met zulke wereldse zaken als daar 

zijn de stikstofcrisis, opwarming van onze aarde, de plas-

tic soep en de wereldwijde kap van onze nestgelegenhe-

den voor de houtpellets. De kans dat deze problemen op-

gelost worden binnen 20 jaar is nihil. Laten we ons maar 

richten op onze gezinsuitbreiding in het voorjaar. Dat is 

voor ons een mooie periode en als dan ons kroost de wij-

de wereld gaat verkennen dan zijn Greta en Guus Groen-

ling weer gelukkig. 

Wij wensen onze lezers een voorspoedig en filosofisch 

2020 toe en bedenk dat alles wat groeit en bloeit ons     

altijd weer boeit. 

 

wordt in 2020 weer vervolgd.......... 



 
 



 
 

AGENDA 
  Zaterdag 28 december Vogelbeurs  

2020 

 Maandag 6 januari  Nieuwjaar receptie.  

8 t/m 11 jan. 2020  Landelijke Speciaalclub Harzers 

Za.  



 
 


