
 
 



 
 



 
  

 

 
 

 

Daar gaan we dan eindelijk weer als vanouds. 
Omdat de ALVergadering in juni geen door-
gang kon vinden, is de logische opvolging Sep-
tember. Het bestuur heeft achter de schermen 
toch nog redelijk wat werk verzet en is nu be-
nieuwd wat de verslagen zijn van secretaris, 
maar vooral van de penningmeester. Zal hij 
weer decharge worden verleend? Dit is een 
vertekend beeld, decharge wordt niet alleen 
aan de penningmeester verleend, maar aan het 
voltallig bestuur. Wij nemen aan dat de leden 
ook nieuwsgierig zijn geworden en verwachten 
dus redelijk wat leden. Ook de plannen voor 
de rest van het jaar, maar ook voor volgend 
jaar, zien we met belangstelling te ge moet. 
Gaan de tentoonstelling door, of mag dit nog 
niet? Wij hopen u te zien, zaal open vanaf 
19.30 uur. Aanvang; 20.00. 

 Clubgebouw De Voliere,                      
Adj. H.P. Kosterstraat 5 in Dordrecht. 



 
 

De Appelvink foto Aloïs van Mingeroet 

Laatste nieuws 
Penningmeester over de rooie. Met de aanschaf van de kas-
sasystemen en de pinapparatuur is er een modern boekhoud 
systeem te voorschijn gekomen. En daar moet je bij Marinus 
niet mee aan komen, want hij is pas een beetje gewend aan 
Excel en nu dit weer. Maar wij hebben er alle vertrouwen in 
dat ouderwets werkende penningmeesters met een beetje 
hulp en geduld toch in de wereld anno 2021 worden getrok-
ken. Het moet zelfs nog eenvoudiger voor hem worden als 
hij alles onder de knie krijgt. En daarom hopen wij dat er tij-
dens de ALV van september een glunderende Marinus achter 
de tafel komt te zitten met een blos op zijn wangen van 
spanning, want alleen hij weet de cijfertjes tot achter de 
komma. Hij komt net als zijn grote voorbeeld uit het kabinet 
voor het eerst in het bestaan van onze vereniging in septem-
ber met de gegevens naar buiten. Hoe zal het er uit zien? 



 
 

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

    52e jaargang nummer;  7-8-9 - 2021                                                     
lid Kamer van Koophandel onder NR: 24367740.  

                                  Bestuurssamenstelling:  
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  
Lid: A. Middendorp. Tel. 06-51721693 
2e secretaris: Vakant  Telefoon: 
Materiaalcommissaris: John Visser zonder bestuur functie: 06-
51999236 
Contributie 2021:  Contant / Internet  / over-
schrijfkaart bank 
 Senior Leden met NBvV:€ 42,00.        
Jeugd/Gast leden: € 20.00   
Vriendelijk verzoek, maakt uw contributie in ja-
nuari over, via Internet bankieren of contant,  V.V. De Vo-
lière: NL23 ABNA 0513 3414 12.                                  
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.                   

mailto:boonarie@live.nl


 
 

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

  



 
 

Uitnodiging 
Namens het bestuur nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Al-
gemene jaarvergadering. Deze zal gehouden worden op maandag 
6 september 2021 in ons clubgebouw De Voliere, Adj. H.P. Kos-
terstraat 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 2019. 
  Ingekomen stukken betreffende de jaarvergadering. 
  Jaarverslag secretaris. 
  Jaarverslag penningmeester. 
  Verslag kascommissie (Piet Smit& Jeroen v.d. Molen). 
 Verkiezing kascommissie voor het jaar 2021. Aftredend: Piet Smit. 

Herkiesbaar Gert Scheurwater. Reserve: vacant.  
  

PAUZE. 
  Bestuursverkiezing.  Aftredend / herkiesbaar: Arie Boon.  

    Vaststellen contributie 2022. 
  T.T. Reglement 2021. 
  Bestuursbeleid 2021. 
  Rondvraag. 
  Sluiting 

  

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

voor een bestuursfunctie. Hij/Zij moet dit schriftelijk doen, ten-
minste 8 dagen voor de Algemene jaarvergadering. Hij/Zij moet 
hierin worden  gesteund, door tenminste 3 leden.  

 

         Door Covid-19 is er geen ALV vergadering geweest in        

                           februari 2020 en 2021. 



 
 

 



 
 

Ronde 2 is nu bezig. Om misverstanden te 
voorkomen, bestel en betaal uw ringen alleen 
via onze ringencommissaris. Maak een af-
spraak met Arie via 06-82502930 of  
boonarie@live.nl of tijdens de vogelbeurs.  
 

Ledenbestand 01-08-2021: 88 leden, 28 gastleden. 

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

Jeugdlid De Voliere + NBvV   1 Contributie bedrag € 20,00 

Gastlid De Voliere    28 Contributie bedrag € 20,00 
Totaal aantal leden:       116 

Welkom als nieuw lid : Ashwin Lanser met kweeknummer: 8UJW 
kweekt Tropische vogels. Wij wensen haar veel plezier aan de hob-
by. 

Laatste nieuws VBBD 
De bijenvereniging is nog volop bezig om de bijenstal naar een 
nieuwe locatie te verplaatsen. Er is vergunning aangevraagd bij 
de Smitsweg. De slingerruimte is op een spoelbak na gereed. U 

kunt de heerlijke honing kopen bij ons in het halletje. 
 

Laatste nieuws Groei & Bloei 
De landschaparchitecte heeft de tekening voor onze nieuwe tuin 
aangepast met de tot stand gekomen wijzigingen. De fietsenstal-
ling komt nu bij kleine ingang bij de baniervlag. Het grote pad 
van de parkeerplaats naar de ingang bestaat nu geheel uit beton-
platen. In september komt er gratis 100 kub grond van Weizigt 
naar ons toe en kunnen we in het najaar met de tuinen beginnen. 



 
 

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.  



 
 

 

 De Voliere GOK 
   Trekking   1e prijs  2e prijs 3e prijs.    4e prijs
  Mei 2020   41   72   53    76 
 Juni     72   48   16    15 
 Juli     75   79   47    01 
Augustus    13   51   14    08 
September    19   64   55    18 
Oktober      23   55   32    51  
November    31   82   52    78 
December 2020  55   09   21    48 
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  
Oktober 2021 
November 2021 
December 2021 

 
 

Groen zijn winnende getallen in 2021. 
 
De keuze voor het goede doel 2021 is geworden;  
Vogelopvang World of Birds Foundation in Erica. 
Bedrag inmiddels € 111,00 



 
 

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.  

Nieuws van onze zuster verenigingen. 
Het is nu zover, de Unit waar de bijenvereniging VBBD de honing 
van hun leden willen gaan slingeren is gereed. Het heeft even geduurd 
en de penningmeester heeft er wat grijze haren bij gekregen, maar het 
resultaat mag er wezen. Als er weer eens wat is, of misschien komt er 
een open dag, dan gaat u maar eens een kijkje nemen. 
Met de les volkeren gaat het ook goed en ze zijn nu druk bezig om her 
en der bijenkasten te plaatsen op kleine terreintjes en de grote bijen-
stal die nu nog op de Reeweg-Zuid staat wordt gesloopt en verplaatst 
naar een terreintje bij Wilgenwende. Ze hebben het er maar druk mee. 

Groei & Bloei 
Zaterdag 2 oktober komt er op de parkeerplaats weer een kofferbak 
ruilbeurs voor hun leden onderling, maar ook een verkoopmarkt van 
stekjes en zaden. Dus heb u nog wat nodig voor uw wintertuin of het 
voorjaar, zorg dat u rond 10.00 uur op de parkeerplaats bent, anders 
grijpt u er gegarandeerd naast. 

Buurt BBQ  
Zaterdag 11 september, aanvang 18.00 uur. Inschrijven kan nog. 



 
 

Wat gaat er gebeuren? 
 
We zijn nog bezig met de volgende projecten; 
• Het pad naar de voordeur is aangepast met 8 betonpla-

ten van 2 X 1 meter en zijn in halfsteensverband ge-
plaatst door de firma Allgroen. De bestelbussen die re-
gelmatig over dit pad rijden, deden de klinkerpaden ver-
zakken die aan de zijkanten zaten en dat is nu verleden 
tijd. We hebben nu ook minder last van onkruid. 

 
• Op de voordeur is nog een bewakingscamera gericht, 

zodat nu alle ingangen beveiligt zijn. 
 
• Tussen ons gebouw en ons schuurtje en container van 

de  imkervereniging maken we een overkapping, zodat 
we ook bij regenachtig weer gebruik kunnen maken van 
de werkbank en kunnen we de BBQ de baktafels mooi 
droog opstellen en is er goede ventilatie voor de bakkers 
van het vlees en vis. 

 
• De tuinen om ons gebouw worden geheel vernieuwd en 

ook het terras wordt verbreed, zodat er meer ruimte 
komt om bij mooi weer heerlijk buiten te kunnen zitten. 

 
• De keurverlichting in de zaal krijgt een nieuw ophang 

systeem, zodat de keurmeesters altijd goed in het licht 
zitten en de vogels goed verlicht worden. 

 
• De fietsenstalling wordt verplaatst naar de ingang bij 

het smalle pad en waar de baniervlag hangt. 
 
• Als de zitting van de rode stoelen door zakt, worden de-

ze verstevigd met een metalen plaat, zodat dit niet meer 
kan gebeuren en kunnen we nog jaren gebruik maken 
van deze verder prima en frisse kleur stoelen. 



 
 

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



 
 

 

            REANIMATIE & AED 

 

Dit was een serieuze oproep, waar niemand op 
gereageerd heb. Doen we het nog een keertje 
over. Bedenk dat het u ook kan overkomen en 
dan nemen wij aan dat u zeer dankbaar zal 
zijn wanneer u door dit apparaat en een vrij-
williger gered gaat worden. U mag ook een 
ander helpen. Geef u op voor deze cursus om 
levens te redden. Ik ga mij opgeven! Cursus 
start na opheffen Lock-down. Wie volgt? REA-

GEREN VOOR 30 oktober 2021. Namens het be-
stuur, Erik Buizer.  Tel. 06–36208353 



 
 

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


 
 

                ALTERNATIEVE VIERDAAGSÉMARSEN 
 

                     20 t/m 23 juli 2021 
           
 

De voorpret was groot bij Marry 
en mij om dit jaar mee te doen 
aan de "Alternatieve 
Vierdaagsemarsen". Met weinig 
kilometers in de benen kozen 
we er voor om 4 dagen 
10km te lopen. Marry offerde 
zich op als parkoersbouwer en 
Erik hees op maandag 
maar alvast de Vierdaagsevlag. 
Na de agenda's naast elkaar ge-
legd te hebben gingen we dins-
dagochtend op pad. 
 
                           DAG 1. 

Half 10 verzamelen bij Marry. Vandaag staat een rondje door de Merwe-
landen op de planning. Via Wantijdijk, Blauwe Brug en het pad achter de 
golfbaan togen we richting Merwelanden. Het eerste wat opviel was het 
snel stromende water in het Wantij en de kreken. Tevens hadden we in no-
time drijfnatte schoenen en sokken. 
Dat die golffanaten toch op de greens stonden was verbazend daar de bal-
letjes in het soppige gras voor geen 
meter rolden. Onze tocht voerden ons 
langs kreken en over graspaden waar-
bij zo nu en dan obstakels ,zoals om-
gevallen bomen, wortels en veel 
brandnetels, ons dwongen tot een sur-
vivaltocht door de bush. Toch was er 
genoeg te zien maar vooral te horen. 
Na het vernieuwde Biesboschcentrum 
bestegen we weer het dijklichaam om 
zo een schitterend uitzicht te hebben 
op het gebied. Toen de zon steeds ho-
ger aan de hemel kwam staan werd het al heel snel warm. Vele vogels, 
vlinders, planten en insecten trokken aan onze ogen voorbij. Schapen, 
paarden Limousinrunderen en ganzen staarden ons aan of gingen op de 
loop. Bij de Helsluis hebben we een rustpauze ingelast met uitzicht op de 
Beneden Merwede. Een jonge fuut trok onze aandacht omdat deze veel  



 
 

Info: Plein 1940-1945, NR 5 Dor-

drecht 

Tel. 078-6133529 of 06-51088490 
E-mail : info@nanningscatering.nl 

www.nanningscatering.nl 
• Diverse Luncharrangementen—Receptieverzorging—

Maaltijden—Koud/warmbuffetten—Diner á la carte 



 
 herrie maakte bij zijn/haar zoektocht naar de ouders. Toen we daarna 

onze tocht vervolgden bleek het bomenlaantje onbegaanbaar door de 
bagger en de laaghangende takken. Via de Sterrenwacht ging het weer 
richting golfbaan waarbij we nu onderlangs gingen. Na 12,2km zat de 
eerste dag er op en konden we terugkijken op een leuke wandeldag.                                
DAG 2. 
13.00u weer verzamelen voor de tweede route. Wederom mooi weer. 
Eerst naar het startpunt bij de Oosthaven. Doel was De Nieuwe 
Dordtse Biesbosch. Dit nieuwe natuurgebied is continu aan verande-
ringen onderhevig en is ook als recreatiegebied zeer gewild. Op de 
heenweg naar achterin het gebied liepen we langs de rand van de 
Nieuwe Dordtse Biesbosch tot aan de Oude Veerweg. Daarna liepen 
we hemelsbreed 50 meter verderop terug naar de finish. Op een bank-
je gezeten zagen wij de verschillen in onderhoud van het gebied. 25% 
wordt bijgehouden door de gemeente Dordrecht en ziet er slecht on-
derhouden uit en de overige 75% wordt onderhouden door Staatsbos-
beheer en ziet er veel beter en netter uit. Vele fraaie vergezichten en 
doorkijkjes deden ons genieten van alles wat groeit en bloeit en ons 
altijd weer boeit. Helaas lieten de lepelaars zich niet zien maar wel 
ontzaglijk veel libellen, kattenstaarten, vlinders, distels en 
watervogels en zo nu en dan een schooltje visjes, een verdwaalde pad, 
luidruchtige kikkers en verbazend weinig tweebenige individuen. Ook 
een bezoek aan een vogelkijk-
hut leverde weinig interessante 
vogels op. Na nog twee eigen-
wijze reigers, continu 30 meter 
voor ons uit, op de hielen te 
hebben gezeten bereikten we 
na 11,2 km ons startpunt en 
konden we terugkijken op een 
geslaagde wandeldag.  
 

                             DAG 3. 
Wederom weer verzamelt om 13.00u. Vandaag staat de kortste etappe 
op de planning. We hebben ons voorgenomen om de hele Wantijdijk 
te volgen en onze ogen te sluiten voor de beruchte bordjes "Verboden 
voor Onbevoegden". Onze tocht begon al goed. Nog geen kilometer 
gelopen en al heibel met een automobilist die vond dat hij "Onze Lie-
ve God" was en dat wandelaars maar moesten zien hoe zij voorbij zijn 
koekblik kwamen. Koren op de molen voor Marry. Bij de vlucht hut 
   
 
 



 
 

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



 
 

 over de Wantijdijk naar achteren. Over hekken, langs hekken en 
door hekken naar de "Kop van 'Land". Plots ontwaarden we twee 
personen, gewapend met geweren of 
luchtbuksen, aan de rand van een 
graanveld. In dat graanveld bevonden 
zich vele platgetrapte stukken. Toen 
zij ons zagen gingen ze snel terug en 
doken bij een hekje achter de struiken. 
Helaas zagen wij ze zitten en bleven 
een tijdje naar die lui kijken. zij niet 
blij !!!! Toen wij daarna onze weg ver-
volgden en het volgende hek passeer-
den klonken er vrijwel gelijk schoten.. 
We vroegen ons af waar zij op scho-
ten. Het was rustig bij het pontje en 
via de Provincialeweg gingen we de 
Zuidendijk volgen. Ook daar waren 
platte plekken in het graan en daar be-
grepen we waar die twee jagers op aan het schieten waren. Een 
hele vlucht houtdieven koos het luchtruim. Onderwijl waren de 
knallen in de verte niet te tellen. Ook vandaag hadden we een 
stop gepland en wel op het Damplein waar we de lokale ijswinkel 
bezochten waarna we in het zonnetje ons laafden aan een beker 
ijs. Daarna de laatste loodjes via de Noordendijk en de Middel-
weg naar onze startlocatie waar bleek dat we er weer 10,8 km op 
hadden zitten. 
 

DAG 4. 
Verzamelen om 10.00u. Per auto naar een parking aan de Oude 
Veerweg om via het Dordtse deel van de Nieuwe Dordtse Bies-
bosch, ontzettend saai, terecht te komen in het 
andere deel van de Nieuwe Dordtse Biesbosch, alwaar we over 
een pad in het water naar een kijk hut liepen. Helaas weinig bij-
zondere vogels en eenden te zien. We kwamen uit op een lange 
kaarsrechte weg (Zwanenplaatweg) waaraan we onze thuiswer-
ker met tafel, stoel, fiets en laptop weer aantroffen. Onderweg 
zag Marry twee oortjes tussen het graan bewegen en helaas voor 
ons liep het ree de verkeerde kant op en zagen wij alleen de spie-
gel, kop en rug van het dier.  



 
 

Vervolg dag 4 
Een foto leverde alleen maar wuivend graan op. Aan het eind van de 

weg rich-
ting Zuid-
haven 
waar we 
via een 
hek onder-
langs de 
dijk de 
Nieuwe 
Merwede 
volgden. 
Bovenop 
was geen 
optie van-
wege de 
vele 
brandne-
tels, 
distels en 

hoog opgaand riet. Na nog drie zwijgende vissers gepasseerd te heb-
ben bereikten we de Tongplaat waar we bovenop een bankje "un 
spectacle tres exceptionel" aanschouwden. 
Lepelaars, visdiefjes, sterns, mantelmeeuwen, zilverreigers, zwanen, 
futen, aalscholvers en talrijke ganzen en eenden op en rond het water 
zover het oog reikte. Het water in de Nieuwe Merwede was bruin en 
snelstromend in het strijklicht van de zon. Een kolonie Lepelaars was 
aan het foerageren. Daarna nog een omweg gemaakt naar een bezoe-
kers hut. Helaas was daar niets te zien omdat het hoge dichte riet het 
uitzicht sterk beperkte. Opvallend waren de vele beversporen en glij-
sporen en de vele wildwissels in het gebied. Via een niet toegankelijk 
dijkvak kwamen we uit op de Nieuwe Merwedeweg. Daarna nog een 
rondje door het gebied van De Elzen, waar het aanzienlijk drukker 
was. 
Na 11,7 km zat ons rondje naar de Tongplaat er op en kunnen we te-
rugkijken op vier gezellige wandeldagen. Al met al een boeiende en 
interessante Alternatieve Wandelvierdaagse. met een speciale zilveren 
medaille als beloning. 



 
 Vogelbeurs met voer afdeling 

Zaterdag 28 augustus;  09.00-12.30 uur. 
Zoals het er nu naar uit ziet met vogels en 
broedblokken op deze beurs. Dus ook ge-
woon met catering en voor de laatste 
maand met de 1,5 meter afstand. 
Bestel tijdig uw balen zaad, eivoer, en bo-
dembedekkingen bij Erik. Hij geeft dit dan 
door aan Werner, zodat de kans op fouten 
steeds minder wordt. Pin betaling mogelijk 
Hopelijk komt er nu met de vaccinaties 
snel verbetering in de situatie. Blijf gezond. 

Vogelbeurs met voer afdeling 
Zaterdag 25 september 09.00-12.30 uur. 

 

Als het goed blijft gaan, eindelijk weer een 
normale beurs met vogels en broedblok-
ken. Dus ook gewoon met catering en 
geen 1,5 meter afstand meer. Welkom! 
Bestel tijdig uw balen zaad, eivoer, en bo-
dembedekkingen bij Erik. Hij geeft dit dan 
door aan Werner, zodat de kans op fouten 
steeds minder wordt. Pinnen nu mogelijk 
De vaccinaties hebben hun nut bewezen 
en is dit het resultaat. Blijf gezond. 



 
 



 
     GUUS GROENLING. 

 

Zoals in mijn laatste verhaaltje al naar voren kwam dat we wilden 
reizen naar Loch Lomond in Schotland was de hamvraag hoe we 
daar moesten komen met onze 4 koters. 
Mijnheer den Uil dacht met ons mee en riep al heel snel dat de af-
stand voor die 4 koters veeeeeels te ver is.  
Goede raad was duur omdat vliegen niet gaat. Maar hoe kom je 
dan wel aan de " Overkant"? 
Ollie de Ooievaar vond het te ver. Gijs Gans was bang voor het 
gewicht dat hij dan zou moeten dragen en Peter Postduif reisde al 
af naar het  zonnige hete Spanje. 
Guus Groenling vroeg daarna eens rond wat de overige opties 
waren. Het bleken er toch wel een aantal te zijn. Meereizen als 
verstekeling aan boord van een schip. Stiekem in een wielkast 
van een vliegtuig mee liften wat wel erg koud zou kunnen zijn of 
mee dobberen op een aantal  ruggen van Berg eenden. Mijnheer 
den Uil beluisterde de opties, krabde zich achter zijn oren en ver-
zuchte toen:"Guus Groenling.....waar begin je aan met Greta en je 
4 koters !!!!". Uiteindelijk werd er gekozen voor optie 1. Guus en 
Greta Groenling met hun 4 koters werden aan boord gesmokkeld 
door Karel Kraai en zijn  maten en namen plaats in een reddings-
sloep op het achterdek. Bij het verlaten van de haven werden zij 
begeleid door Stefan Stormmeeuw en Max Mantelmeeuw tot het 
schip verdween achter de horizon op weg naar verre oorden. Aan 
de overzijde werden Guus en Greta met hun 4 koters opgewacht 
door Susan Sparrow die hen aan land hielp. Daar werden ze     
opgewacht door Graham Goose and Friends die hun naar Loch 
Lomond brachten. Aan de Scottish Border waren er some trou-
bles, maar na enig geharrewar konden ze de reis voortzetten. 
Aangekomen bij Loch Lomond werden ze opgewacht door hun 
verre neef en nicht George and Geraldine Greenfinch and family. 
 

 
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: 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   



 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
  

 

 
 
 

  



 
 


