
 
 



 
 



 
  

 

 

 

 

 

 Maandag 3 juni komt Piet Onderdelinden uit Vlaar-

dingen onze avond verzorgen.  

Piet is de hof fotograaf van de NBvV, overal waar er 

maar wat te doen is met vogels is vaak Piet een graag 

geziene gast. Tevens Keurmeester en  niet zomaar 1 

maar met wel heel veel disciplines op zak en dat 

geeft nog wat meer lading aan zijn praatje. 

Maar is ook van heel veel randzaken op de hoogte en 

ga vaak dieper in op de voorwaarden rond om de 

kweek.  

Juist daarom is het vooral voor de nog niet zo erva-

ren kweker een avond waar veel te leren valt. 

En vergeet vooral niet te vragen, daar zijn juist deze 

avonden voor. 

Maar ook onderling is er altijd van alles te leren, er-

varing voldoende om je heen en je mag daarom dit 

soort avonden gewoon niet missen, je doet gewoon je 

eigen tekort, dus 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;  6 - 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  
2e voorzitter: Fred Duinkerken. Telefoon 06-81889418 

2e secretaris: Simon Harinck.  Telefoon06-20450962 

Materiaalcommissaris: John Visser zonder bestuur functie: 06-51999236 

   

 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. 

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


 
 



 
 

 

Bestellen ringen voor het kweekjaar 2019/20  

Ronde 1 voor 2020 is nu gesloten, uitlevering in 

oktober. Ronde 2 is nu open! Bestel op tijd. 
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 ) 



 
 



 
 

Ledenbestand 01-05-2019:  

98 leden, 23 gastleden en 6 donateurs.  

BBQ 
Zaterdag 15 juni organiseren wij weer deze 

BBQ in samenwerking met bewoners rond om 

ons clubgebouw. De animo vanuit de flats 

neemt per jaar toe, dus zorg dat u bijtijds gere-

serveerd heb. Maak per persoon € 5,00 over 

naar de rekening van de vereniging, met ver-

melding BBQ. Geef u keuze door A = vlees.     

B is vis. C is combi 3xvlees & 2xvis.  Voor € 

5,00 krijgt u uw keuze, 2 consumpties, salades, 

stokbrood,friet, rouwkost en diverse sausen. Koffie/

thee bij binnenkomst gratis. 

Inloop van 17.30—18.00 uur. Aanvang BBQ 18.00 

uur. 

Opgeven via Dirk, zodat hij weet hoeveel en wat er 

bestelt moet worden. Betalen via de rekening, voor 

het nummer zie colofon. Opgave via E-mail, tele-

foon of WatsApp, de keuze is reuze. 

Betaal vooruit dan bent u verzekerd van deelname. 

Wij wensen u een smakelijke en gezellige BBQ. 

Het bestuur. 



 
 

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 

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 



 
 

Jaap de Wit getroffen door een Tia en in het zieken-

huis opgenomen. Op moment van schrijven weten 

wij niet hoe het met hem gaat. Wij hopen dat het 

meevalt, zodat hij weer mobiel wordt. Wij wensen 

hem beterschap. 

Imker vereniging Dordrecht. 
Deze vereniging die gehuisvest is aan de Reeweg-

Zuid, moet aan het eind van het jaar dit complex 

verlaten, plaats maken voor dure woningbouw. 

Zoals het er nu naar uitziet, komen ze met lege han-

den te staan, want de gemeente hoeft hen geen ande-

re plaats en onderkomen te verstrekken. 

Zodoende zijn ze bij onze vereniging wezen vragen 

of er plaats is. Voor veel activiteiten willen ze onze 

locatie huren. 

Voor het honing slingeren wat een kleverige smeer-

boel kan zijn, denken de beide besturen aan het bij-

plaatsen van 1 of 2 units, zodat ze dit in eigen be-

heer kunnen regelen. We wachten het overleg af. 

Excursie 
Jaarlijks gaat onze vereniging op excursie, maar dit jaar staat 

dit uitje nog steeds niet gepland. Daarvoor deze oproep; 

Wie heeft de gouden tip voor dit jaar, of zegt u ge-

woon niet doen. Laat u suggestie horen of lezen ! 



 
 

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.  



 
 

                        GUUS GROENLING 

 

Onlangs beklaagde Greta Groenling zich bij mijnheer Den 

Uil over overlast door gigantisch burengerucht. Wat was er 

nou eigenlijk aan de hand? Het was Koningsdag en de wijk 

werd opgeschrikt door tromgeroffel en trompetgeschal en te-

vens werden de grote troms beroerd met satanisch genoegen. 

Ach het is maar 1x per jaar. Waar maak je je druk om. Op zo-

n dag is er zoveel te genieten en bedenk dat er vele lekkere 

hapjes te vinden zijn.  

Mijnheer den Uil had op Koningsdag post gevat op De Staart 

in Dordt. Hij was nieuwsgierig of er bij dat verscholen ge-

bouwtje nog mensen kwamen opdagen. 

Nu........hij viel bijna van schrik van zijn tak zoveel volk liep 

er binnen. De gemeente had er wel een ruime fietsenstalling 

en parkeerdek mogen faciliteren. De catering maakte over-

uren en de vaatwasser stond op ontploffen. De ballen gehakt 

vlogen uit de pan, de koffiemachine maakte overuren en de 

mensen kwamen van heinde en verre. 

Ook de insecten lieten zich in een waterig zonnetje in volle 

glorie bekijken. Ook lieten de bijtjes zich zien. Guus Groen-

ling had uit betrouwbare bron vernomen dat deze bijen 

poolshoogte kwamen nemen voor hun toekomstplannen. Die 

hebben toch plannen!!!!!!!!! 

Die zijn bij de Dordtse Welstandscommissie langs geweest 

voor een nieuw onderkomen en willen een insectenmotel op-

starten op De Staart. Ze hebben al drie omgezaagde boom-

stompen gevonden voor onderdak. Alleen de daken ontbre-

ken.  



 
 

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.  



 
 Broer Konijn is bang dat zijn warme hol ingepikt gaat 

worden en alle mezen,mussen, kauwen, eksters en vooral 

de merels zijn bang voor steekpartijen. Mijnheer den Uil 

maant ze tot kalmte en roeptoetert dat iedereen in goede 

harmonie moet leren samenleven en dat er voor iedereen 

plaats is. Met deze uitspraak verlaat Mijnheer den Uil het 

festivalterrein en keert huiswaarts. Guus Groenling gaat 

naar zijn Greta toe om verslag uit te brengen en samen fi-

losoferen zij over de gebeurtenissen en de toekomst. 

Tot volgende maand! 

Gebruik van zuurkool vocht, met probioti-

ca en het onderdrukken van het ontstaan 

van coccidiose bij vogels door oregano. 
Wat zijn prébiotica en wat zijn probiotica. 

Prébiotica  zijn kruiden/specerijen en niet te verteren delen in 

de voeding, w.o. voornamelijk celstoffen die de darmwand prik-

kelen en hiermee een bijdrage leveren aan het goed functione-

ren van het spijsverteringskanaal, zeg maar het helpen darmen 

gezond te houden. 

Probiotica zijn bacteriën die bijdragen om de stofwisseling opti-

maal te laten functioneren. 

Deze soort bacteriën zorgen voor de balans in het spijsverte-

ringskanaal, waar met voeding zowel positieve als negatieve 

bacteriën in die voeding meekomen en invloed uitoefenen op de 

gezondheid van de vogel. 

In de lezing heb ik een uitleg gegeven over de invloed en dan 

met name bij zeer jonge vogels welke nog geen weerstand tegen 

ziekteverwekkers hebben kunnen opbouwen. 

Het is juist in deze periode dat probiotica een bijdrage leveren 

in het opbouwen van de zo nodige weerstand  tegen ziekten,  



 
 

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


 
 

dus in de derde tot vijfde dag is het nodig de jongen één keer te 

helpen. 
 

Het is een bacterie welke op natuurlijke manier is ontstaan tij-

dens een fermentatieproces in verschillende soorten voeding, 

(bijv. bier, jakult, schimmelkaas) maar het is dus GEEN MEDI-

CIJN ! 

Je kunt dus ‘ongestraft’ maar wel indien er een aanleiding toe is 

dagelijks voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld een week 

achter elkaar, probiotica door het drinkwater verstrekken. 

Ik heb gekozen voor zuurkool vocht, a. omdat het goedkoop is 

en b. omdat het lang houdbaar is. (zie vervaldatum op de ver-

pakking) Daarnaast is het eenvoudig aan te schaffen en als je 

van zuurkool houdt en dus als groenten (stamppot) klaar maakt, 

kost het zelfs niets !! 

Gezegd moet worden, dat zuurkool alleen als verse groenten te 

gebruiken is, dus NIET uit een pot!! ! 

Deze is door sterilisatie lang houdbaar en alle bacteriën zijn 

hierdoor gedood, de werking is dus NUL. 

Het gebruik. 

Na het kopen van een pakje van 500 gram zuurkool knijp ik de-

ze stevig uit en vang dit in een kom op. 

Het vocht (ongeveer 150 cc) doe met behulp van een trechter in 

een bruin medicijnflesje en zet dit in de deur van mijn koelkast, 

tot gebruik. 

Ik kan het over een periode van 4 tot zes weken gebruiken, hier-

na gooi ik het weg. 

Niet omdat het dan niet goed meer zou zijn, immers het zuur 

behoudt lang het vocht op ‘conditie’ maar ik wil ook het risico 

dat het eventueel niet goed zou kunnen gaan VOLLEDIG ver-

mijden. 

De toediening; 

Ik schud het flesje, er vormt zich mogelijk wat bezinksel, en 

doe tot 50 cc op een liter KOUD water. 



 
 



 
 

Bij de eerste keer KAN je het iets milder maken door er wat honing 

of suiker door te doen, maar dat hoeft niet. 

De hoeveelheid water in het drinkflesje pas ik wel aan, naar mini-

maal. 

De volgende dag vul ik het flesje bij tot een normale hoeveelheid en 

geef voor die vogels die de eerste dag weinig gedronken hebben de 

gelegenheid alsnog probiotica op te nemen. 

Wat heb ik gedaan; 

Schimmelstokken en kropgeel tot een minimum beperkt, iets wat 

met het aanzuren van water ook gebeurd. 

Door de zuurgraad de bacterie werking in het water teruggedrongen, 

wat naar mijn mening volledig overbodig is, immers hierdoor bouwt 

een vogel weerstand op. 

Het belangrijkste; positieve bacteriën de probiotica toegevoegd die 

het zuur van de maag overleven en in het spijsverteringskanaal hun 

positieve werk kunnen doen. 

Het geven van oregano ‘thee’. 

Eigenlijk maak je thee zoals je ook thee voor je zelf zou maken. 

Een normaal theezakje weegt 5 gram en is ongeveer een eetlepel in 

volume. 

Afhankelijk van de duur van het trekken zal de thee sterker zijn en 

afhankelijk van de soort donkerder, uitgaande van een ‘normale’ 

melange.  

Voor de smaak doen we er vaak iets zoets in. 

Het klinkt mogelijk wat beleerd, maar hierdoor onthoudt een ieder 

het eenvoudiger / beter. 

Voor drie á vier liter oregano thee gebruik ik één (volle)  eetlepel 

met daarbij een eetlepel citroensap en twee eetlepels honing. 

De citroen is om het wat langer houdbaar te maken en de honing 

maakt het makkelijker drinkbaar en van elke soort suiker krijgt een 

vogel dorst en dan drinkt de vogel wat meer en dat is in dit geval 

prettig. 



 
 



 
 We brengen water aan de kook, doen de oregano erin, met de 

citroen en de honing, doven het vuur of warmtebron en laten 

het koud worden. 

Dit doen we de dag voor we het geven. Nadat het koud is ze-

ven we de thee doen het in enkele flessen (ik neem altijd twee 

x melk ‘flessen’ van twee liter) en zetten deze gedurende de 

nacht in de koelkast.  

De volgende dag geven we het theewater aan de vogels, die 

van fris/koud water houden en laten het dus gedurende 24 uur 

beschikbaar zijn, want dan hebben ze allemaal gedronken.                                     

1xper 14 dagen is voldoende en ik doe het óók altijd de dag na-

dat ik de jonge vogels heb geringd want dan komen de drie be-

langrijkste dagen voor het opbouwen van weerstand en is een 

steuntje in de rug op de natuurlijke manier altijd positief. 

Je behoeft dan niet voor elk nestje verse thee te maken, want ik 

maak dan voor een paar dagen thee in de koelkast in combina-

tie met het zuur is dat best goed houdbaar voor 3-5 dagen. 

Je kan het ook samen met het zuurkool vocht geven en in het 

hierboven beschreven stukje, over het gebruik van zuurkool-

vocht doe je dan bij de thee i.p.v. citroensap het zuurkoolwater 

en ook in de hierboven beschreven verhouding, dus het vocht 

van een pakje van 500 gram zijnde ongeveer 130-150 cc op die 

drie á vier liter water.  

Als je deze combinatie maakt heb je de bacterie werking on-

derdrukt, kropgeel en schimmelstokken in de krop voorkomen 

en de vogel in het spijsverteringskanaal geholpen met probioti-

ca = weerstandsopbouw en het ontstaan van coccidiose bijna 

teniet gedaan. 

Ik wens een ieder veel en vooral gezonde vogels toe die vlot 

opgroeien, o.a. omdat hun weerstand op een natuurlijke manier 

is ondersteund. 

Met vriendelijke sprotgroeten, Kees Diepstraten.   

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u mij altijd mailen.

 cbdiepstraten@gmail.com 

mailto:cbdiepstraten@gmail.com


 
 

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 
Let op; De firma Sluis is nu helemaal gestopt met de 

productie van eivoer. Wij bezitten nog een kleine hoe-

veelheid, dus wees er snel bij, want op is op. 

Producten van Teurlings blijven bestaan, die kan u dan 

ook gewoon blijven bestellen via handelaar Brabers van 

123vogelproducten.nl. Doet u dit wel liefst voor vrijdag, 

zodat hij ook de tijd krijgt om het in Dordrecht op te ha-

len of mee te brengen. 

De vogelbeursen van 25 mei en 22 juni zijn gewoon 

weer open van 09.00-12.30 uur.  

Er zijn weer diepvries Pinkies en Buffalowormen 

verkrijgbaar. De prijs is verhoogd naar € 7,00 

per bak. Een koopje vergeleken bij de dieren spe-

ciaalzaken. De meeste hebben deze producten 

niet voorradig en wel dan is de prijs een stuk ho-

ger dan bij ons. 

Voor de vogelverkoop wordt het nu komkom-

mertijd. Veel kwekers zijn nu aan het broeden, 

zodat er ook geen vogels te koop worden aange-

boden. Maar nu komen de Gouldamedines en 

Parkieten in de aanbieding, die zijn gereed met 

kweken. 

De laatste kooi is deze week verkocht, 

dus daar kunnen wij u niet meer in 

voorzien. 



 
 

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 
Het was me het maandje wel. Het ene moment genieten van het 

zonnetje,een dag later met windkracht 9 uit mijn huisje geblazen 

en een paar dagen later met muts en sjaal klappertandend aan de 

rand van de bevroren vijver. En dan onze baas....opgedirkt naar 

een of ander feest met zijne voiture, zijne madam in een appetijte-

lijk feestelijk pakje en dan uren later sjouwend als een pakezel, 

met de nodige hulp ,twee camions uitladen. Het mot niet gekker 

worden. Het is wel verheugend dat hij nu meer tijd voor ons heeft 

op papier maar de realiteit is toch weer dat ie verzuipt in het ver-

rek. De Noordzee is daarbij vergeleken maar ondiep. Laatst kwam 

Govert Goudhaantje even voorbij en bekeek het allemaal van een 

afstandje en riep uit volle borst voor zo'n klein vogel-

tje............"wordt vervolgd". 

AGENDA 
 Za. 25 mei Vogelbeurs 

 Ma. 3 juni Clubavond Piet OnderdelindenTroop/Park. 

 Za. 25 mei Vogelbeurs 

 Za. 15 juni Buurt BBQ Bijtijds opgeven wordt steeds 

     populairder. Inschrijfgeld € 5,00 per pers. 

 Za. 22 juni Vogelbeurs 

 Za. 27 juli Vogelbeurs 

 Za. 24 aug. Vogelbeurs 
 Ma.2 sept. Clubavond  Kweekresultaten & Film 

 Vr. 13 sept. Rayon vergadering Witroka Ridderkerk  

 Vr. 27 sept.  Distr. Vergadering Witroka Ridderkerk 

 Za. 28 sept. Vogelbeurs 

 Ma. 7 okt. Clubavond A. van Mingeroet TT voorber. 

 Za. 12 okt. Technische jongvogel & Jeugddistrictdag 
 Za. 26 okt.  Vogelbeurs. 
 Za. 2 nov. Technischedag Harzer Federatie De Voliere 
 Ma. 4 nov. Clubavond. Peter Bredenbeek vogels&voer 
 5 t/m 9 nov. Bijzondere TT de Voliere 
 Za. 23 nov. Vogelbeurs 
 Ma. 2 dec. Clubavond Fam. Diepstraten & H. Dries 
 13 t/m 15 dec. Harzer Federatie De Voliere wedstrijd.  
 Za. 28 dec. Vogelbeurs. 

2020 
 6 januari Nieuwjaar receptie. 

 8 t/m 11 jan. 2020  Landelijke Speciaalclub Harzers 



 
 



 
 



 
 

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


