
 
 



 
 



 
  

 

 
 

 

Kleine veranderingen, maar schiet nog niet erg 
op. Hopelijk gaat het vaccineren wat sneller 
dan tot op heden. Als er eenmaal steeds meer 
mensen gevaccineerd zijn, komt het normale 
leven hopelijk snel weer terug, al zal het waar-
schijnlijk nog wel een poosje duren voordat al-
le regels weer zo zijn als we gewend waren 
voor de uitbraak van Covid-19. Maar hoop 
doet leven. Gelukkig brengen de twee kappers 
opleidingen wat geld in het laadje, anders had 
het toch echt kommer en kwel geweest. Geluk-
kig heeft bijna iedereen zijn contributie be-
taald en zijn op 2 na alle adverteerders door 
gegaan, wat ook weer geld in het laadje bracht. 
Dankzij deze inkomsten kunnen wij onze vaste 
lasten betalen en kunnen we ons clubgebouw 
iedere woensdagochtend steeds wat verfraaien. 
 

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



 
                 Zwartkopgroenling                                                                  

De kop is zoals de naam al zegt overwegend zwart en verder heeft de vo-
gelsoort in diverse tinten een vaal bruinachtig rugdek en zijn de vleugels 
en staart te zwart noemen. In de vleugels en staart zijn dan weer mooie 
gele spiegels te vinden. De borstkleur kan variëren van geelgroenachtig 
naar heldergeel. De onderstaartdekveren zijn geel tot bruingeel. Poten en 
snavel zijn hoornkleurig te noemen. Dit bovenstaande geldt voor zowel de 
man als de pop met één verschil, bij de pop is alles veel valer of matter en 
voor een completer beeld verwijs ik u graag naar de bijgeleverde foto's.  
De zwartkopgroenling is een vogel die ongeveer 13cm meet, overwegend 
geelgroen is. de vleugels en staart te zwart noemen. In de vleugels en 
staart zijn dan weer mooie gele spiegels te vinden. De borstkleur kan vari-
ëren van geelgroenachtig naar heldergeel. De onderstaartdekveren zijn 
geel tot bruingeel. Poten en snavel zijn hoornkleurig te noemen. Dit bo-
venstaande geldt voor zowel de man als de pop met één verschil, bij de 
pop is alles veel valer of matter en voor een completer beeld verwijs ik u 
graag naar de bijgeleverde foto's. De zwartkopgroenling is ingedeeld in de 
Carduelis familie, wat dekkend is want o.a. de "gewone" Europese groen-
ling (Carduelis c. Chloris) alsook de Europese putter (Carduelis carduelis) 
zijn in deze familie vertegenwoordigd en dan is het ook niet zo vreemd 
dat deze soort op beide vogels gelijkend is te noemen zowel in kleur als 
tekening. Van de Carduelis ambigua zijn verscheidene ondersoorten be-
schreven, allemaal gelijkend op elkaar op kleine kleurverschillen of groot-
te van de vogels na.  



 
 

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

    52e jaargang nummer;  6 - 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

  



 
 

In de natuur komt de nominaatvorm en zijn ondersoorten voor in een 
zeer groot verspreidingsgebied dat het midden en zuiden van China, 
Vietnam en het zuiden en posten van Tibet beslaat. Als biotoop heeft de-
ze soort de vele bossen of wouden die nu nog  te vinden zijn in de berg-
achtige gebieden daar. De soort vertoont zowel een horizontale als verti-
cale trek die onder invloed van temperatuur en voedselaanbod staat. Het 
is een zaadetende soort die in het broedseizoen ook levend voedsel tot 
zich neemt en dat vooral de eerste dagen aan de uitgekomen jongen 
voert, Het nest is een komvorm en vervaardigd van allerlei takjes of 
plantendelen. Soms bekleden zij de binnenkant met luis of dierlijk haar. 
Gemiddeld worden 4 eitjes gelegd. Deze zijn vaal lichtgrijs- witachtig 
en kunnen spatjes vertonen, voornamelijk op de stompe kant van het ei. 
De broedduur is ongeveer 13 dagen en de jongen vliegen in ongeveer 
hetzelfde tijdsbestek uit waarna zij nog enige tijd door de ouders worden 
gevoerd. Meer nesten in een broedseizoen zijn mogelijk. De jongen lij-
ken bij het uitvliegen al aardig op hun ouders, al vertonen ze nog wel 
een streeptekening die bij het ruien verandert in het echte volwassen 
kleed.        Aanschaf  
Mijn 2 koppeltjes werden net als zo vele vogels van u vanuit de import 
aangeschaft. Het is een soort die massaal is geïmporteerd en altijd vrij 
aantrekkelijk geprijsd was. Deze soort blijkt vrij sterk en gemakkelijk 
tot voortplanting te komen bij menigeen, zowel in de buitenvlucht als in 
de binnen-broedkooi.  
 

 



 
 

 



 
 

Ronde 4 is gesloten via Arie Boon. Om mis-
verstanden te voorkomen, bestel en betaal uw 
ringen alleen via onze ringencommissaris. 
Maak een afspraak met Arie via 06-82502930 
of  boonarie@live.nl of tijdens de vogelbeurs.  

Ledenbestand 01-05-2021: 86 leden, 28 gastleden. 

Lid De Voliere + NBvV lid  86 Contributie bedrag € 42,00 

Jeugdlid De Voliere + NBvV   0 Contributie bedrag € 20,00 

Gastlid De Voliere    28 Contributie bedrag € 20,00 
Totaal aantal leden:       114 

Welkom als nieuw lid : Mevr. Brouwer 0UJP  heeft grote Parkie-
ten. M. Alegre 3RJF gaat Timbrado’s en Putters kweken. 

Dat deze soort vrij gemakkelijk te kweken is, is op zich een mooi gege-
ven, al zit hier ook een “gevaar" in. Zo wordt er met deze soort flink 
hybridekweek toegepast. Ik zou u zo een tiental soorten kunnen noe-
men waarmee ondertussen al is gekweekt met als doel hybriden. En 
hoewel ik geen hybride kweker ben, kan ik de diverse hybride wel de-
gelijk mooi vinden en waarderen. Toch wil ik graag hierover het vol-
gende opmerken. Van de zwartkopgroenling zijn mij geen echte soort 
zuivere mutaties bekend. Er zijn zeer veel mutatievormen ingekruist 
door de jaren heen.  
Nu de import gestopt is van alle vogels is het volgens mij verstandig 
eerst te proberen deze soort zuiver te houden in de wildkleur of -vorm. 
Of er ooit een echte raszuivere mutatie gekweekt zal warden, zal altijd 
wel discutabel blijven en de tijd zal het ons leren. Want hoe weet ie dit 
nu, als je alleen nog maar in de toekomst met gekweekte exemplaren 
aan de slag kunt gaan en dat die maar al te vaak ergens in het verleden  



 
 

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 
Juni 2021 
Juli 2021 
Augustus 2021 
September 2021 
Oktober 2021 
November 2021 
December 2021 

April geen winnaars 
 
Het spaarpotje 2020 voor dierenasiel Louterbloemen 
van € 100,00 is inmiddels digitaal overgemaakt.  
 
De keuze voor het goede doel 2021 is geworden;  
Vogelopvang World of Birds Foundation in Erica. 



 
 

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.  

mogelijk zijn ingekruist met andere vogels? 1 ding is zeker: een spon-
tane mutatie vanuit dé vrije natuur zal in ieder geval niet zo snel meer 
op een legale manier binnenkomen, toch? Deze soort werd door mij 
aangeschaft, omdat ik deze in de eerste plaats leuk en mooi vind. Ver-
der speelt ook nog mee dat het een vrij rustige soort is die vrijwel bij 
elke andere soort kan worden gehouden, als die andere soort dit toe-
laat natuurlijk. Wel dient men ervoor te zorgen dat er soorten in de ge-
zamenlijke volière zitten die niet te verwant aan de soort zijn, omdat 
dit altijd wel schermutselingen of een onbedoelde kruising tot gevolg 
kan hebben. De jongen die uit sommige hybridencombinaties komen, 
zijn wel degelijk vruchtbaar en de bedoelde schermutselingen zijn 
meestal niet dodelijk van aard maar leiden wel vaak tot onrust in de 
kooi.  
Ik had deze vogels geplaatst in een grote volière niet daarin vogels die 
allemaal geschikt zijn als soort met andere soorten samen te leven. 
Deze volière dient om pas geïmporteerde of aangeschafte vogels te ac-
climatiseren zodat zij de tijd krijgen te wennen aan mijn voer of han-
delingswijze. Nu zult u wel denken Wacht eens eventjes, in de diverse 
kweekverslagen staat wel want anders, ik zal het uitleggen.  



 
 In bijna elk kweekverslag kunt u lezen dat ik in september de be-

treffende vogels had aangeschaft. Dit heeft meer redenen. Zo wer-
den rond september altijd de vogels geïmporteerd die mijn interes-
se hebben. Verder wordt in het algemeen in september door de 
kwekers afstand van de gekweekte jongen gedaan. Met name bij 
kwekers van insectenetende vogels, omdat deze vrij vaak apart ge-
huisvest dienen te warden en zich dan huisvestingsproblemen 
voordoen. Tenslotte: als ik in september vogels aanschaf, zijn deze 
meestal in het voorjaar zover dat er daadwerkelijk mee gekweekt 
kan worden.  
Voor geïmporteerde vogels heb ik echter een eigen regel. Deze 
mogen “het" in het eerste jaar doen, maar hoeven dit niet en daar-
om worden er wel omstandigheden gecreëerd om tot resultaat te 
komen, maar wordt er niks "verwacht". Wel wordt na één vruchte-
loos jaar het een en ander van deze vogelsoort in het erop volgen-
de jaar verwacht. Eerlijkheidshalve moet ik bekennen dat tot nu 
toe mij toch heel veel gelukt is met de kweek van diverse soorten. 
En dan komt mijn eigen principe/streven weer naar boven dat u zo 
onderhand ook wel kent: Heeft een koppel een succesvol kweek-
resultaat behaald, dan gaat het eruit om plek te maken voor vogels 
die in de "wachtrij" staan, want bij mij gaat het niet om de aantal-
len, maar om de ervaringen met soorten.  
 
Kweek  
Omdat er een volière vrijkwam, besloot ik 1 koppeltje zwartkop-
groenlingen in te zetten voor de kweek. Van alle vogelsoorten 
waaruit ik keus had, was dit de beste optie want de vogels waren 
in superconditie en begonnen broedrijp te worden. Ik zag de man 
regelmatig met een stukje kokosvezel in de snavel zitten en hij 
vertoonde zo nu en dan een buitenvlucht en liet zijn riedeltje va-
ker en langer horen. De volière was volledig aangeplant niet coni-
feer, skimmia, kronkelwilg, vlinderstruik etc. etc. Als nestgelegen-
heid verschafte ik de vogels diverse soorten nestkastjes van ver-
schillende maten en vormen. Kokosvezel, sisaltouw, gedroogde 
grashalmen en andere plantendelen, dierlijke haren en pluis van de 
paardenbloem waren de ingrediënten die de vogels gebruikten om 
een mooi nestje te draaien. Het nestje was mooi komvormig en 
gebouwd in een conifeer op ongeveer anderhalve meter hoogte. 
Beide vogels bouwden aan het nest en na een dag of 5 van noeste 
arbeid was het nest gereed. Niet lang daarna volgden de eitjes, in 
totaal 5 stuks.  



 
 

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 MEI 2021. Namens het bestuur,
 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


 
 

De eitjes werden door mij niet geraapt en na ongeveer 12 dagen broeden 
door de pop kwamen de eitjes uit en had ik 5 jongen. De volgende dag 
vond ik een jong dood onder de conifeer, het was blijkbaar het kleinste en 
laatstgeboren jong, de overige vier deden het perfect. De man onderging 
nu een gedragsverandering, want met de komst van de jongen werd het een 
baasje dat regelmatig dreighoudingen aannam door de vleugelpunten te la-
ten zakken en driegende zang uit te stoten. Naar wie of wat weet ik niet, 
want de vogels waren alleen gehuisvest en er was dus geen enkele vorm 
van dreiging naar het nest toe. Dat maakte mij voor de rest ook niet zoveel 
uit, want het was een voorbeeldige partner en vader. 
De eerste 5 à 6 dagen nam hij de voeding voor het grootste gedeelte op 
zich en vloog hij af en aan om zijn vrouwtje en jongen van snavel kost te 
voorzien. Het voer dat in die periode werd aangeboden, bestond uit een ba-
sis van een mengeling van tropisch en wildzangzaad, eivoer met daarin 
diepvries pinky's en wat paardenbloemknoppen, meer niet. Na een dag of 
zes heb ik de jongen geringd met een ring van 2,9mm voorzien van een 
ventielslangetje. Dit alles accepteerden de oudervogels gemakkelijk. Ze 
waren over het algemeen wel iets schichtiger en nerveuzer geworden gedu-
rende de tijd dat er jongen waren. Op een leeftijd van 15 dagen vlogen de 
jongen uit eerst nog wat onhandig.  

Foto boven nest jongen 4 dagen oud. Nestje rechts staan op uitvliegen 
Maar het echte vlieg- en klauterwerk hadden zij al vrij snel onder de knie. 
Vier dagen na het uitvliegen lag het eerste ei van ronde 2 alweer in hetzelf-
de nest. In deze ronde alsook in de derde kwamen eieren en uiteindelijk 
ook jongen. In totaal kreeg ik 11 jongen zwartkopgroenlingen op stok zon-
der noemenswaardige ongemakken of problemen. . Mij viel wel op dat de 
vruchtbaarheid van de man (waarschijnlijk?) achteruitliep, want ik kreeg 
telkens te maken met een paar onbevruchte eitjes in de opvolgende rondes.   



 
 

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 



 
 De eitjes die wel bevrucht waren, kwamen ook uit en groeiden op, op 

dat ene jong na in ronde 1. De tijd waarop ze zelfstandig zijn en daar-
mee in verband staand van het uithalen van de jongen, varieerde, Om-
dat ik de jongen afving, als die van de daaropvolgende ronde waren 
uitgekomen. In de regel is dit ongeveer 32 dagen. In mijn ogen is dit 
een ideale vogel voor de buitenvolière, die bij elke beginner wel in 
zijn bestand zou kunnen passen, als hij deze soorten of een gemengd 
bestand in de volière ambieert.  
Want ik denk maar zo: Het is een vogel die het gehele jaar buiten kan 
verblijven, verdraagzaam is, aantrekkelijk van zang en kleur en nog 
eens vrij gemakkelijk te verzorgen zonder al te veel poespas en tot 
kweek overgaat.  
Op zich was het geen vogel waarvan ik iets heb kunnen leren behalve 
dan dat ik een ervaring rijker geworden ben. Op naar de volgende uit-
daging.  
 
Tekst: A Bakker  
Foto's: familie Bakker 
 
 
 

Man voert jong 
   
 
 
 
 

 
 
 
zojuist uitgevlogen jong  



 
 

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



 
 

 Laatste nieuws VBBD 
De bijenvereniging is nu echt werk aan het maken van de 
unit waarin de honing geslingerd moet gaan worden. 
Binnen is helemaal gestript en wordt voorzien van nieuwe 
isolatie, waarna de wanden en plafond weer gemonteerd 
kunnen worden. De vloer is ook aangepakt en nadat de lei-
dingen zijn verlegt komt er nog een vloer overheen en dan 
nog een Epoxyvloer zodat aan alle hygiëne voorschriften 
wordt voldaan. 
Dan nog een toilet, spoelbak en kast, verlichting en als dat 
gereed is hebben de bijen hopelijk voldoende honing bij 
elkaar gebracht zodat na het slingeren de potjes gevuld 
kunnen worden. 
Verder staan bijna al hun activiteiten nog steeds stil, alleen 
cursussen die buiten gehouden kunnen worden, mogen 
doorgang vinden. 

Laatste nieuws Groei & Bloei 
Zaterdag 8 mei was het kofferbak verkoop en ruilen van 
stek en mini plantjes bij ons op de parkeerplaats. 
Een leuk initiatief wat  best wat leven in de brouwerij 
bracht Ook onze bardames hadden weer eens een doel om  
hun  barwerk  op te pakken, ze waren de souplesse kwijt.  
In het pad naar het gebouw was een mini terras gefor-
meerd met tafels met 2 stoelen zodat we aan alle regels 
voldeden van de COVID-19 wetgeving.  
Het was ruim een jaar geleden, dat er zoveel auto’s  op de 
parkeerplaats hebben gestaan. Maar dit was hopelijk het 
begin van de zo lang verwachte herstart. 
In 2022 bestaat deze vereniging 140 jaar en daar willen ze 
best een leuk feestje van maken. Zaterdag 15 januari star-
ten ze de activiteiten met een speciale Nieuwjaarsreceptie. 
We zijn  in afwachting van het tuinplan, wat gemaakt is 
om onze tuinen rond het gebouw nog mooier te maken. 



 
 

Laatste nieuws De Voliere 
 
We beginnen maar met het slechte nieuws, dan hebben we dat 
maar gehad. Vanaf  maart 2020 moesten we onze bar sluiten 
voor alle activiteiten. Soms mocht je zelfs het gebouw niet in, 
dan weer met 30 personen met handen reinigen en mondkapje  
voor, dan weer helemaal dicht en  dat is tot nu toe nog steeds 
zo. De woensdag mochten wij met beperkt aantal personen en 
altijd 1,5 meter uit elkaar, open voor het verstrekken van voer 
voor de vogels en de klusgroep mocht ook hun werkzaamhe-
den uit voeren en eenzame buurt bewoners mochten altijd bin-
nen komen om hun eenzaamheid te verlichten. 
Ook de voerbeurs iedere 4e zaterdagochtend mocht doorgaan. 
Maar daar hield het dan ook mee op. 
 
De kappersopleiding van Selfline kreeg toestemming om weer 
van start te gaan, zelfs met de avondklok kregen ze ontheffing.  
Fabius kantoor opleidingen mocht 2 keer examens laten doen. 
Dit waren dan ook kleine activiteiten met een huur vergoeding. 
 
In de week voor de kofferbak verkoop hadden Willy en Mari-
nus alle producten gecontroleerd op de houdbaarheidsdatum 
en bleek dat we  voor € 170,00 aan inkoop bedrag hebben weg 
moeten gooien. Een hard gelach en zonde van de verkwisting 
maar dit is niet anders. Hopelijk komt er nog wat uit een subsi-
die potje van de gemeente, dit is wel toegezegd, maar altijd 
weer de vraag of wij daar ook uit mee mogen grabbelen. 
 
Bij de voerstand zijn we nu bezig met het installeren van een 
kassasysteem uit Zweden, wat omhelst dat we via een scherm 
producten kunnen selecteren, waarna de prijzen worden opge-
teld en met een simpele klik op betalen contant of digitaal de 
keuze aan de klant is hoe hij/zij wilt afrekenen. De digitale au-
tomaat herkend alle betaal mogelijkheden en zo is het dus mo-
gelijk om voortaan u aankopen digitaal te  betalen 



 
 Vogelbeurs met voer afdeling 

Zaterdag 22 mei; 09.00-12.30 uur. 
Zoals het er nu naar uitziet nog steeds 
geen vogels en broedblokken op deze 
beurs. Dus ook geen catering en maar 
hoogstens 4 bezoekers in de J. Piketzaal. 
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 26 juni; 09.00-12.30 uur. 

 

Zoals het er nu naar uitziet nog steeds 
geen vogels en broedblokken op deze 
beurs. Dus ook geen catering en maar 
hoogstens 4 bezoekers in de J. Piketzaal. 
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 
Hopelijk komt er nu met de vaccinaties 
snel verbetering in de situatie. Blijf gezond. 



 
 



 
     GUUS GROENLING. 

Na het debacle van het Songfestival voor vogels bij onze zuider-
buren afgelopen maand zaten Guus en Greta Groenling te beden-
ken waar hun volgende uitstapje naar toe zou zijn. Vele opties 
kwamen in hun etagewoning naar voren. Je moet weten dat zij, 
vanwege de hoge kosten van het songfestival, een gedeelte van 
hun boom hebben onderverhuurd. De gelukkigen waren een kop-
pel pimpelmezen. De eerste weken ging dat in goede harmonie 
totdat hun eieren uitkwamen. Wat een herrie wat een burenge-
rucht was ons deel Twaalf van die schreeuwers in het nest en heel 
de dag roepen, piepen en jengelen. En als dan de lekkere hapjes 
langsgebracht werden dan  steeg het aantal decibellen gigagan-
tisch. Guus en Greta Groenling werden er horendol van. Zij vroe-
gen Mijnheer de Uil om raad. Deze kwam de zaak eens bekijken  
met oordopjes in, knikte eens minzaam en vroeg of er een con-
tract opgesteld was. Ja, zei Greta Groenling. "Waar is dat dan" 
was de wedervraag van Mijnheer de Uil. Beschaamd keken Guus 
en Greta elkaar aan en zeiden in koor dat het contract onder ge-
scheten was door hun eigen toedoen en daarom maar overboord 
was gekieperd. De mestkevers hebben het daarna opgepeuzeld. 
Voor Mijnheer de Uil was toen de zaak zo klaar als een klontje. 
Eigen schuld kraste hij en vertrok na ons verteld te hebben dat 
wij geen poot hebben om op te staan. Vandaar dat Guus en Greta 
Groenling bezig zijn om tijdelijk ergens anders naar toe te gaan. 
Vele plannen hadden reeds de revue gepasseerd. Van vliegreizen 
tot aan busreizen toe. En vlak vooral de campingarrangementen 
niet uit. Maar ja met vier koters in het nest met veel haantjesge-
drag wordt het toch een heel dure grap. We willen uiteindelijk 
naar onze verre Schotse neven in de buurt van Loch Lomond. De 
afstand is groot, de reis lang en dan ook nog vier van die ongedu-
rige jongelui. 
De komende tijd gaan Guus en Greta Groenling overpeinzen hoe 
ze bij Loch Lomond moeten komen en wanneer precies. Tot die 
tijd zitten zij alle zes met oordopjes van beukenmateriaal in hun 
woninkje.  
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   



 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
  

 

 
 
 

  



 
 


