
 
 



 
 



 
  

 

 

 

 

 

 Maandag 4 maart komt Hans Tolenaar de parkieten 

kwekers weer eens echt verwennen. 

Hans is jaren keurmeester geweest bij de NBvV maar 

is daar 2 jaar geleden mee gestopt. Kweekt zelf nog 

steeds met diverse soorten kromsnavels, dus daar is 

niets mis mee. 

Fijn als je zulke ervaren leden binnen je vereniging 

heb, die dan ook nog voor een volle zaal een verhaal 

komen vertellen. 

Maar ook al kweek je geen kromsnavels er zit toch 

altijd weer iets bij waar je van denk, gut dat had ik nu 

nooit gedacht dat het zo ook kon, dat ga ik ook eens 

uitproberen. 

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 ge-

zellig 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;  3 - 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  
Lid van bestuur: Fred Duinkerken. Telefoon 06-81889418 

Lid van bestuur: 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.  
Ronde 3 is nu gesloten. 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 februari is lid geworden; Mark de Wit kweekt ze-

bravinken. Ledenbestand 1-02-2019: 98 leden, 23 gastle-

den en 7 donateurs. Van harte welkom, fijn verblijf als 

lid.  

Zoals u weet zijn we iedere woensdag open vanaf 

9.00—16.00 uur. U kunt niet alleen aardappelen, uien, 

eieren, chips, stoofperen, peulvruchten aanschaffen maar 

ook kunt u contact opnemen met de Happy Family 

Coach of u laat een pijnlijke plek in uw lichaam masse-

ren. Zij zijn er alleen in de middag. Yoga wordt er ook 

gegeven. 

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

of een tosti tussen de middag. U bent gewoon van harte 

welkom. In de morgen zijn er nu brei en haakwerk da-

mes bezig en het wijkteam gaat ook vaker langs komen. 

Ook is het mogelijk om houten nestkastjes te maken. 

Voor de A.L. vergadering hebben zich als bestuurlid aan-

gemeld; Fred Duinkerken en Simon Harinck. 

Niemand had bezwaar tegen deze kandidaat stelling, zo-

dat ze zijn aangenomen en het bestuur weer uit 7 perso-

nen bestaat. Dit is toch wel een heerlijk gevoel, zeker als 

je nog niet zolang geleden bericht krijg dat de vogelvere-

niging op H.I. Ambacht en daarvoor Papendrecht en Al-

blasserdam moeten stoppen bij gebrek aan bestuurleden. 

Verschrikkelijk om mee te maken lijkt mij dit. Wij gaan 

er nu weer met frisse moed tegenaan en de taakverdeling 

zal velen malen beter worden met 7 personen. Wij heten 

ze welkom en hopen op een prettige samenwerking. 



 
 

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 

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  
3311 GK Dordrecht. Tel. 078-

6134500. 

E-mail: info@vanreesverf.nl 



 
 

Huldiging  2 van de 4 jubilarissen. Boven Piet de Ko-

ning 50 jaar lid en onder Hans Tolenaar 40 jaar lid 

van de NBvV. Wethouder Rik v.d. Linden overhan-

digde de Oorkonde en District voorzitter Piet Hage-

naars was er namens de bond voor de spelden. Van 

onze voorzitter ontvingen beide bloemen. Proficiat. 



 
 

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.  



 
 

Kweekseizoen staat voor de deur 
Met het aanbreken van de maand maart begint het voor de 

meeste kwekers een beetje te kriebelen want het broedseizoen 

zit er aan te komen. De vroege kwekers onder ons zijn diegene 

die vaak een verwarmde binnen accommodatie hebben en 

soms al in januari beginnen met kweken. Maar de meeste kwe-

kers hebben een buiten volière en beginnen ergens in maart 

met het opkooien van de vogels en voeren ook het licht dan op. 

De poppen zitten apart van de mannen en als de poppen een 

nestje gaan maken komen we in de goede richting en kunnen 

we de koppels gaan samen zetten. Vooraf heeft u hier over na-

gedacht en de koppels na een goede observatie al  samenge-

steld en op papier gezet. Maar het is niet vanzelfsprekend dat 

wat u graag zou willen dat de vogels dit ook willen. Als ze 

gaan vechten haal dan maar de man weg zet er een andere man 

voor terug of wacht een poosje en zet de eerste man er dan nog 

een keer bij. Zelf begon ik altijd begin april met kweken en 

vooraf had ik de vogels in kweekconditie gebracht waarin 

vooral het licht een belangrijke rol speelde. De vogels hebben 

zo’n 15 uur licht gedurende een aantal weken nodig om in 
broedconditie te komen. Begin april heb je al 13 uur daglicht 

en begin maart 11 uur en in de laatste week van februari voerde 

ik het licht op naar 15 uur. Andere kwekers beginnen daar nog 

iets eerder mee en doen het licht stapsgewijs steeds wat langer 

aan. De mannen hebben meestal een enkele week langer nodig 

om broedrijp te worden dan de poppen.  Maar als je die apart 

zou willen bijlichten heb je meerdere kooien nodig dat heeft 

niet iedereen. Als het niet anders kan dan maar allemaal tege-

lijk het is dan niet anders. Controleer wel dagelijks of de lamp 

niet stuk is en of de dat de klok nog goed werkt. Ik zette de 

klok ’s morgens vroeg aan en ’s avonds ging alles zijn natuur-
lijke gang.    



 
 

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.  



 
 Zelf heb ik al jaren geen mogelijkheden meer om vogels te hou-

den maar ik schrijf dit stukje in het belang van onze vereniging. 

We hebben best een mooi aantal leden en het zou fijn zijn als 

daar een flink aantal liefhebbers onder zit die zouden willen 

gaan kweken. Later in het jaar is dat dan een mooie gelegenheid 

om aan onze tentoonstelling deel te nemen. Vooral de beginnen-

de kwekers hebben soms wat twijfel en hebben wat steun nodig 

en die is echt wel in onze vereniging te verkrijgen Vooral op de 

contactavonden kunt u informatie krijgen en eventuele hulp om 

tot kweekresultaten te komen. Schroom niet om iets te vragen 

de leden van het bestuur weten wel wie u zou kunnen helpen er 

is kennis genoeg. Dan moet je niet te lang wachten want als je 

iets wil gaan doen zijn de komende maanden hiervoor bepalend. 

Ga ook niet met te jonge vogels kweken minimaal 10 maanden 

oud maar liefst wat ouder is de norm. Wat zou het mooi zijn als 

we weer eens 300 vogels op onze tentoonstelling mogen ver-

welkomen. Het bestuur doet er ieder jaar alles aan om een 

mooie tentoonstelling te organiseren maar de vogels moeten 

wel door de leden worden ingebracht. De laatste contactavond 

waarin de algemene jaarvergadering centraal stond werd al be-

ter bezocht dan die van vorig jaar, de animo groeit. Als dit ook 

met de vogels gaat lukken wordt het een mooi vogeljaar veel 

succes.  

                                                      Chris Vigelius.                                        

Contributie! 
Ongeveer 20 leden hebben de contributie 

voor dit jaar nog niet voldaan. En enkele 

van vorig jaar niet. Vergeten? Doe dit 

alsnog a.u.b. Er bestaat geen Automatische 

incasso meer. U moet dit zelf even doen! 



 
 

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  



 
 

Vogelbeurs 
Onze koffie is prima de prijzen van voor de oorlog 

en de gehaktballen van ongekend hoog niveau, er 

wordt bijna om gevochten. Niet alleen balen voer 

worden er besteld ook de ballen gehakt en tosti's 

worden nu voor de zekerheid al vroeg besteld, zodat 

er geen op is op tijdingen worden verstrekt. 

De vogelbeurs van 23 februari gaat deze keer 

een half uurtje vroeger sluiten. Dit houdt in dat de 

handelaren ook een half uur eerder in gaan pakken. 

Dus kom niet op het laatste moment binnen, dan kan 

u weleens mis pakken.  

De zaal moet ook nog worden ingericht want vanaf 

13.00 komen wandelaars van de ZUURKOOL-

TOCHT  in ons clubgebouw even hun voeten en be-

nen rust gunnen voor het laatste stuk. Ze komen dan 

met tientallen binnen en het kunnen er wel honder-

den worden. Dit is voor onze vereniging een mooi 

financieel opstekertje, vandaar 

dat wij een half uurtje eerder 

sluiten met de beurs. 

Beurstijd van     

09.00-12.00 uur. 



 
 



 
 

PRIVACYBELEID 
 

Vogelvereniging De Volière – Dordrecht  
Aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. 

 

v.v. De Volière, gevestigd in Dordrecht te Nederland, is verantwoordelijk 
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze pri-

vacyverklaring.  
 CONTACTGEGEVENS  

v.v. De Volière (D05)  

Adj. H.P. Kosterstraat 5 – 3313 AM - Dordrecht  

Contact persoon: Dirk van Noort 

Tel: 06-39779880 Email: d.vannoort002@gmail.com 
 FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING  

De secretaris is de functionaris gegevensbescherming van v.v. De Volière.  

Deze is te bereiken via het e-mail adres van het secretariaat van de vere-

niging. 
 PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN  

v.v. De Volière verwerkt uw persoonsgegevens omdat u zich heeft aange-
meld als lid en/of doordat u gebruik maakt van diensten van onze vereni-

ging en uitsluitend nadat u deze zelf aan ons verstrekt.  Hieronder vindt u 

een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:  Voor- 

en achternaam . Adresgegevens (adres, postcode en woonplaats)  

Telefoonnummer. E-mailadres . Uw NBvV registratienummer . BSN regi-

stratie nummer (t.b.v. ringen bestellingen beschermde vogels) Overige 

persoonsgegevens die u actief verstrekt door een kweker pagina op onze 

website en/of clubblad. Gegevens over uw activiteiten op onze website 

en/of clubblad. Onze bestanden met persoonsgegevens zijn beveiligd met 

wachtwoorden en alleen het bestuur van v.v. De Volière is geautoriseerd 

met het oog op verenigingszaken.  
BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN  

v.v. De Volière verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgege-

vens van u.  Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen 

over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming 

hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een 

bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te 

zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat 

er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestem-

ming.  



 
 



 
 Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlij-

ke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan con-

tact met ons op via de secretaris, dan verwijderen wij deze informatie. 
DOEL EN GRONDSLAG VERWERKING PERSOONSGEGEVENS  

v.v. De Volière verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doe-
len: Het afhandelen van uw betalingen  
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of clubblad (digitaal en/of per post) 

Het lidmaatschap kenbaar maken aan de NBvV  

Het doen van ringen bestellingen bij de NBvV in opdracht van u 

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze activiteiten 

uit te kunnen voeren. v.v. De Volière analyseert uw gedrag op de web-

site om daarmee de website te verbeteren.  Geschiedschrijving 
 GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING  

v.v. De Volière neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkin-

gen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben 

voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door 

computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens 

(bijvoorbeeld een bestuurslid van v.v. De Volière) tussen zit.  
 HOE LANG BEWAREN WIJ PERSOONSGEGEVENS  

v.v. De Volière bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan gelet op 

punten in artikel DOEL EN GRONDSLAG VERWERKING PER-

SOONSGEGEVENS noodzakelijk is. Als een betrokkene niet wil dat 

zijn of haar gegevens voor deze doelen worden bewaard dan kan dat 

kenbaar DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN  

v.v. De Volière verstrekt/verkoopt uw gegevens niet aan derden en 
verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van 
onze overeenkomst met u of de N.B.v.V. of om te voldoen aan een 
wettelijke verplichting.  
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten 

wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau 

van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.  v.v. De 

Volière blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  

 GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of 

te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestem-

ming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken 

tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door v.v. De Volière 

en  



 
 

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



 
 heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.  

Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgege-

vens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander 

door u genoemde organisatie te sturen.  

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdra-

ging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestem-

ming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens schriftelijk 

of per e-mail sturen naar de secretaris.   

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen 

wij u een kopie van een geldig Identiteitsbewijs, Paspoort of Rijbewijs met 

het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine 

readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoort-

nummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van 

uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw 

verzoek.  

 v.v. De Volière wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om 
een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Per-

soonsgegevens.  Dat kan via de volgende link:   

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-

persoonsgegevens/tip-ons  

HOE BEVEILIGEN WIJ PERSOONSGEGEVENS  

v.v. De Volière neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 

passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, onge-

wenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de 

indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen 

zijn van misbruik, neem dan contact op met onze vereniging via de secreta-

ris. Datalekken kunt u melden bij de secretaris.  

OKTOBER 2018  

  

Het dagelijks bestuur  

v.v. De Volière - Dordrecht  

  

Voorzitter:               Andries Batenburg  

Secretaris:              Dirk van Noort  

Penningmeester:    Marinus de Grip  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


 
 

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 wer-

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. 23 febr. Vogelbeurs       Clubgebouw
 Ma. 4 mrt Clubavond H. Tolenaar(parkieten) 

 Za. 23 mrt Vogelbeurs 

 Ma. 1 april Clubavond Witte Molen 
 Vr. 12 april Rayon vergadering Witroka Ridderkerk 
 Vr. 26 april Distr. Vergadering Witroka Ridderkerk 
 Za. 27 april Vogelbeurs 
 Ma. 6 mei Clubavond Peer v.d. Zanden Kanaries 
 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. 
 Za. 22 juni Vogelbeurs 
 Za. 27 juli Vogelbeurs 
 Za. 24 aug. Vogelbeurs 
 Ma.2 sept. Clubavond  Kweekresultaten 
 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. 
 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


