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Maandag 1 november, belooft weer een avond 
te worden voor jong en oud en kwekers van al-
le soorten vogels bij elkaar, dus kortom voor 
alle leden. 
Uitgenodigd is Jan Chris van Dam en zijn 
vrouw Ria als vertolker van de beelden. Je 
kunt ze gerust als wereld reizigers typeren, 
want waar er veel vogels zich bevinden, daar 
zijn ze wezen fotograferen en vooral filmen. De 
keuze uit zijn repertoire is zo groot dat je er 
duizelig van wordt en geen keuze kan maken. 
Hij/zij zijn al 2 keer eerder geweest, en de keu-
ze is gevallen op de film; Vreemde Vogels in 
Australië  een verslag van hun reis in 2016. 
Het belooft een zeer interessante lezing te wor-
den en verwachten dan ook velen leden. 
Wij hopen u te zien, zaal open vanaf 19.30 uur. 
Aanvang; 20.00. 

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



 
 

Kalenders 2022 

Zijn vanaf heden weer te koop voor € 3,00 per stuk via 
penningmeester. 1e bestelling is uitverkocht. Bestellen 
is mogelijk en zo nodig wordt het thuis bezorgt. Wij 
gaan er voor de vogelshow nog 15 bestellen, op =op. 

In & verkoop van; 
Postzegels & Munten 
Oud & antiek speelgoed 
‘s HeerBooeijenstraat 1 
3311 BN in Dordrecht. 

  

    



 
 

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

    52e jaargang nummer;  11 - 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 tot 1-1-2022 
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: Vacant  Telefoon: 
Materiaalcommissaris: John Visser geen bestuurder:0651999236 
Contributie 2022:  Contant / Internet  / over-
schrijfkaart bank 
Senior Leden met NBvV:€ 42,00.          
Jeugd & Gast leden: € 20.00   
 
Vriendelijk verzoek, maakt uw contributie in     
januari over, via Internet bankieren of contant,            
v.v. De Volière: NL23 ABNA 0513 3414 12.                                  
Beëindiging lidmaatschap; 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

  



 
 



 
 



 
 

Ronde 3 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. 
Ronde 1 wordt nu uitgeleverd. 

Ledenbestand 01-10-2021: 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 :  

Wij wensen hem/haar veel plezier aan de hobby. 

Laatste nieuws Federatie De Voliere 
Zaterdag 30 oktober is er de Technische dag van De Voliere Fe-
deratie. Tijdens deze dag laten de deelnemende kwekers de 
zangkunsten van hun vogels beluisteren. Een keurmeester geef 
deskundig commentaar en de kwekers laten zich ook vaak horen 
Tussen de middag is er weer de lunch, waar de erwtensoep niet 
mag ontbreken. Opgave via Guus. Gezellige dag gewenst.  

Laatste nieuws Groei & Bloei & VBBD 
Zaterdag 2 oktober was er weer kofferbak verkoop op de par-
keerplaats geweest. Best gezellig en goede zaken gedaan. Op 27 
oktober is er bloemschikken, altijd leerzaam. Bij de Imker en 
bijenvereniging is het topdrukte in de slinger ruimte. De ramen 
met honing worden met duizeling wekkende snelheid geledigd. 



 
 

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.  



 
 

 

Gezocht Penningmeester 
Onze penningmeester heeft besloten zich niet meer ver-
kiesbaar te stellen. Het nieuwe kassa systeem heeft hem de 
das om gedaan. Voor de vereniging is het van groot belang 
dat dit systeem zijn intrede heeft gedaan, want je kan als 
vereniging met een eigen clubgebouw niet meer zonder 
PIN betalingen. Marinus is verknocht aan zijn oude boek-
houdsysteem en daar past geen modern computer gedoe 
bij. Jammer dat hij deze beslissing heeft genomen, het had 
zo mooi voor hem kunnen worden. Wie volgt hem op? 

De Voliere GOK 
   Trekking   1e prijs  2e prijs 3e prijs.    4e prijs 
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  16   44   14    67 
Oktober 2021 
November 2021 
December 2021 

Groen/ cursief  zijn winnende getallen in 2021. 
De keuze voor het goede doel 2021 is geworden;  
Vogelopvang World of Birds Foundation in Erica. 
Bedrag inmiddels € 129,00.  3e prijs september          
€ 73,00 winnaar Erik Buizer. 



 
 

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.  



 
 

 
Inschrijfformulieren via hun site, bord in hal, of via Dirk 



 
 

Damplein 5 3319 HC     Dordrecht.

Homepage:  http://bloemisterijhetkroontje.nl

Bestel gemakkelijk online via onze homepage. 
De bezorgkosten voor Dordrecht zijn € 4,95 en buiten Dordrecht zijn de bezorgkosten € 6,95.

Open; Maandag t/m vrijdag:  08:30-17:30 Zaterdag: 08:00-17:00. Zondag: gesloten.

Telefoon: 078-6169529 E-mail: info@bloemisterijhetkroontje.nl



 
 

 

            REANIMATIE & AED 

 

Cursus op 8 oktober was met 9 personen goed be-
zet, maar 2 personen deden het toch maar niet en 1 
was een communicatie storing. Maar toen de oefen-
pop op de grond werd gelegd, werd het toch echt 
menens. Docent Nel gaf al snel opdracht om 112 te 
bellen en zij begon met reanimeren. Nadat de AED 
op was gehaald begon zij met het opplakken van de 
sensoren en moest iedereen wat op afstand blijven 
en kwam de eerste schok. Het hard moest even stil 
gezet worden door de klap, omdat het fibrilleerde. 
Oei dat was best heftig en nu moesten de cursisten 
aan de bak. Dirk en Erik van de Voliere, Laura en 
Karel van de VBBD en Jeanne van Groei & Bloei 
hebben hun best gedaan om de pop in leven te hou-
den en dat is nog gelukt ook. Daarna kregen we 
nog stabiele zijligging, waarbij we Leo de man van 
Nel als slachtoffer eens flink door elkaar hebben 
geschud, maar uiteindelijk lag hij  toch bij netjes 
op zijn zij. We leerde ook nog hoe te handelen als 
iemand ergens in stikt en hoe je kan constateren 
als iemand een beroerte krijg en hoe dan te hande-
len. 
Het was best pittig om alles zo goed mogelijk uit te 
voeren, maar een voldaan gevoel overheerste aan 
het eind van de avond. Hopelijk hoeven ze nooit in 
actie te komen, maar mocht het wel zo zijn dan 
maken leden van deze 3 clubs een goede kans van 
overleven dankzij de moeite van deze bestuurders. 



 
 

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


 
 

                 

Technische Jong Vogeldag. 
Zaterdag 9 oktober was deze dag, speciaal in het leven ge-
roepen voor onze leden met vogels, om hun kennis over hun 
vogels uit te breiden. Er waren 5 inzenders met 45 vogels. 
De kromsnavelkwekers waren niet aanwezig, dus kon op het 
laatste moment keurmeester Piet Ooyen uit Zevenbergen 
worden afgezegd. Dat is niet zo leuk en zo’n man zal zich 
wel 2 X bedenken wanneer hij weer door D05 uit Dordrecht 
wordt uitgenodigd. Ook de aanwezige kwekers spraken hun 
ongenoegen uit over de opkomst en vonden dit een zeer 
kwalijke zaak en dit kan weleens vervelende gevolgen heb-
ben voor volgend jaar. Het bestuur is wel goed maar niet gek 
En het is toch best een leerzame dag en dan krijg je nog gra-
tis te eten en drinken ook. Het kan de schuld van Covid-19 
zijn, dat mensen nog wat huiverig zijn. Hopelijk komen we 
volgend jaar weer met een grotere groep deelnemers. Het 
enige voordeel is dat de keurmeesters wat extra aandacht aan 
de vogels schenken. Voor de postuurkanaries was Tino Si-
mons uit Maassluis gecontracteerd en voor de tropen Peter 
Bredenbeek uit Alphen a/d Rijn. Ze hadden het beide prima 
naar de zin gehad. Harry was met 
Goud en Brons spekkoper bij de pos-
tuurkanaries op de huid gezeten door 
Stefan. Bij de Tropen ging Wessel 
met goud en zilver er van door, 
Brons was er voor Stephan en ook 
nog Goud voor zijn Groenling. De 
lunch was prima verzorgd door Willy 
en Yvonne Aad had voor de bood-
schappen gezorgd en Arie voor de 
administratie en Marinus ondersteun-
de.  Bedankt allemaal. 



 
 

Adres: Plein 1940-1945, NR. 5         

Dordrecht 

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

www.nanningscatering.nl 
• Diverse Luncharrangementen—Receptieverzorging—

Maaltijden—Koud/warmbuffetten—Diner á la carte 
Thuisdiner—Afternoom tea party—Barbecue       



 
 

1e contactavond na Covid-19 met spreker 
 

Daar gingen we dan op 4 oktober, dierendag en 
test of de sirenes het nog doen als er echt alarm is, 
ze deden het. Het is tevens een oproep aan de le-
den en belangstellende, hoor je het alarm op 
maandag om 12.00 uur, weet dan het is om 20.00 
uur aanvang van de clubavond van vogelvereni-
ging De Voliere is. Zelfs in Sliedrecht en Heer-
jansdam weten ze dat en het was niet zomaar een 
avond, uit Ossendrecht was Laurens Broos ge-
haald om zijn vakkennis over en van vogels te do-
ceren in Dordrecht. Naast dierverzorger is hij ook 
keurmeester Parkieten, dus veelzijdig. Na zijn in-
troductie ging hij van start met een verslag en op-
somming van hoe de ZOO van Antwerpen er uit 
ziet en deed dit door het vertonen van allerlei 
beelden die hij in de loop der jaren had gemaakt. 
Gooide er af en toe een Quizje tussen door en wis-
selde dit dan weer af met filmpjes die hij zelf ge-
maakt had of van Facebook had gehaald. Het was 
dus een avond zoals wij hem maar zelden hebben 
mee gemaakt. Echt zonde als je dit soort avonden 
overslaat. Vooraf zei hij tegen mij dat mijn naam 
hem bekend voorkwam  en bleek dat ik jaren gele-
den de Barrabant parkiet van Weizigt bij zijn va-
der was wezen kopen voor een schappelijk prijsje. 
Wij bedankte hem voor de zeer afwisselende le-
zing en gaan hem vast nog eens uit nodigen. 
Dirk 



 
 

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



 
 

 Kweekverslag van de Europese Pestvogel 
(Bombycilla garrulus) 

Beknopte inleiding     Arie Bakker. 
De pestvogel is een soort die zich het meest op zijn gemak 
voelt in gemengde bossen in delen van Nood Europa, Azië 
en Noord-Amerika. Van de pestvogel zijn mij drie soorten 
bekend:  
1 de Europese Pestvogel (Bombycilla garrulus) 
2 de Japanse Pestvogel (Bornbycilla japonica) 
3 de Ceder Pestvogel (Bornbycilla cedroum) 

Alle drie soorten zijn zeer verschillend van kleur en te-
kening.  
De Europese Pestvogel is bij ons een invasievogel die 
ons vooral in ons landje kunnen waarnemen als er 
strenge omstandigheden zijn in het hoge noorden van 
Europa en daar voedselnood ontstaat. Men ziet ze dan 
altijd in hele zwermen bij elkaar bij ons in de bomen 
en struiken om zich te goed doen aan de diverse soor-
ten bessen. Het uiterlijk van de mooie en sterke pest-
vogel kunt u bekijken op de foto's, want hoe ik ook 
mijn best zou doen om deze schoonheden te beschrij-
ven, ik zal de pracht die deze vogel bezit altijd tekort-
doen. Dus graag verijs ik u naar de foto's want ik heb 
wel eens gehoord dat één foto meer kan zeggen dan 
duizend woorden, Nou geef uw ogen de kost zou ik 
zeggen want ik heb er weer een paar voor u.  
Het is een vruchten- en insectenetende sport, die in de 
broedtijd een mooi omvangrijk komvormig nest bouwt 
dal kon bestaan set dunne twijgjes van de dennenboom 
of berk, mos soorten, grassen en soms afgewerkt met 
dierlijke haren of veren. In het nest legt de pop gemid-
deld 5 eitjes welke best groot van stuk zijn.  
         Vervolg in het boekje van december!.  



 
 



 
 

Vogelbeurs met voer afdeling 
Zaterdag 27 november; 09.00-12.30 uur. 

Als het goed blijft gaan, eindelijk weer een 
normale beurs met vogels en broedblok-
ken. Nu met QR code of recent negatief 
test uitslag. Breng ons niet in de proble-
men. We gaan overschakelen naar nieu-
we af levering dag. Voortaan komt Wer-
ner dinsdag of woensdagochtend be-
zorgen. Bestel voortaan uiterlijk op de 
maandag voor de beurs uw balen zaad, 
eivoer, en bodembedekkingen bij Erik. 
Hij geeft dit dan door aan Werner, zodat de 
kans op fouten steeds minder wordt.  

GUUS GROENLING. 
Na een leuke inspannende week aan de westkust van Schot-
land werd het tijd om naar het oosten te verkassen. George 
en Geraldine Greenfinch zouden een mooie route uitzoeken 
zodat we onderweg konden genieten. Onderweg zou er ge-
rust worden in "The Old oak" als deze niet per ongeluk ge-
kapt zou zijn. Op een mooie maandagochtend vertrokken zij 
met z'n allen naar het rustpunt. Onderweg passeerden wij ve-
le waterpartijen en vlogen over de schitterende moorlands 
waar wij ook vele neven en nichten zagen vliegen. Het viel 
wel op dat die een slagje groter waren dan onze eigen fami-
lieleden. Ach....zeiden die Scottish Greenfinches:" We are 
the greatest".  



 
 



 
  

We zeiden maar dat het zo was en dachten daarbij dat wij 
een veel fraaier verenpak hebben. Gelukkig stond "The Old 
Oak" er nog en hebben we daar na een zware maaltijd de 
nacht doorgebracht. 
De volgende ochtend vlogen we allemaal door naar Edin-
burgh waar we aan het eind van de middag vermoeid aan-
kwamen. "Nog even een klein stukje naar het Castle aan 
het eind van de Royal Mile" zei George Greenfinch. Aldaar 
aangekomen doken we bovenin de toren in een nis om de 
nacht door te brengen. De volgende ochtend werden we op-
geschrikt door een hoop herrie. We keken naar beneden en 
zagen veel mensen onder onze toren lopen naar de ingang 
van "The Castle". Ook kwamen we tot de ontdekking dat in 
de nis naast ons een Oehoe domicilie hield. Gelukkig had 
hij een volle maag en deed ons niets. Nieuwsgierig gewor-
den waar al dat voetvolk naar toe ging gingen we op de 
rand van een muur zitten. George en Geraldine Greenfinch 
zeiden dat we vandaag maar het naastgelegen park moesten 
bezoeken en dan morgenavond in het gelid op een muur 
moesten gaan zitten. Zo gezegd, zo gedaan. Na een koste-
lijke maaltijd zetten wij ons in het gelid neder en vergaap-
ten ons aan een weergaloze muziekshow die zijn weerga 
niet kent. Drums, bagpipes, songs en animatie vielen ons 
ten deel. Aan het eind schrikten we op toen in de toren 
naast ons one fellow met een bagpipe The Last Post speelde 
waarbij de gehele Square doodstil was. Na dit unieke eve-
nement was het weer bedtijd met naast ons mister Oehoe. 
De volgende dag reisden we in vier dagen naar Felixstowe 
waar wij weer clandestien aan boord werden gesmokkeld. 
Na twee dagen varen kwamen we weer in het regenachtige 
Nederland aan en vlogen we weer naar onze boom in de 
achtertuin.   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: michel@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   



 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
  

 

 
 
 

  



 
 


