
 
 



 
 



 
  

 

 

 

 

 

  

Maandag 7 oktober komt vanuit Fijnaart onze spre-

ker/ docent vogelleer Aloïs van Mingeroet. Oor-

spronkelijk Belg van origine, maar nu al weer heel 

veel jaren woonachtig in Brabant. Vogelliefhebber 

van de hoogste categorie. Eerst in België en aanslui-

tend NBvV keurmeester Tropische vogels en van de 

Europese Cultuurvogels weet hij ook best veel. Sinds 

vorig jaar gestopt als keurmeester en heeft zich nu 

volledig gestort op de natuur fotografie van voorna-

melijk vogels. Als je op zijn Facebook pagina kijkt, 

komen werkelijk ongelofelijk mooie opnames voor-

bij. Ook vanuit zijn tuin, maar vooral uit de vogelhut-

ten. Maar ook onderling is er altijd van alles te leren, 

ervaring voldoende om je heen en je mag daarom dit 

soort avonden gewoon niet missen, je doet gewoon je 

eigen en je vogels tekort, dus komt daarom voortaan. 

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. Een tip, wanneer het luchtalarm tussen de 

middag heeft geklonken is het ‘s avonds clubavond. 



 
 



 
 

     Colofon 

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

    51e jaargang nummer;  10 - 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. 06-82502930  boonarie@live.nl  
2e voorzitter: Fred Duinkerken. Telefoon 06-81889418 

2e secretaris: Simon Harinck.  Telefoon 06-20450962 

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 2020  

Ronde 2 is gesloten! Ronde 3 nu open. Bestellen 

mogelijk tot eind januari. Levering 1 april. 
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 Telefoon thuis: 078 6182553 

Arie Boon.(Tel. 06 , E-mail boonarie@live.nl ) 



 
 



 
 

Ledenbestand 01-09-2019:  

98 leden, 25 gastleden en 2 donateurs.  

Overleden 17 september; Frits van der 

Schaaf op bijna 74 jarige leeftijd.  

Dat hij mogen rusten in vrede. 

Van de redactie 
 

De gemeente Dordrecht is onze vereniging terwillen geweest 

met het plaatsen van ons clubgebouw, maar verwacht daar ook 

wat in de maatschappelijke sfeer voor terug. Zodoende hebben 

wij ons gebouw opengesteld op de donderdag middag voor 

een proef van 4 weken. Met ondersteuning van De Merwelan-

den en Buurtwerk De  Staart, bieden wij mensen die zich een-

zaam voelen de gelegenheid om zich aangenaam te verpozen. 

Leden van onze club zijn natuurlijk ook van harte welkom en 

als u voer tekort komt, dan kunt u dat altijd op woensdag tus-

sen 10.00-16.00 uur of donderdagmiddag 14.00-16.00 uur 

even op komen halen. 



 
 

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 



 
 

Bij De Volière is iedereen bevangen 

door het vogelvirus 
 

SFEERTJE Leuk hoor, vogeltjes. Ze kunnen vrolijk 

tsjilpen, hebben mooie kleuren en vriendelijke kraal-

oogjes. Maar voor de bezoekers van de vogelbeurs van 

De Volière gaat de liefde veel verder. 

 
AD De Dortenaar - Jannelie Bras 26-08-19,   
 

De maandelijkse vogelbeurs van vogelvereniging De Volière is za-
terdag gehouden in het verenigingsgebouw aan de Adjudant H.P. 
Kosterstraat in Dordrecht. Een gezellig weerzien van oude vrien-
den. In veel gevallen zowel letterlijk als figuurlijk. De mannen wis-
selen de laatste nieuwtjes uit over hun gezamenlijke hobby of on-
derhandelen over een goudvink of grasparkiet. 
 
Secretaris Dirk van Noort is al van kleins af aan gek op de gesna-
velde beestjes. Op 10-jarige leeftijd begon hij met een grote voliè-
re, toen hij verkering kreeg, stopte hij een tijd en hij begon weer 
toen de kinderen uit huis gingen. ,,Mensen zeggen weleens dat het 
een soort virus is. Als je eenmaal begint, wil je steeds grotere en 
steeds mooiere vogels kweken. Het moment dat de eitjes gelegd 
worden, dat ze openknappen en de kleine vogeltjes eruit komen.. 
ja, dat zijn echt spannende momenten.’’ Achter hem fladderen 
prachtige bonte vogeltjes. ,,Dat zijn gouldsamadine. Het is een 
doel van veel vogelliefhebbers om die te kweken.’’ 
 
Jeroen van der Molen is met zijn 32 jaar een van de jongste le-
den die in het zaaltje van de vogelbeurs rondloopt. Ook hij is van 
jongs af aan besmet met het virus. ,,Op m'n 18de vond ik andere 
dingen belangrijker, maar het blijft toch trekken.’’ In de dierentuin 
bleef hij net iets langer bij de volière hangen en in de dierenwinkel 
wilde hij toch altijd even kijken welke vogeltjes ze hadden. 
,,Vandaag verkoop ik hier voor het eerst mijn zelf gekweekte vo-
gels.’’ 



 
 

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.  



 
 

 Hoewel het merendeel van het publiek bestaat uit seniore man-
nen, zijn vrouwen ook vertegenwoordigd. Die blijven in de kantine, 
terwijl hun partner op zoek gaat. Atie Ursinus en Willy, de vrouw 
van Dirk, staan koffie te schenken. ,,We hebben zelf niet veel met 
vogels, dat is echt meer een mannending, maar het is hier altijd 
wel erg gezellig’’, vertelt Ursinus. 
 
Dat de vereniging als een familie voor deze mensen is, blijkt wel 
als Dirk van Noort vertelt over de lange weg naar hun eigen on-
derkomen. ,,De vereniging is opgericht in 1953, maar we hebben 
pas twee jaar een eigen clubgebouw’’, de tranen springen hem in 
de ogen als hij vertelt over de opening van het pand. ,,Hiervoor 
moesten we steeds verkassen. De ouderen hadden de hoop al op-
gegeven, maar dat het is gelukt, betekent zoveel voor ons.’’ 
 
De ‘familie’ heeft nu een thuis, waar ze elke vierde zaterdag van 
de maand elkaar ontmoeten. Ook andere vogelliefhebbers zijn 
welkom en met de verkoop van aardappels, chips, honing, een ei-
gen pluktuin en koffie, is er ook aan de iets minder fervente vogel-
liefhebbers gedacht. 
 
Zo kwamen we met dit stukje in de Dortenaar, een mooie reclame 
voor de club. De dames achter de bar vinden het best leuk als de 
dames die lid zijn van onze vereniging zich wat meer laten zien, 
dat komt de gezelligheid zeker ten goede en de dames mogen 
best hun vogels verwennen met het voer en zaad wat wij nu in 
overvloed bezitten. 



 
 

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.  



 
 

 



 
 

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


 
 

 

Voortaan iedere donderdagmiddag van 14.00—16.00 uur 

welkom aan iedereen die een beetje gezelligheid zoekt. 

Er is van alles te doen, zoals; schaken(leren) sjoelen, kaart 

en bordspellen. Haken of  breien, knutselen of  gewoon 

gezellig met elkaar wat kletsen, onder het genot van een 

kopje koffie/thee of  fris. 

De Staart is het Waard ! 
Middag tegen Eenzaamheid 

Adj. H.P. Kosterstraat 5, 

Dordrecht 

Voor meer informatie: De Voliere 
0624561964 of  0636208353 

Merwelanden: 078 7502031 

Contour de Twern: 06 22097244  

Organisatie; De Voliere 
Contour de Twern 
Zorgcentrum De Merwelanden. 



 
 



 
 

GUUS GROENLING 
Op een zwoele maandagavond gingen Guus en Greta Groenling 

buurten in de Nieuwe Hollandse Biesbosch. Wat een natte bedoe-

ning was dat. Het wemelt er van die beesten met lange stelten en 

allerlei zwemmers. Beenslag en duiken waren favoriet. Bomme-

tjes als ze van de oever doken waren schering en inslag. Voor ons 

waren er de bosschages en de bloeiende dijkjes vol hapklare 

brokjes. Verder was het nog in ontwikkeling en zijn we maar naar 

de Elzen doorgevlogen alwaar mijnheer den Uil net klaar was 

met zijn uiltje knappen. Hij had ook poolshoogte genomen van 

het gebied en was enthousiast over de vele veldmuizen die in de 

Nieuwe Hollandse Biesbosch rondlopen. Peter Postduif had on-

dertussen al een aanvaring gehad met een paar jagers die met ha-

gelgeweren in de weer waren. Gelukkig heeft hij het er goed van 

afgebracht en mistte alleen een enkele staartveer. Onderwijl wer-

den de oren van Guus en Greta Groenling getroffen door het ge-

luid van muziekflarden. Ze keken elkaar eens aan en zeiden tegen 

mijnheer den Uil dat ze op onderzoek zouden gaan. Hoe dichter 

bij het Wantijpark, hoe luider de muziek. Het was blijkbaar tijd 

voor de laatste Palm Party en het aantal decibellen was oorverdo-

vend. De ene zanger na de andere zangeres betrad het podium af-

gewisseld door locale bandjes. Een hele happening was het ..onze 

oren stonden te fluiten. Gauw naar huis alwaar onze oortjes ein-

delijk rust kregen. Maar onze neefjes en nichten riepen ons. 

Kijk wat die ouwe nu weer gedaan heeft. We zitten voortaan niet 

meer in de duisternis maar in het zonnetje dag en nacht.Als de 

mallotige buurtkatten rondlopen dan springen er wel 10 lampen 

aan en lijkt het wel een felverlicht stadion. Klaas Kwartel heeft 

het ook gezien en heeft het donkerste plekje in de binnen volière 

uitgeroepen tot zijn privé slaapplaats. Zijn haremdames hebben 

het nakijken. Gelukkig dringt niet alle licht door in het binnen-

vertrek en kunnen de neven en nichten zonder veel problemen op 

stok. 



 
 



 
 

John Noorlander (9USE) is zzp’er en is begon-

nen met een nieuw handeltje, t.w. nestblokken en 

kastjes zelfstandig maken. Stond afgelopen vo-

gelbeurs voor het eerst op de beurs met zijn han-

del en hoopt hiermee leden van onze vereniging 

een plezier te doen. Hopelijk gaat hij ook kastjes 

voor buiten maken, want daar komt nu de tijd 

voor aan. Links ziet u Italiaanse draadkooien 

staan om in te broeden en deze kooien hebben 

het voordeel dat ze de bloedluis bijna geen weg-

kruip gelegenheid bieden. Toch weer een nieuwe 

loot aan de vogelbeurs stam. Hopelijk komt dit 

soort initiatieven  de vogelbeurs ten goede. 



 
 

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 
Er zijn nog diepvries Pinkies verkrijgbaar. De prijs is     

€ 7,00 per bak. Verder is er Nutribird F16 en nog een  

kleine partij Maagkiezel en grit. Wij bouwen dit af om-

dat wij nu constant beschikken over een groot assorti-

ment voeders, benodigdheden en grondbedekkingen. 

Via de site van www.123vogelproducten.nl of mobiel 06

-53639104 of via onze eigen homepage; 

www.vogelverenigingdevoliere.nl kunt gemakkelijk gro-

te balen zaad of eivoer bestellen, maar ook als u een aan-

tal verschillende kleine zakken van 5—2,5—1 kilogram 

wilt bestellen is dat mogelijk en doet Werner dat direct 

in een doos met uw naam erop. Ook levende Meel en 

Buffalo wormen kunt u bij hem bestellen en worden de-

ze vrijdagavond bezorgd en doen wij ze even in ruime 

bakken om de nacht door te komen. Voor kleine zakken 

voer/zaad en alle vogelbenodigdheden kunt u natuurlijk 

gewoon de 4e zaterdagochtend langs komen. 

Er worden nu steeds meer vogels aan geboden voor de 

verkoop en Theo zijn voorraad vogels wordt natuurlijk 

ook steeds ruimer. 

Ook onze ringencommissaris Arie Boon is aanwezig om 

ronde 3 voor u te bestellen. 

Vergeet niet om in te schrijven voor de 

technische jong vogeldag. In schrijfformu-

lieren, downloaden via de site of afhalen in 

de bestuurkamer. Tot zaterdag 12 oktober. 



 
 

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. 28 sept. Vogelbeurs van 09.00-12.00 uur. 

 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


