
 
 



 
 



 
  

 

 
 

 

Maandag 4 oktober dierendag en testen alarm  
Maar ook onze clubavond oude stijl, zonder 
extreme regelgeving van het RIVM. 
Daar hebben we naar uit gekeken en hopen 
dat u dat ook hebt gedaan. 
We hebben direct een topper binnen gehaald 
in de persoon van Laurens Broos. Tot corona 
was hij met een team vogelverzorger in de 
ZOO van Antwerpen. Velen zijn daar waar-
schijnlijk nog nooit geweest en gaat u zich ver-
wonderen over de opnames en de toelichting 
van hem. Is tevens keurmeester grote en dan 
ook automatisch van de kleine parkieten en 
dat is een extra lading die hij met zich draagt. 
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. 



 
  

Laatste nieuws 
Fietsenstalling verplaatst naar de oostkant bij de Baniervlag 
Tevens is het pad direct aangepakt en ziet het er netjes uit. 
Tijdens de BBQ stonden de bakfanaten onder de nieuw ge-
plaatste overkapping. De achterkant was met doek afgezet 
zodat de daar wonende bijen hun niet kwamen verrassen met 
een bezoekje. Bijen zijn nieuwsgierig wie er dicht bij hun 
kasten komen rondlopen en verdedigen hun territorium zo 
nodig met een venijnig prikje, Harry de timmerman kan er 
over meepraten. Dit is wel een aandachtspuntje om dit voor-
al bij mooi weer te voorkomen. Ook de klusclub en VBBD 
gaan zeker plezier van deze overkapping ondervinden. 

Laurens Broos was tot corona uitbrak vogelverzorger van 
onder andere deze Mexicaanse soldatenara. Zal ongetwijfeld 
voorbij komen in zijn lezing op ma. 4 oktober a.s. 



 
 

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

    52e jaargang nummer;  10 - 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

  



 
 



 
 

 



 
 

Ronde 2 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.  
 

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 : Ashwin Graafland met kweeknummer: 
0UKH met juiste achternaam en kweeknummer. Sorry voor foutje. 
Tropische vogels. Wij wensen haar veel plezier aan de hobby. 

Laatste nieuws VBBD 
Via de bijenvereniging is heerlijke honing te koop. In het halle-
tje staan op de plank een aantal potjes en de kosten zijn € 5,50. 
U kunt dit bedrag gepast in het zwarte geldkistje deponeren. 
Kunt u het niet passen, wissel dan even bij de voerstand of bij 
de bar als die bezet zijn. 

 

Laatste nieuws Groei & Bloei 
Zaterdag 2 oktober is er weer kofferbak verkoop op de parkeer-
plaats. Vanaf 10.00 uur zijn leden en bestuur aanwezig en kunt 
vast voor volgend jaar zaden en plantjes aanschaffen. Kwaliteit 
voor een schappelijk prijsje. Leden onderling komen vooral rui-
len. Terras en zaal zijn geopend, dus welkom. 



 
 

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  
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 € 111,00 



 
 

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.  

Buurt BBQ  
Zaterdag 11 september was het dan zover. Om half zes kwamen de 
eerste personen binnen en om 18.05 was er een welkom door de secre-
taris. In totaal hadden 37 personen hun € 5,00 inschrijfgeld voldaan. 
Vlees was voor 17 pers. 5 namen alleen vis en 15 hadden een combi-
natie 2x vlees en 2x vis. Producten waren van prima kwaliteit en ook 
de friet, stokbrood en rauwkost gingen erin als koek. De salades wa-
ren verstopt in de koelkast onder de dozen met vlees, dus die kwamen 
iets te laat te voorschijn. Maar de avond verliep verder gesmeerd en 
van lieverlee kwamen er steeds meer bolle wangen te voorschijn en 
werd er over de maag en buikstreek gewreven. Het slot met ijs, koffie 
of thee ging er met een beetje moeite nog net bij en verlieten steeds 
meer mensen de zaal om lekker thuis uit te buiken. Een groepje bewo-
ners had de gezelligheid behoorlijk gemist en bleven lekker na buiken 
met een pilsje of wijntje. Wat lang niet gebeurd was, de koelkast ging 
steeds verder leeg en van lieverlee kwam het woordje uitverkocht te 
voorschijn. Een paar maanden geleden moesten we heel veel leeg 
gooien omdat het over de datum was geraakt, nu ging het van klok 
klok, naar binnen. Gaf ons een goed gevoel, met veel complimentjes. 



 
 

 
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 

 

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 bij voldoende animo op vrijdag 8 okto-
ber. Wie volgt? REAGEREN VOOR 30 september 

2021. Namens het bestuur, Erik Buizer.  Tel. 06–
36208353 

Hiernaast de Heg-
genmus. Mooi vo-
geltje. Zal wel niet 
op de Technische 
Jongvogeldag te 
bewonderen zijn. 
Vergeet u zich niet 
aan te melden, zit-
ten de keurmees-
ters zo voor Jan 
met de korte ach-
ternaam. Nog nooit 
gedaan? Wij hel-
pen u waar moge-
lijk is. Ook vervoer 



 
 

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


 
 

                 

 
 
 
 
 
 

9-10-2021      Inschrijfformulier  Technische Jongvogeldag

Naam: Opgavelijst: Aantallen

Adres: Enkelingen

Postcode:

Woonplaats:

Kweeknummer:

Verenigingscode:

Telefoon:

E-mail:

Datum: 2021

Inschrijven uiterlijk 4 oktober 2021
 Adres; De Voliere Adj. H.P. Kosterstraat 5, Dordrecht.(Vergeet niet je kweeknummer te vermelden.)                         

Inbrengen vogels: zaterdag 09 oktober, tussen 09.00 - 10.00 uur.

Weet u klassenummer niet, geen punt, vullen wij op verzoek tijdens deze dag in!

Klassenummer                                      Soort vogel en zijn kleurslag Enk. EK Enk. OK

       

Secretaris: Dirk van Noort, Willy Martensstraat 11 Dordrecht. Tel. 0639779880. 

 E-mail: d.vannoort002@gmail.com



 
 

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 



 
 

Reglement Technische Jongvogeldag 
 

Deze dag wordt gehouden op zaterdag 9 oktober 2021.  
Inbrengen EK & OK vogels  tussen 09.00 –10.00 uur.  
Aanvang:  10.00 uur. Na het inbrengen kunt u de kooistickers  
op uw kooien plakken. U zorg zelf dat  uw vogels  in de juiste  
kooien zitten (zie tekst sticker) 
Koffie/thee is bij binnenkomst gratis. Tussen 10.00 – 12.30 uur  
betaald u uw afgenomen consumpties en etenswaren. Van  
12.30 – 13.00 ontvangt iedere  ingeschreven deelnemer 1  
kop soep en 2/3 broodjes en een snack, glas (karne)melk,  
koffie of thee. Na 13.00 zijn consumpties voor uw eigen reke 
ning. Tegen betaling kunt u een extra kom  soep, bal gehakt,  
snack of Tosti nemen. Voor het publiek bestaat  de mogelijk 
heid om een lunch te reserveren tegen betaling van € 5,00.  
Vooruit  reserveren/betalen. Er worden geen NBvV keurbrie 
ven gebruik, maar alternatief keurrapport. 
Vragen staat vrij, maar laat de keurmeester uitpraten. Er zijn  
prijzen voor de mooiste Kleur & Postuur Kanarie, Tropen &  
Europese  Cultuurvogels en Grasparkieten en Grote Parkieten. 
U kunt kooien lenen voor deze dag. Tijdig reserveren en zorg  
dat er voer,  water en  bodembedekking voor 1 dag aanwezig  
is. Kleurringen hoeven niet verwijderd te worden. Vogels wor 
den door de uzelf naar de keurmeester gebracht.  Achterin in  
de zaal komen  tafels voor ongekeurde vogels en voor in de  
zaal tafels voor de gekeurde vogels. Deze  worden door de  
kweker en de organisatie weer naar de J.Piket zaal gebracht. 
Moet u dringend ergens anders naar toe, spreek dan een tijd af  
om uw vogels voor te  dragen. Er mogen tussen door, geen  
vogels van de stellingen worden gehaald zonder  toestemming. 
In de Joop Piket zaal staan de vogels opgesteld en deze kunnen  
door de aanwezige  worden bekeken. Ga niet te dicht bij de  
kooien staan kijken.  Prijsuitreiking rond 15.30 uur. 
Wij wensen u een leerzame, fijne en gezellige dag toe en  
hopelijk tot ziens met  uw vogels op onze Bijzondere tentoon 
stelling in week 44.  Het bestuur. 



 
 

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



 
 

 Notulen Algemene Ledenvergadering: 05-09-2021.    Locatie: 
Clubgebouw  

Aanwezig: 17 leden incl. bestuur. Afwezig met k.g.:  de voorzitter   

Welkom en opening 
De waarnemend voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur.   
De waarnemend voorzitter vraagt een moment van stilte om de 
overleden leden van het afgelopen jaar te herdenken. 

Vaststellen agenda 

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

Notulen Algemene Leden Vergadering 2020 

De notulen van de vergadering in 2020 worden aangenomen. 

Ingekomen stukken betreffende de jaarvergadering 
Er zijn geen ingekomen stukken aangaande de vergadering. 

Jaarverslag secretaris 
De secretaris Dirk van Noort leest weer vol vuur het jaarverslag 
door van het afgelopen jaar. 

Jaarverslag penningmeester 
De penningmeester heeft het financiële jaarverslag over het jaar 
2020 uitgedeeld.  
Er komen geen op en/of aanmerkingen uit de zaal. 

Verslag kas commissie 
Piet Smit geeft uitleg over de gehouden kascontrole die hij sa-
men met de Jeroen van der Molen heeft uitgevoerd. 
Complimenten voor de penningmeester. De boekhouding zag er 
goed verzorgd uit, duidelijke administratie.  
Na de uiteenzetting wordt de penningmeester decharge verleent. 
 

Na het verslag deelt de penningmeester mede dat hij per ingang 
van 1 januari zijn functie neerlegt. Door het nieuwe betaal sys-
teem waardoor personen kunnen pinnen vind de penningmeester 
dat hij geen goed overzicht meer heeft. Hierdoor is hij niet in 
staat om de in- en uitgaves goed te specificeren.   
Alhoewel er naar het oordeel van de rest van het bestuur wel 
een duidelijke rapportage voorhanden is vind de penningmees-
ter dit tot op heden nog niet genoeg. 



 
 

Chris Vigelius verteld dat het senioren convent ook contact heeft 
gehad met de penningmeester hierover. Zij waren in de veronder-
stelling dat de problemen wel opgelost konden worden naar tevre-
denheid van de penningmeester. 
Helaas is dit tot op heden nog niet het geval. 
Uit de zaal komt de vraag of niet kunnen stoppen met dit systeem. 
Natuurlijk kan dat maar dan zou de investering voor niks geweest 
zijn. Tevens moeten we als vereniging mee met de tijd en daar 
hoort pin betalingen bij. 
Jeroen van der Molen stelt voor om eens naar de rapportage te kij-
ken om te onderzoeken of het beter kan.  

Verkiezing kascommissie. 
Piet Smit is aftredend. Jeroen van der Molen is nog herkiesbaar en 
gaat nog een jaar door. De heer Scheurwater blijft reserve. 
Aangezien niemand uit de vergadering zich aanmeld voor de kas-
commissie zal het bestuur een oproep plaatsen in het clubblad.  

Bestuur verkiezing 
Andries van Batenburg is aftredend en herkiesbaar. De vergade-
ring gaat akkoord met de herbenoeming van de huidige voorzitter. 

Vaststellen contributie 
De contributie blijft ook in 2022 ongewijzigd. 

TT Reglement 2021 
Het TT reglement blijft nagenoeg ongewijzigd t.o.v. voorgaande 
jaar. Ook omdat er in 2020 geen TT is geweest. Gezien de tijd tus-
sen de keur dag en de opening van twee dagen zal het worden toe-
gestaan dat leden hun vogels op donderdag zelf kunnen voeren als 
ze dat willen. 
Piet Smit geeft aan dat de ruimte tussen de kooien de laatste keer 
erg krap was. Dit neemt het bestuur mee voor de volgende TT. 

Bestuursbeleid 2021/2022 
De waarnemend voorzitter Erik Buizer leest het bestuursbeleid 
voor het komende jaar voor. De vergadering heeft geen op en/of 
aanmerkingen. 

Rondvraag 
Een aantal leden bedankt het bestuur voor het afgelopen jaar. 
Chris Vigelius – Hoopt dat de rapportage van de penningmeester 
voor elkaar komt zodat we een goed overzicht blijven houden. 

Sluiting 
De waarnemend voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur en 
bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid.  



 
 

Vogelbeurs met voer afdeling 
Zaterdag 25 september; 09.00-12.30 uur. 

Als het goed blijft gaan, eindelijk weer een 
normale beurs met vogels en broedblok-
ken. Dus ook gewoon met catering en 
geen 1,5 meter afstand meer.  
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. 
De vaccinaties hebben hun nut bewezen 
en is dit het resultaat. Blijf gezond. 
 

GUUS GROENLING. 
Na een verkwikkende nachtrust aan de borders van Loch Lomond 
openbaarden George en Geraldine Greenfinch het programma voor 
de komende dagen. Dag 1: Uitrusten van de vermoeienissen van 
de lange reis en fourageren. Daarna: Op verkenning en vooral ge-
nieten. Guus en Greta Groenling gingen in de vroege ochtend mee 
naar de boorden van Loch Lomond om uitgebreid te badderen. 
Nog nadruppend zaten ze even later in een boom om op te drogen 
als George Greenfinch plots alarm slaat. De stralend strak blauwe 
hemel wordt plots verduisterd door een grote vliegende deur. lady 
Zara Zeearend komt overgevlogen en speurt met scherpe blik naar 
een lekker hapje. Snel verdwijnen we tussen het groen en zien haar even 
later, na een magistrale duik in het meer, met een forel in haar klauwen 

wegvliegen. De rust keerde weer en we genoten van een heerlijke 
zonnige dag. De volgende dag gingen we met z'n allen naar Loch 
Nes. Een van de vele meren die  Schotland rijk is.  



 
 



 
 Maar helaas is het weer onvoorspelbaar. Heel snel kwam er slecht 

weer opzetten en stonden de schuimkoppen op het water. We 
schuilden allen in een boom aan de rand van Loch Nes totdat Ge-
raldine ineens wat zag bewegen in de onstuimige golven. Alle vo-
gels en dieren begonnen ineens een ontzettend kabaal te maken 
en ja hoor........er doemde iets op vanuit de golven "Nessy" ! Een 
adembenemend schouwspel trok aan ons voorbij. Wat anderen 
nooit gelukt is maakten Guus en Greta Groenling mee. Oog in 
oog, snavel aan snavel het "Monster van Loch Nes" zien langs 
zwemmen. Helaas zijn er geen beelden van en moet je ze maar 
geloven op hun amusante kraaloogjes. De volgende dag vlogen 
we naar Lairg. De zon scheen weer volop. We zaten aan de rand 
van een grote vlakte totdat we opgeschrikt werden door het harde 
schudden van de grond. Het leek wel een aardbeving. 
Ooooh ...riep George Greenfinch er is ergens iemand bezig met 
Tossing the Caber (boomstam werpen). Snel vlogen we op het 
geluid af en jawel op een groot terrein aan de andere kant van het 
dorp was het een drukte van jewelste. Kleerkasten in traditioneel 
Schotse dracht waren bezig met boomstam werpen, throwing the 
hammer en andere "gewichtige" spellen. Onderwijl waren elders 
slanke dennen bezig met ingewikkelde danspasjes op muziek tus-
sen gekruiste zwaarden. Zo gauw er eentje uit de dansmaat ging 
stopte die en gingen de anderen door. Het donkere bier vloeide 
rijkelijk evenals de whiskey en de tea voor de dames. Na dit 
adembenemende schouwspel stond de volgende ochtend een be-
zoek aan het plaatsje Portree op het eiland Skye op de rol. Een 
vissersdorp met pittoreske huisjes in een schitterende ambiance. 
Greta Groenling zag het al helemaal zitten om naar de omgeving 
van Portree te gaan verhuizen. Guus Groenling was minder en-
thousiast want dat weer aldaar. Storm en regen....daar zat hij niet 
op te wachten. Na een weekje aan de westkust van Schotland te 
hebben doorgebracht opperden George en Geraldine Greenfinch 
om door te vliegen naar de andere zijde om daar  nog rond te kij-
ken. 
 

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   



 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
  

 

 
 
 

  



 
 


