
 
 



 
 



 
  

 

 

 

 

 

 Maandag 5 maart komt Alois van Mingeroet uit Fijnaart 

op bezoek en dan is het opletten geblazen. Met zijn Bel-

gisch accent is het voor ons net even anders en moeten de 

oortjes goed openstaan. Hij gaat er altijd rap doorheen en 

heeft altijd zoveel vogelfoto’s bij zich dat hij op moet 

schieten om alles te laten zien. En dan vertelt hij er altijd 

graag iets bij en laat hem dan zijn zin afmaken, dat vind 

hij prettig. Er mogen altijd vragen worden gesteld en die 

behandelt hij serieus, maar er dan zelf je eigen praatje ook 

nog eens erdoor gaan zitten waffelen, dat gaat niet goed 

komen. Dit wordt echt weer smullen en leren in één. 

Deze avond komen zeker de Tropische vogels voorbij 

maar in zijn tuin heeft hij een speciale voederplaats inge-

richt en daar komt van alles op, dus de Europese Cultuur-

vogel, krijgt ook altijd voldoende aandacht. En zijn 3e 

passie is bloemen en planten en daar geeft hij ook onder-

wijs in, wat er met deze kruiden allemaal mogelijk is. 

Aanvang 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.30 uur. 

 

Dus zoekt u even naar wat vertier op deze avond, kom ge-

zellig even langs, in de; Adjudant H.P. Kosterstraat 5 in 

Dordrecht. 

 

Het bestuur 



 
 



 
 

     Colofon 

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

    50e jaargang nummer;  03 - 2018                                                     
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  

Materiaalcommissaris: John Visser zonder bestuur functie: 06-51999236 

Lid van bestuur:   Vacant   

 Contributie 2018:  Contant / Internet  / overschrijfkaart bank 

 Senior Leden :   € 38,00    Jeugd/Gast leden:  € 19.00   

 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.   

 

Ere Voorzitter: C.Vigelius  
  

 Speld van Bijzondere waardering NBvV;                        

Chris Vigelius  

 Leden van verdienste;                                           

D.Cense, C.A.van Heeren, M.L. de Grip.    

mailto:boonarie@live.nl


 
 



 
 

 

Bestellen ringen voor het kweekjaar 2018.  
Bestellen ronde 3 1-10-2017 t/m 25 –1-2018.   is gesloten.                          

Uitlevering: uiterlijk 1-4-2018. Ronde 2 is nu binnen; 15-12-2017 

Bestellen ronde 4 is van 1-2-t/m 25-03. Uitlevering na 

15 mei 2018. 
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.  U kunt nu ook Kunststofringen bestellen! 
Wij hopen op uw begrip voor deze maatregel.                                                

Bij verhoging van Post.nl voor een postzegel, passen wij dit bedrag aan. 

Namens het bestuur, uw ringencommissaris  

Arie Boon.(Tel. 06-10549672, E-mail boonarie@live.nl ) 



 
 



 
 

Bezoek college B & W gemeente Dordrecht. 

Vrijdag 9 december kwam onder leiding van burge-

meester Kolff een zware delegatie wethouders op 

bezoek in ons clubgebouw. Ze waren onder de in-

druk van onze accommodatie en dat wij dat in eigen 

beheer zo netjes en snel hadden gerealiseerd. Waren 

verontwaardigd over de lange termijn van aanslui-

ting van gas en licht en prezen ons geduld. Keken 

uit naar de plannen die op stapel staan met het wijk-

team Staart-Oost en gaan ons financieel ondersteu-

nen bij komende acties d.m.v. huur vergoeding en 

catering. Waren dankbaar voor warm onthaal. 

Loods Gravensingel 
Nu we beschikken over een eigen clubgebouw, staat on-

ze loods aan de Gravensingel er maar een beetje bij. 

Zoekt u tijdelijk een ruimte om iets op te slaan, dan kunt 

u kontact op nemen met een bestuurder. 

Tegen een geringe vergoeding mogen leden van onze 

vereniging van dit aanbod gebruik maken. 

Huurprijs wordt gebruikt om vaste lasten te betalen. 

Leden bestand; PER 1 MAART 2018 

Per 1 maart is lid geworden; Nel Booi, heeft een gezelschap 

volière en heeft het wijze besluit genomen om zich aan te slui-

ten bij onze vogelvereniging om zo haar hobby nog meer in-

houdt te geven. Welkom en succes met de vogelhobby. Leden-

bestand 1-3-2018: 95 leden, 21 gastleden en 8 donateurs.  



 
 



 
 



 
 

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.  



 
 vogelvereniging 

De Voliere 
              Adj. H.P. Kosterstraat 5 

        Dordrecht 
Vanaf 4 april is ons clubgebouw voortaan iedere woens-

dag open van 10.00– 16.00 uur voor leden en buurtbe-

woners. Uit het oogpunt van Maatschappelijk draagvlak 

hebben wij een afspraak gemaakt met de gemeente Dor-

drecht dat bewoners van de Staart-Oost gebruik mogen 

maken van ons clubgebouw, als daar behoefte voor be-

staat. Bewoners mogen zelf aangeven wat ze willen 

doen op deze dag. Het betreft een proef en gaat door zo-

lang er voldoende belangstelling is. Ons clubgebouw is 

dan een soort buurthuis voor Staart - Oost. Voor alles 

wat er gebeurd ontvangen wij huur van deelnemers of 

van de gemeente Dordrecht. Een speciaal opgericht 

buurt team coördineert de activiteiten onder leiding van 

Wilma Wubben vanuit haar functie als projectmanager 

vitale wijken. Wat het gaat worden tijdens deze dag is 

een open vraag. Maar onze leden zijn altijd welkom. 



 
 

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.  



 
 

L.S.H. wat staat voor Landelijke Speciaalclub Harzers, heeft 

ook hun oog laten vallen op ons clubgebouw. Nu nog in Ben-

nekom, maar daar rijzen de prijzen de pan uit en daarom ko-

men ze nu zo goed als zeker naar de zangtempel van Neder-

land, want zo mag je het zo langzamer hand wel gaan noemen. 

                   EEN MIDDAG MET DR.ORANJE. 
 

Ziektes en overlijden van vogels is ieder jaar weer een terugkerend fenomeen 

op shows en thuis bij de liefhebber. Op de NK 2018 in Zwolle was dr.Oranje 

als dierenarts dagelijks aanwezig om de zieke vogels te behandelen en sectie te 

verrichten op de gestorven vogels. In de ziekenboeg bevindt zich een vriezer 

waar de gestorven vogels bewaard worden in plastic zakken totdat zij ge-

schouwd worden door de dierenarts. 

Op een middag kreeg ik de kans om met dierenarts Oranje de secties te verrich-

ten. 

Voor het verrichten van een sectie zijn er speciale formulieren waarop vermeld 

worden:-soort vogel- ringnummer—datum van overlijden—mogelijke doods-

oorzaak- stempel+ handtekening dierenarts. 

Voor de sectie zijn nodig: handschoenen, scalpel, afvalbak en goed licht. 

De sectie zelf. Eerst wordt gekeken naar uiterlijke afwijkingen aan poten, sna-

vel, vleugels, buik en rug. 

Daarna worden de kopveren geplukt om te kijken of er botbreuken in het sche-

deldak zitten. 

Breuken in het schedeldak worden grotendeels veroorzaakt door het uitvangen 

van de vogel uit een kooi of volière. Er is bij het uitvangen altijd sprake van 

stress bij de vogel. Als daarna de vogel in een TT-kooi geplaatst wordt dan is er 

nog niets te zien aan de vogel maar sterft deze na een aantal dagen aan het op-

gelopen schedeltrauma. 

Zijn er geen breuken zichtbaar dan is de volgende stap het verwijderen van de 

veertjes op de buik en kijk je naar verkleuringen. Dan wordt met de scalpel de 

buik geopend en de inwendige organen bekeken. Veelal zit de buik vol bloedin-

gen. 

Oorzaak is veelal het toedienen van teveel kleurstof in de voeding waardoor de 

darmen verstopt raken en er een bloeding in de buik optreed. 

Al met al een zeer leerzame middag met hartelijke dank aan dierenarts Oranje 

voor zijn bereidheid om mij een inkijk in zijn werkzaamheden te geven. 

 

Uw medisch reporter, E.Buizer. 



 
 

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  



 
 

Parkieten Speciaalclub Drechtstreek 

 
Dinsdag 20 februari is deze speciaalclub in ons club-

gebouw van start gegaan met hun eerste clubavond. 

Met een lezing door Cees Diepstraten over voeding 

voor onze vogels, haal je natuurlijk kennis in huis. 

Het was een gezellige avond. 

Ook deze zang speciaalclub wil van 2 

t/m 4 januari 2019 de BeNeDu wed-

strijd in ons clubgebouw gaan organi-

seren. Met deelnemers uit Neder-

land,België, Duitsland en Frankrijk is 

dit een Internationale wedstrijd. De keurmeesters komen 

naast Nederland ook uit Spanje en dat kost deze club na-

tuurlijk een behoorlijk portie duiten. Daarom zitten ze bij 

ons goed, omdat wij zelf donders goed weten wat de ver-

schillen in huurprijzen zijn. En catering zijn we goed in. 

Droevig nieuws. 

Vrijdag morgen 16 februari ontvingen wij van Guus Eg-

gen bericht dat ons gastlid Wim Oostra plotseling was 

overleden. Wim was Harzer kweker in hart en nieren, 

maar vooral organisator van de wedstrijden van Feijen-

oord en de Federatie. Samen met Guus waren deze twee 

al jaren een koppel om de vingers bij af te likken. Bij Fe-

ijenoord was Wim de penningmeester en bij de federatie 

deed hij de uitslagen verwerken voor in de catalogus. Als 

dank zijn tijdens de laatste feestavond  beide heren van 

een medaille voorzien. Dat Wim mogen rusten in vrede. 



 
 



 
 

Nieuws uit de regio 
De supermarkten van Pel ‘t Lam in Dubbeldam en Stads-

polder, beter bekend onder de naam PLUS gaan weer de 

verenigingenactie opstarten. Vanaf 5 maart tot 16 april ont-

vangen klanten bij iedere € 10,00 aan gekochte boodschap-

pen een voucher. Na het passeren van de kassa staat een 

machine opgesteld met een scanner en wanneer u de vou-

cher hiervoor houdt, ziet u 1 verschijnen. Heeft u meerdere 

dan telt hij door tot u gereed bent. Hierna komt er op het 

display aan welke vereniging u wilt doneren en zoekt u in 

de lijst De Voliere en tikt u met uw vinger deze aan en 

wordt het aantal op vermeld. Dus doe u boodschappen bij 

deze zaken en steunt onze vereniging. Doe mee a.u.b. 

Vriendenloterij 
Volgens onze Ere Voorzitter Chris Vigelius is er voor vere-

nigingen een aardig bedrag te verdienen als deelnemers 

van deze loterij hun eigen vereniging aan vinken als doel 

voor een gedeelte van de opbrengst. Speel u reeds mee in 

deze loterij, past u dan het doel aan in De Voliere. U blijft 

uw kans op een mooie prijs behouden en steunt onder tus-

sen ook de clubkas. Lijkt het u wel wat om kans te maken 

op de mooie prijzen en grote geldbedragen, dan kunt u zich 

altijd aanmelden voor 1 of meerdere loten. Per maand is er 

een trekking en in totaal zijn er 14 trekkingen per jaar. Een 

lot kost € 13,50. Van dit bedrag gaat de helft naar onze 

clubkas. Uw lotnummer is het nummer van uw mobieltje. 

Er zijn nog een aantal andere mogelijkheden om geld of 

andere extra prijzen te winnen. U kunt zich per maand 

weer opzeggen en aanmelden via; www,vriendenloterij.nl 



 
 



 
 

                                                   GUUS GROENLING  
Terwijl ik klappertandend van de kou op mijn boomtak zit zie ik vanuit 

mijn ooghoeken Roderick Roodborst weer een bezoekje brengen aan 

mijn tuin die zich tegoed komt doen aan de pindapot en het brood. Met 

zijn opzichtige rode keel flirt hij en zingt ondanks de kou het hoogste 

lied. Bij tijd en wijle wordt hij overstemt door een paar schreeuwend 

overvliegende halsbanden op de hielen gezeten door een paar zwarte 

kraaien. IJsbrand IJsvogel heeft het zwaar. Regelmatig was zijn visstek 

toegevroren en zaten de visjes hem onder het ijslaagje uit te lachen. 

Half verhongerd was hij blij dat het zonnetje weer doorkwam en hij de 

visjes weer kon verschalken. Guus Groenling ging maar eens een stuk-

je vliegen om de luie vleugels te strekken. Hij vloog naar een polder 

waar een aantal boeren bezig waren met het omploegen van hun land. 

Maar war ziet hij opeens..........een paar bruine vlekken op een akker. 

Zijn nieuwsgierigheid was gewekt en in duikvlucht dook hij naar bene-

den om poolshoogte te nemen. Eenmaal gezeten op een paaltje zijn die 

bruine vlekken wel erg groot en in het middagzonnetje bleek dat er 

vier reeën op hun gemak aan het herkauwen waren. Gracieus staren zij 

mij al kauwend aan. Op naar de volgende stop. Al vliegend naar huis 

ziet hij onder zich een viertal zwoegende personen. Tijdens zijn lan-

ding in een boom hoort hij het nodige kabaal en wat ziet hij............een 

lange kerel met een stropdas en een aantal kwekkende dames en heren 

en een luuuuuxiezzzzzze limo. Guus Groenling legt zijn oor te luister 

en hoort dat burgemeester Kolff en zijn volledige wethoudersploeg op 

bezoek zijn bij zijn clubje. Misschien komt hij nog wel een keertje. 

Dan kan het clubje kennis met hem maken. Dan vliegt hij naar huis en 

een paar dagen later gast hij weer op pad. Ziet hij zijn baas onderweg 

weer langsracen. Wat nu weer. Al landend ziet hij hem ergens binnen-

stappen maar ziet niets. Na een half uurtje komt hij, al mompelend, 

weer naar buiten met een dikke wang. Even later komt er iemand in 

een groen pakje naar buiten. Blijkt de baas naar de tandarts te zijn ge-

weest. Hebben wij als vogel gelukkig geen last van. alleen als een 

zaadje erg hard is hoor je ons koeren. 

Terug in de tuin herpakt zich weer mijn gezapig leventje van vliegen, 

zitten, eten en kwetteren. Gretha Groenling vindt het voorlopig nog te 

koud om een nest te gaan bouwen in de boom. 
Wordt vervolgt. 



 
 

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 

(Beverwijcksplein) 
3311 GK Dordrecht.  

Tel. 078-6134500. 

E-mail: info@vanreesverf.nl 



 
 

Informatie over de 11 Rayon 5 verenigingen vindt u op: 

www.vogelverenigingenrayon5.nl 

 
Agenda 2018. 

BBQ 
Zaterdag 16 juni willen wij de buurt BBQ houden van 

18.00 uur tot alles op is. Deelname kosten € 5,00. p.p. 

Zaterdag 15 september gaan we op vogelexcursie 

naar Drenthe in Erica bij World of Birds Foundation. 

Een mooi park met een groot assortiment vogels. 

Dit gaat alleen door bij voldoende deelname, dus 

meldt u voor 1september aan. Bij minimaal 20 per-

sonen gaan we weer met de bus van Arie Bijker.  



 
 

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   



 
 

Jaaroverzicht 2017 
Januari begon zoals gebruikelijk met de Nieuwjaar receptie in gebouw 

De Waterjuffer. Na de gebruikelijke goede wensen werden we welkom 

geheten door de voorzitter en brachten we een toast uit op het nieuwe jaar 

en dat onze plannen maar uit mogen komen. Dit jaar geen leden overle-

den, maar wel behoorlijk wat nieuwe leden. Ook 2 jubilarissen Chris Vi-

gelius 40 en Peter de Koning 25 jaar lid en daarvoor was Rayon voorzit-

ter Lex Kaptein naar Dordt gekomen om de spelden uit te delen en van 

voorzitter Andries ook nog bloemen en een bon. Als verrassing was daar 

plots ook burgemeester Brok en die kwam mij Lid in de Orde van Oranje 

Nassau maken. Met de bus van Arie Bijker naar Vogel 2017 geweest in 

Apeldoorn, volgend jaar bestaat deze hal niet meer. Onze ringencommis-

saris, brengt de bestelde ringen vaak bij de kweker thuis een ongekende 

service in vogelland, een complimentje waard. Voliere Weizigt zit nog 

steeds helemaal in de folie tegen de vogelgriep. 

Februari: ·Maand van de A.L. vergadering, dat ging niet helemaal goed 

omdat de penningmeester zijn overzicht nog niet gereed had. De Federa-

tie van Harzer kwekers had gehoord dat wij een nieuw clubgebouw kre-

gen en ze zochten een onderkomen om hun wedstrijd weer ouderwets te 

kunnen spelen. Waren wij in één klap 21 gastleden rijker een mooie ver-

sterking van onze vereniging 

 

Maart: ·We beginnen de contactavond een half uurtje vroeger, kan de 

penningmeester zijn verslag tonen en met een positief saldo is het dan al 

snel goed. Peer v.d. Zanden komt ons kweeknieuws over de kanarie ver-

tellen en hoe belangrijk de juiste verlichting/tijd is. Van China City Wok 

bericht gekregen dat hij zijn zaak verkocht heeft. Een fantastische spon-

sor verliezen wij in hun. Poging om materiaal commissie op te richten is 

geen succes. Met een aantal naar een avond van Durf zoekt nemer op de 

Siegfried geweest en onze club gepromoot, maar vooral ons clubgebouw. 

Voliere Weizigt zit nog steeds in de folie.  



 
 

Vogelbeurs nieuws. 
Zaterdag 24 februari komt uit Hoeven, Werner 

Brabers met vogels, maar ook zaden en alle voor-

handen zijnde vogelbenodigdheden. Werner is 

normaal gesproken alleen op de grote beursen in 

het zuiden te vinden, maar na ons contact in 

Zwolle en nadat ik met Willy op zijn erf was we-

zen kijken hoe het er uit zag, beloofde hij een paar 

keer te komen. 

Bloembinderij Bussem  
Kromme Zandweg 2      
3319 GH DORDRECHT  
               

Tel./Fax 078-6160320  

Een Toerako en Purperglansspreeuw nieuw in de volière! 



 
 April: Simon v.d. Luit van Avifauna is de man van de contactavond. 

Prachtige beelden van vooral de vogels in dit schitterende park. Ver-

der is er deze maand niet veel te doen, zijn voornamelijk bezig met voor be-

reiden van de verplaatsing van ons clubgebouw. Net voor Pasen mag de folie 

van de volière in Weizigt, dat werd tijd, vanaf november 2016. 

 

Mei: Aloïs van Mingeroet kwam als spreker naar ons toe en behan-

delde velen vogelsoorten. En als hij praat, moeten andere hun mond 

houden, alleen bij vragen kunnen we allemaal praten, vind hij. In de 

volière van het Parkhuis zijn jonge vogels geboren, de bewoners vin-

den het prachtig. Oproep van het Wellant college, afd. vogels om ook 

aan hen te denken wanneer je vogels op gaat ruimen of wilt aanschaf-

fen voor een gezelschap volière. 

 

Juni In deze maand bestaat Weizigt 40 jaar en dat willen ze niet 

zomaar voorbij laten gaan. In het koetshuis was een preparateur die 

een Buizerd aan het mooi maken was. Hij was thuis al begonnen zo-

dat niemand de vieze aanblik van het leeg halen van het vogel li-

chaam behoefde mee te maken, dat is namelijk een behoorlijk smeri-

ge aanblik. De Voliere had hem ook een paar overleden vogels gege-

ven en daarvoor kregen we € 40,00 korting op de Vuurkruinbaardvo-

gel die hij had opgezet. Voor altijd in ons bezit. Met Guus Groenling 

was het ook weer lachen, eng verhaal over de vogelgriep en op 15 

mei, de dag dat volière Weizigt 3 jaar bestaat, schonk Hans Tolenaar 

een koppeltje Aymara parkieten. Verder lezing Dr. Coutteel, nieuws 

voor kwekers met Japanse Nachtegalen en we ontvingen bij de Dis-

trict vergadering de beker voor de vereniging met de meeste nieuwe 

leden. 

 

Juli Normaal vakantie maar nu was het voor een aantal leden van on-

ze club buffelen geblazen. Zaterdag 15 juli stonden om 07.00 uur de 

eerste voor de poort van Weizigt en kwamen ook de 4 vrachtwagens 

aan gereden. De eerste zijn altijd de moeilijkste, zeker als er een heel 

mooie oude boom in dit gebied staat. Er mocht geen takje beschadi-

gen en daardoor kwam het laden met de autolaadkraan in de proble-

men. Zeker 2 uur later dan gepland vertrok de 1e wagen met 2 units  



 
 



 
 richting De Staart, waar de funderingsplaten al gereed lagen. Meer details 

zal ik u besparen en als u alles nog eens terug wilt zien, dan kunt u een 

DVD kopen voor een paar rot centen, die gemaakt is door Ineke Vasten-

hout, onze eigen paparazzi. In de volgende 5 weken werd er keihard 

doorgewerkt, grote klasse van deze vrijwilligers. 

Augustus. Zaterdag de 19e opening van ons clubgebouw, met een recep-

tie. Er was nog steeds geen vaste water, stroom en gas aansluiting, zodat 

we Bio Boxen moesten huren als toilet voor dames en heren, water halen 

in jerrycan en stroom opwekken met aggregaten. Zondag 27e nogmaals 

voor hen die nog op vakantie waren of moesten werken op de 19e en dat 

was niet voor niets, zelfs de politie kwam langs om te zien wat er allemaal ge-

beurde. Nu even relaxen, maar toch nog af en toe wat klussen. BBQ na de 

receptie en dat is best goed gegaan, met ruim 50 personen, heerlijk vlees 

en vis door de interim koks Wessel en Cees en lekkere frietjes van patat-

bakster Carry. Ook van uit de buurt waren een aantal personen en die 

vonden het fantastisch en hoopte op een vervolg. 

 

September. Nog steeds geen aansluitingen waar je zo om verlegen zit, 

dus nog maar roeien met de riemen die je bezit. De 1e clubavond met 

kweekpraat en wat filmwerk met kinderziektes, maar toch gezellig druk 

en je kreeg al wat meer het gevoel van een eigen clubgebouw. Zonen van 

Joop Piket waren uitgenodigd om de zaal genoemd hun vader te openen. 

Mooi bord op de deur een goed gevulde vitrinekast met al zijn gewonnen 

attributen als eeuwig blijvende herinnering aan deze geweldige man. 

Oktober. Water aansluiting gerealiseerd. Onder de straat door gespoten, 

knap stukje vakwerk en eindelijk konden we aan de kraan draaien en 

kwam er water uit. De contactavond stond in het teken van inschrijving 

T.Dag en de film van Ineke Vastenhout van de verplaatsing van ons club-

gebouw. Tijdens de Technische Jongvogeldag was de opkomst niet 

groots, maar dat kwam door de school vakantie, dus dat doen we volgend 

jaar een weekje later. Op de laatste zaterdag starten we met de 1e vogel-

beurs. Dat ging best goed, gezellig druk en aardig wat verkocht. Een 

groot aantal vogels van 2 handelaren, maar ook onze leden brachten be-

hoorlijk wat vogels in. RTV Dordt kwam ook op bezoek en maakte een  



 
 



 
 opname van wel 3 kwartier en deze werd de week daar opvolgend 

steeds herhaald, wat leuke reacties tot gevolg had en jaloerse reactie 

van de omliggende verenigingen. Start van de Grote Clubactie. Chris 

schreef een mooi verslag van de verplaatsing en (de)montage van ons 

clubhuis. 

November. Eerst even een contactavond, gezellig druk en toen begon-

nen we aan de opbouw voor onze Bijzondere TT op eigen bodem. Wat 

tegenvallend aantal vogels, maar best gezellig druk op donderdag-

avond en zaterdag middag. Daar tussen in was het wat rustiger, maar 

dat moet zeker nog even wennen. De Harzer Federatie had het zekere 

voor het onzekere genomen en was terug gekeerd naar oude locatie en dat 

was geen verkeerde beslissing. Nog steeds geen gas en stroom, dus dat was 

niets geworden. Ook nu weer op de laatste zaterdag een beurs en weer was het 

lekker druk en gezellig en was de temperatuur ons goed gezind zodat we het 

met de alternatieve stroom opwekking goed op temperatuur konden krijgen, 

mede dankzij een aantal, dat hun elektrische kacheltjes hadden geschonken. 

Maar die slurpen wat energie, dus het was wel improviseren met de verdeling. 

Tijdens de prijsuitreiking, floep overbelast, beetje donker maar na een kwartier 

was er weer stroom. Beurs ging ook weer goed redelijke temperatuur en gezel-

lig druk.  

December. Koud vooral in de nacht en daarom konden wij de Rayon 5 om de 

RIVIERENCUP niet door laten gaan, alles afgezegd, vogels terug op 2 inzen-

ders na en die vogels hebben toen lekker in de kamer bij Erik gestaan, zelfs ge-

zellig TV gekeken op een rijtje, die hadden de avond van hun leven. Keur-

meesters eisten alle 4 hun vergoeding op, dus dat was een mooi schade postje. 

Na een berichtje naar de gemeente over de schandalige manier van doen van 

firma Stedin, kregen we voor de laatste vogelbeurs en Nieuwjaar receptie een 

groot aggregaat te leen van Stedin en was het lekker warm, goed verlicht en 

zelfs de koffiemachine en water koker bleven het gewoon doen. De Nationale 

zangwedstrijd hadden we toen al verplaatst naar de Bijenvereniging aan de 

Reeweg-Zuid, wat meer gedoe met heen en weer brengen van spullen, maar we 

hoefde het gelukkig niet af te gelasten. Eind goed, bijna al goed gaan we dan 

maar zeggen. Er was ook nog een oliebollenactie, Maria Philippo bedankt voor 

het bakken van de prima bollen met of zonder krenten. De appelbeignets was 

niet zo’n succes, maar dat komt de volgende keer goed. Heel het jaar door, vas-

te rubrieken in ons blad; Contactavond, Colofon, Guus Groenling en Ringen.  

Opgemaakt door uw secretaris.  
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