
 
 



 
 



 
  

 

 

 

 

 

 Maandag 3 april, gaan we met de dierverzorger Simon 

v.d. Luit op pad via ons grote scherm door Vogelpark Avi-

fauna. 

Simon werk daar al vele jaren en weet zodoende veel te 

vertellen over het wel en wee van dit prachtige park. 

De beelden die hij ons laat zien verduidelijken zijn boei-

ende verhaal over al die vogels van groot tot klein. 

Maar ook de verzorging van zoveel verschillende vogel 

soorten geeft vaak meer problemen dat je lief is. 

En gezond blijven ze ook niet allemaal en wat daar dan 

weer voor komt kijken, is wel uiterst leerzaam. 

Hij heeft inmiddels voor 3 avonden beeld en geluid, dus 

wie weet zit er nog een vervolg voor hem in. 

Deze avond komt dus iedere vogelkweker aan zijn trek-

ken en wordt het weer een boeiende avond. 

Met een beetje geluk is er deze avond ook nieuws over de 

Waterjuffer. 

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, aan het Van Baerleplantsoen 30 in Dor-

drecht. 

Snacksponsor deze avond: Arie Bijker(en nu in een goede Frituur 

Het bestuur 



 
 



 
 

     Colofon 

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

    50e jaargang nummer;  4 - 2017                                                     
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:  Vacant   

Lid van bestuur:   Vacant   

 Contributie 2017:  Contant / Internet  / overschrijfkaart  

 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 2017 is gesloten.  
 

De uitlevering van de ringen van ronde 4 is in de 3e week van 

mei.  
 

U kunt nu alleen nog als spoedbestelling ringen voor 2017 bestel-

len, maar dan komt er per ring € 1,00 spoedkosten bij de ring-

prijs. 
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 vogels EC 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. 

 

Namens het bestuur, uw ringencommissaris Arie Boon. 



 
 



 
 

 

Van de Waterjuffer is weinig nieuws te melden.  

Op 23 maart is er via de stichting Durf te nemen een avond geweest 

op het voormalige opleidingsschip bij de Wantijbrug. Deze uitgave 

was toen al gemaakt, dus een verslag is niet mogelijk. Met medewer-

king van mevrouw Wilma Wubben en medewerkers van dit initiatief 

moet het mogelijk zijn om een overzicht te krijgen waar er behoefte 

aan is in het gebied van Staart-Oost op het gebied van Maatschappe-

lijk draagvlak. Ook het bestuur heeft wat ideeën gelanceerd om van 

ons clubgebouw een doelmatig gebruik te kunnen realiseren. Het is 

dus nog even afwachten wat er uit de bus komt, zodat de Omgevings-

vergunning kan worden aangevraagd. Hoop doet leven. 

Bestuur vogelvereniging De 

Voliere Dordrecht. 

 

Torenvalk voor camera. 

https://vara.dmd.omroep.nl/x/c/?PclRCsMgDADQq3iCZtXWdoMcRlxmpWqGdcJgd08.Cnu.z_OoJaOe18lKwsnczCIV19FYO8uGW2vvB0CvTIE6B0rH0F11Q0ngOedPie0LL258wNXQuFLpLu2gl7uxWp7oU.R7cZnUP9VPxewCnQA57


 
 



 
 

Leden bestand; 

 

Per 1 april nieuw lid; niemand.  

Niels van Holland heeft zijn vogels opgeruimd en zijn lid-

maatschap bij de NBvV op gezegd. Blijft wel gastlid. 

Ledenbestand 1-4-2017: 82 leden, 24 gastleden en 8 dona-

teurs. 

Foto onder, de Witkopstaartmees. Onverwachte wintergast. 

Guus Groenling 
De winter is gelukkig weer op zijn retour. De afgelopen weken 

had Guus Groenling het met zijn lieftallige echtgenote heel erg 

druk gehad. Vanwege de extreme kou waren veel neven en 

nichten uit het ijzige Siberie afgezakt Naar ons Kikkerlandje 

en war ons bosje overvol. Het was wel erg gezellig, maar 

zoveel gasten was wel erg veel van het goede.  

Nu zijn ze van de week weer rap teruggevlogen toen de tem-

peraturen fors opliepen.  

http://vara.dmd.omroep.nl/x/c/?XcpLDoMgEADQq3ABRGjVtsmcoKcgZYIT_RgYMTG9O933rd8HtOkRzLQsYw9wN0899gIPfZvnqa_wMu8vpVrJ6LFlj6EOzRY7pKAS4XFWdWFwl40oT_It75WtLRwRq6QkHUo_KHUH70Cb_C.iKyhajz8A25


 
 



 
 

Gelukkig was er genoeg eten te vinden voor ons allen.  

Al die voertafels met lekkere hapjes en de vele bessen.  

Het was voor ons allen een heerlijk luilekkertijd. 

Nu ze weer teruggegaan zijn hebben we weer tijd voor on-

ze eigen dagelijkse besognes. 

Nu zijn we weer gestart met de opbouw van ons liefdes-

nestje.  

Met oorwarmers op zijn we op zoek naar nestmateriaal en 

dat valt nu nog niet echt mee. Maar de aanzet is er in ieder 

geval.  

Mijnheer den Uil zat er vol verbazing naar te kijken en 

Mark Merel had zo zijn bedenkingen over onze activitei-

ten. Koos Koolmees en Piet Pimpelmees waren het met 

ons eens.  

Plots kwam Ricardo Roodborst tevoorschijn. Hij had in de 

buurt lekkere hapjes ontdekt en zij dat er meer dan genoeg 

was. Wij vlogen achter hem aan en ja hoor.....verse regen-

wormen en andere insecten in overvloed.  

Plots klonk er een hoop herrie. Verschrikt vlogen wij allen 

op en de omliggende bomen in.  

Een groot geel gevaar met een schuiver eraan walste onze 

fourageplaats plat zodat wij geen insecten meer konden 

eten.  

Toen maar weer ergens anders heen en zowaar wat vonden 

wij, oliebollen en krentenbollen en stukjes fruit.  

Blijkbaar het overschot van de oliebollenkraam.  

Na onze buikjes vol te hebben gegeten zijn we weer naar 

huis gegaan om weer verder te gaan met de aankleding van 

ons liefdesnestje. 
 

Wordt vervolgd 



 
 

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.  

Een Kruisbek, prachtige vogel met aparte snavel om bij 

zijn voedsel te kunnen komen. 

http://vara.dmd.omroep.nl/x/c/?JclLDsIgEADQq.QEHRmH_knmMIgjJfwMUBIT744L3.ZZVjgTo6YbzciEhHpWvqrztum58977_w4wahEnoziJbR2mmjVHsCWlI.v_gVfppcG.IdTDt4cEwAudSM0n2_htyCbJ8l18Mk5_A64


 
 

                            

De clubavond van maart tot stond in het teken van de penningmees-

ter. Hij had nu wel alle papieren gereed en namens de kascontrole-

commissie nam Gert Scheurwater het word en hij maakte Marinus 

complimenten over de duidelijkheid van zijn werk. Dankzij de dona-

tie van de 3 zonen van Joop Piket was het saldo ruimschoots positief. 

 

Het vervolg  was een vogelavond die voor alle vogelkwekers bedoelt 

was. Peer van der Zanden is wel Kanariekeurmeester, maar was mul-

tifunctioneel. Vooral het bioritme van de vogels werd behandeld en 

van de aanwezige was duidelijk merkbaar dat dit soort onderwerpen 

best handig zijn om te weten als je gaat kweken. Vooral de werking 

van licht op de hersenen van de vogel, wat binnenkomt via de ogen is 

van groot belang. 

 

Van de Federatie waren 2 leden uit Oude Tongen helemaal naar Dordt 

gekomen om deze avond mee te beleven. En velen Dordtenaren die 

anders regelmatig aanwezig zijn, hadden nu verstek laten gaan. Maar 

de zaal of het lokaal zat aardig vol, dus wat loop ik nu te zeuren. 

 

De spreker besloot deze avond, die door velen aanwezige als zeer 

leerzaam was ervaren, met een demonstratie hoe hij zijn vogels ge-

zond houdt met een middeltje dat hij op de rug van de vogel druppelt. 

 

Dit komt via de bloedbaan op de juiste plaats en is niet alleen dode-

lijk doelmatig tegen bloedluis, maar ook tegen wormen, keelmijt en 

nog enkele aandoeningen bij vogels. 

 

Je moet er wel wat voor over hebben, je moet al je vogels één voor 

één behandelen voor dat je met de kweek begint en na 6 weken dus 

net voor de rui nogmaals. 

 

Via Peer kan het product bestelt worden. 

 

Bedankt voor uw bezoek. 



 
 

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.  



 
 

Notulen Algemene jaarlijkse Ledenvergadering 2017. 

  
Notulen 06-02-2017.  Aanwezige leden; 19.  

  

Bericht van afwezigheid ontvangen van: Jan Loomeijer, Cees Ur-

sinus, Wim Hennekes, Erik Buizer.  

 

Onze vereniging bestaat op moment van schrijven uit; 81 leden, 3 

jeugdleden, 23 gastleden en 8 donateurs. 

 

Na een welkom door voorzitter Andries van Batenburg stonden 

wij een ogenblik stil ter nagedachtenis van onze overleden leden 

Hugo van Franquemont en Joop Piket.  

Er waren geen wijzigingen op de agenda, daarmee werd de agen-

da vastgesteld. 

Geen ingekomen stukken.  

Vervolgens heeft de secretaris het jaarverslag van 2016 voorgele-

zen. Alle maanden kwamen voorbij met hun wel en wee. 

De penningmeester was door PC problemen en nalatigheid van 

de bank (geen pas) niet in staat om een verzorgd verslag te pre-

senteren. De penningmeester kon wel mededelen dat mede dank-

zij de donatie van de 3 zonen van Joop Piket het saldo positief 

was. Besloten werd om de contactavond van maart met een half 

uur te vervroegen, zodat de penningmeester en de kascontrole 

commissie hun werk alsnog kunnen presenteren.  

De kascontrole commissie: Leon de Bruin zal na de kascontrole 

aftreden. Gert Scheurwater geeft zich op als nieuw lid en Richard 

Blanker blijft nog een jaar aan. Piet Smit geeft zich op als reser-

ve. Hiermee is de kascontrole commissie weer compleet.  

Bij de bestuur verkiezing had niemand zich opgegeven als kandi-

daat voor het bestuur en ook tijdens de vergadering ging er geen 

hand omhoog, zodat het huidige bestuur bestaat uit 5 personen.  

Andries van Batenburg als voorzitter, Dirk van Noort als secreta-

ris, Marinus de Grip als penningmeester, Erik Buizer als 2de  pen-

ningmeester en PR man, Arie Boon als ringencommissaris.  



 
 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  



 
 

Na een discussie over hoe het verder gaat met het bestuur, leest 

Dirk artikel 11 uit de statuten van de notaris, de enige rechtsgeldi-

ge, dat er ieder jaar 1 bestuurslid aftredend en direct herkiesbaar is. 

Het rooster voor de komende jaren is als volgt: 2018 Dirk, 2019 

Erik, 2020 Arie, 2021 Andries, 2022 Marinus. Het is altijd moge-

lijk dat er tussentijds wordt afgetreden, mits dit schriftelijk ge-

beurd, met een opzeg termijn van 3 maanden. Het bestuur moet 

tenminste uit 3 personen bestaan. Van Rinus Philippo wordt af-

scheid genomen als bestuurslid en van Co Sneep voor zijn jaren 

lange dienst als clubblad bezorger in de wijk Dubbeldam. Beide 

ontvangen een mooie bos bloemen. Op de vraag van bestuur of het 

misschien verstandig zal zijn om een materiaal commissie op te 

richten, wordt maar lauw gereageerd en alleen Jan de Koning en 

Andries van Batenburg geven zich hiervoor op. Om meer personen 

warm te maken om deel te nemen in deze commissie zal er een op-

roep in het clubblad geplaatst worden. 

Na de pauze wordt verder gegaan met het vaststellen van de contri-

butie voor 2018. Deze blijft zoals die is. 

T.T. reglement 2017 is aangepast naar datum in week 45. Deze TT 

blijft een Bijzondere TT. Klassementprijzen zijn naar beneden bij 

gesteld omdat de vorige show met te weinig vogels is gespeeld.  

Het inschrijfgeld is € 1,50 per vogel. Na een discussie over de 

stammen en stellen wedstrijd wordt besloten dat bij minder dan 3 

stammen en 6 stellen per groep, deze mee spelen als enkelingen. 

Op zaterdag 9 december gaan we een eendaagse Rayon 5 show or-

ganiseren, met 7 kampioenen en bij meer dan 10 vogels in een 

groep valt zilver en bij meer dan 20 vogels valt er ook brons. De 

vereniging die de meeste punten vergaard wint de speciaal hier-

voor aangeschafte wisselbeker. In de middag is de TT open van 

13.30-16.30 uur. De Nationale Zangwedstrijd wordt zaterdag 23 

december gespeeld met reglement gelijk aan 2016. 

De Federatie/De Voliere wedstrijd wordt gespeeld van 13 t/m 16 

december onder auspiciën van de commissie die dit al jaren doet. 

Met ondersteuning van onze mensen waar nodig mocht zijn, gaat 

deze Harzer Stammen wedstrijd een jaarlijks terugkerend evene-

ment worden. 



 
 



 
 

Bestuursbeleid: met 1 excursie, 4 vogelshows en alle contact-

avonden met een goed programma, BBQ in juni en het verplaat-

sen van clubgebouw met wat maatschappelijk draagvlak voor de 

bewoners op de Staart Oost hebben wij voldoende te bieden.  

Rondvraag: Piet Smit bedankt het bestuur voor hun inzet.  

Chris Vigelius wil nog even terug komen op het verplaatsen van 

het clubgebouw. Heeft het bestuur al een sluitende begroting kun-

nen maken? Dit is nog niet mogelijk omdat het bestuur nog geen 

overleg heeft kunnen plegen met het gemeente bestuur. Wanneer 

de omgevingsvergunning wordt aangevraagd komen deze onder-

werpen zoals Nuts aansluitingen aan de orde. Ook met het bedrijf 

dat de Waterjuffer geplaatst heeft, moet nog overleg worden ge-

voerd. De dakbedekking wordt gesponsord. Op de vraag van Le-

on de Bruin hoe de € 10.000 subsidie besteedt gaat worden is nu 

nog geen duidelijkheid. Pas na het bewoners overleg in maart 

wordt duidelijk hoe en wat. Chris Vigelius sluit zich aan bij de 

woorden van Piet en wenst bestuur succes met de lopende plan-

nen. 

 

Niets meer aan de orde sluit voorzitter om 22.40 uur de vergade-

ring. 

 

Opgemaakt door uw secretaris, in aanwezigheid van 19 leden en 

2 bardames.                                        

     Foto onder; kleine Barmsijs 

https://vara.dmd.omroep.nl/x/c/?NclLDsIgEADQq3ABO.KrrckcButIUT4NIEmT3h0XjW.7FuSiBxR6krp7VPLKVc84cTmOuq_41rrdAVpOZKklS74MzWQzRA9LCuEbXd3hlWoqcDZ8PLlIl4fJobh3AXGbxaz6E89g.2AHc8FY_gEA04


 
 

Vogelparadijs in Poortvliet is gesloten. De eige-

naar heeft zich voor de trein geworpen is de uit-

leg. Vandaar dat deze advertentie met onmiddel-

lijke ingang is verwijderd. 

 

Graag zien we deze plaats zo snel mogelijk 

weer ingevuld. 

 

Weet u een zakenrelatie, geeft dit dan door aan 

een bestuurslid, dan gaan die ervoor u op af. 

 

Alvast bedankt voor uw moeite! 



 
 

 

 Materiaal commissie.  
Na de ALV van februari is er geen materiaalcommissaris 

meer. Bestuur stelt voor een materiaal commissie op te 

richten. Jan de Koning en Andries Batenburg geven zich 

hiervoor op. Het zal fijn zijn als er nog 1 of 2 leden zich 

hiervoor op geven. De voorkomende werkzaamheden lig-

gen verspreid over heel het jaar, met de piek rond de ten-

toonstellingen. 

 

TT commissie. 
Veel verenigingen werken met een TT commissie. Voor-

deel voor de leden van deze commissie is, dat u niet in het 

bestuur zitting hoeft te nemen. 

Maar het bestuur en vooral de secretaris wordt rond de TT 

wel een hoop werk uit de handen gehaald. De secretaris 

blijft al het papieren werk doen, maar deze commissie le-

den, assisteren hem dan bij zoeken adverteerders, aan-

schaffen prijzen en dit soort klusjes. Geeft u op voor deze 

commissie(s) bij Dirk. 

 

Catering commissie. 
Nog een commissie hoor ik u denken. Ja dat zal mooi zijn 

als we eenmaal op de Staart ons eigen clubgebouw bezit-

ten. 

Vooral de Catering is dan een belangrijk onderdeel voor 

het slagen van dit nieuwe onderdeel van onze vereniging. 

We hebben nu 3 dames voor achter de bar en zo nodig 

helpen de mannen ook een handje mee. Maar vakantie of 

ziek worden hoort bij het leven, vandaar dat wij hopen dat 

er nog enkele personen, ons komen steunen. 



 
 

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 van de 12 Rayon 5 verenigingen vindt u op: 

www.vogelverenigingenrayon5.nl 

Contributie 
Nu de penningmeester dan eindelijk zijn bankzaken kan 

gaan regelen en hij de eerste uitdraaien ging maken en 

controleren, kwam hij tot een schokkende ontdekking. Een 

aantal leden had de contributie voor 2016 nog niet vol-

daan. En dan is het ook niet verwonderlijk dat deze zelfde 

mensen dit voor 2017 ook nog niet hebben voldaan. Daar-

om vragen wij u vriendelijk dit even na te kijken en zo no-

dig over te maken of contant met de penningmeester te 

verrekenen. 

Voor alle duidelijkheid nog een keer het rekening nummer 

van de vereniging: NL23 ABNA 0513 3414 12 t.n.v. De 

Voliere Dordrecht en vermeld dan uw kweeknummer erbij. 

Wij rekenen op uw medewerking! 



 
 

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  

 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 

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.  

 

HAKKY Schoenreparaties.   
Sleutels en Accessoires.     Schoenverzorging.            
Vakmanschap. 
Voorstraat 309  
3311 EP Dordrecht                
Tel 078 6145612   



 
 

Aart Schouman was de beste dierenschilder van de 18e eeuw. Zijn prach-

tige vogels zijn nu te zien in het Dordrechts Museum. 

Vooral de vogelschilderingen van Aert Schouman (1710-1792) worden 

geroemd om hun natuurgetrouwheid. In de huizen van welgestelde parti-

culieren en adellijken schilderde Schouman hele zalen vol met zijn para-

dijselijke ‘behangsels’. Deze enorme schilderijen bestrijken complete 

wanden en plafonds in de luxe buitenhuizen en paleizen van die tijd. De-

ze naturaliën-kabinetten waren een soort pronkkamers waar behalve de 

‘behangsels’ ook opgezette vogels en andere exotische dieren waren te 

zien. Deze conversatiestukken gaven in die tijd status en aanzien. 

VOGEL CABINET 

Aert Schouman, geboren Dordtenaar, heeft nu een uitgebreide expo-

sitie in het Dordrechts Museum, te zien tot en met 17 september van 

dit jaar. Het hoogtepunt van de expositie is het Vogel Cabinet. Het be-

hangsel is hier op ware grootte nagebouwd in de oorspronkelijke afmetin-

gen die het had in het Stadhouderlijk Kwartier van Willem V. Later, toen 

het gebouw in de tijd van Napoleon een opleidingsgebouw werd, zijn de 

behangsels verwijderd en beland op de zolder van Huis ten Bosch. In 

1975 werden die daar gevonden. Ze kregen een plek in een van de zalen. 

Het paleis van koning Willem-Alexander en zijn gezin wordt nu gerestau-

reerd. Ook de werken uit het Vogel Cabinet zijn in ere hersteld en ze zijn 

eenmalig te zien voor het publiek. Daarna keert het werk terug naar het 

paleis van de koning. 

TWEEKOPPIGE VINK 

Schouman schilderde vogels vaak na van opgezette vogels. Op de be-

hangsels zijn onder andere een secretarisvogel, trompetvogel en zonneral 

te zien.  De vraag naar exotische dieren was groot in die tijd. Preparateurs 

waren dus belangrijk bij het verbeelden van de dierenwereld. Soms ging 

dat wel eens mis en werden er dieren geprepareerd die niet bestonden, 

bijvoorbeeld een tweekoppige vink. Schouman wordt geroemd om zijn 

natuurgetrouwe weergave, maar dit fantasiebeest is er doorheen geglipt. 

Later liet hij ook zelf dieren prepareren. Daarbij gaf hij veel aandacht aan 

de juiste houding van snavel en poten. Die juiste weergave was voor we-

tenschappers een belangrijke bron van informatie. 

Dordrechts museum open tot 17 september. 

https://www.dordrechtsmuseum.nl/tentoonstellingen/aert-schouman/


 
 



 
 

We hebben als vereniging weer 200 loten besteld voor de nieuwe actie. 

200 X € 0,60 = € 120,00 + € 7,50 verzendkosten, maakt € 127,50. 

Als we 200 loten verkopen, levert dat € 480, 00 op. 

Zaterdag 17 september gaat deze Grote Clubactie weer van start en de 

verkoopprijs voor 1 lot bedraagt net als voorgaande jaren € 3,00. 

De Hoofdprijs is weer € 100.000 en er kan er maar één dit bedrag win-

nen, de kans is dus klein, maar het zal je maar gebeuren. Ook de auto 

als prijs 2 en verder een kleine 500 prijzen variërend van vakanties tot 

een thuisfilm, zijn mooie prijzen. Het gaat natuurlijk vooral om de club-

kas te steunen en dat kan iedere vereniging natuurlijk gebruiken. 

Onze voorzitter, Andries van Batenburg, coördineert dit jaar voor het 

eerst deze actie en hij heeft maar één doel, ALLE LOTEN VERKOPEN 



 
 

Bloembinderij Bussem  
Kromme Zandweg 2      
3319 GH DORDRECHT  
               

Tel./Fax 078-6160320  

Gezocht adverteerders voor in ons boekje en 

eventueel voor op de Homepage. 

Er is plaats voor 1 hele of 2 halve en 1 kwart. 

 

Weet u een zaken relatie die bij ons wilt ad-

verteren, laat het ons weten. 



 
 

Tijdens NL doet was Dirk namens De Voliere present, lekker gewerkt. 



 
 



 
 

Harzer Federatie. 
Met deze federatie gaat onze vereniging samenwerken. 

Het is gewoon een aantal Harzer kwekers die met hun 

groep van 20 personen een Technische dag en een wed-

strijd willen houden aan het eind van ieder jaar. Toen zij 

hoorde via Erik Buizer, dat wij een eigen clubgebouw 

gaan krijgen, hebben ze gevraagd of ze bij ons lid kon-

den worden. Dat vonden wij een goed idee en inmiddels 

zijn een aantal kwekers ingeschreven als gastlid, Erik is 

al lid en 1 persoon twijfelt nog. Ze zijn allemaal al lid 

van een vereniging of Verspreidlid van de NBvV zodat 

ze daar de bondscontributie betalen. 

Wij zijn er als vogelvereniging weer sterker door ge-

worden en zij zijn verzekerd van een locatie. 

Op de foto zit keurmeester De Beer klaar voor Dordt. 

Bestuur De Voliere en Commissie Harzer Federatie.  



 
 

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



 
 

Voliere Weizigt 
Nog steeds onzichtbaar achter de folie op het voor publiek afge-

sloten vogeleiland. De Veelkleurenparkiet is dood. Altijd jammer. 

Edwin de vaste vrijwilliger die de hokken van de kippen en de 

volière op vrijdagmiddag schoon maakte, heeft een baan en is dus 

niet meer vrijwilliger. Dit is een gemis en zodoende is Weizigt op 

zoek naar een vervanger. Heeft u geen vogels meer of wel en wilt 

u deze taak op uw nemen, dan graag opgeven via Dirk. Het mag 

ook in het weekend of op een andere dag. Als vrijwilliger bij 

Weizigt bent u verzekert en minsten 2 X per jaar een feestje en 

met de Kerst, cadeaubonnen of Kerstpakket. U krijgt werkkleding 

van Weizigt. Ik weet nu ook even niets anders te melden ! ! ! 



 
 


