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Maandag 4 april is onze clubavond. Uitgeno-
digd is Lau Megens de super kweker van Eu-
ropese Cultuurvogels en nog veel meer. Het 
thema van deze avond is de KOEKOEK. Wat 
deze vogel in de natuur teweeg brengt is bij ve-
len wel bekend, maar het fijne weten we hier 
meestal niet van. Lau is ook natuurfotograaf 
en heeft unieke foto’s en films gemaakt van de-
ze wel heel aparte nest verstoorder van de 
grootste orde. En wat die kleine kunstouders 
dan voor moeite moeten doen om deze gulzige 
veelvraat van voer te voorzien, dat is niet meer 
geloofwaardig, maar ze flikken het toch maar 
mooi. Terwijl hun eigen jongen dood zijn.  
Maar dit soort avonden is altijd breedschalig, 
zodat kwekers van andere vogelsoorten er ook 
altijd wat van opsteken. Welkom leden en be-
zoekers 

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

Open vanaf 19.30, aanvang 20.00 uur. 



 
 

Wist u dat? 
• Wij nog terrasmeubilair en parasols zoeken, voor ons nieuwe terras. 
• Er nog een paar leden zijn die de contributie niet voldaan hebben. 
• Wij volop diepvries pinkies in voorraad hebben. 
• Onze ringencommissaris u wilt helpen bij het bestellen van ringen. 
• De homepage er nog is; http://www.vogelverenigingdevoliere.nl 
• U nog steeds kweekverslagen mag in leveren bij de secretaris. 
• Wij u een goede kweek wensen. 
• Het bestuur iedere 3e maandagavond vergadert in het clubgebouw. 
• Maar wegens Pasen in april de 2e maandagavond 

In & verkoop van; 
Postzegels & Munten 
Oud & antiek speelgoed 

 
‘s HeerBooeijenstraat 1 

3311 BN in Dordrecht. 

Tel. 078-6136438 
www.dordtsekil.nl 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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

    53e jaargang nummer;  4 - 2022                                                     
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. mari52nus@gmail.com 
2e penningmeester & P.R. man: H.J. Buizer.   Tel. 06– 36208353 
1e Ringencommissaris:A.Boon. Tel. 06-82502930 boonarie@live.nl  
Lid: A. Middendorp. Tel. 06-51721693 
2e secretaris: Vacant  Telefoon: 
Materiaalcommissaris: John Visser geen bestuurder:0651999236 
Contributie 2022:  Contant / Internet  / over-
schrijfkaart bank 
Senior Leden met NBvV:€ 42,00.          
Jeugd & Gast leden: € 20.00   
Vriendelijk verzoek, maakt uw contributie voor 
eind januari 2022 over, via Internet bankieren of con-
tant,   v.v. De Volière: NL23 ABNA 0513 3414 12. vermeld 
altijd uw kweeknummer a.u.b.                                           
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

  



 
 

Tijdens de arbeid bij 
het tuinplan, was 
een trouwe suppor-
ter regelmatig aan-
wezig. Zat dan vaak 
lekker in het zonne-
tje ons in de gaten te 
houden. Opzichter 
aangesteld door 
Groei & Bloei gin-
gen wij er van den-
ken. (grapje) Maar 
pakte ook regelma-
tig de bezem om het 
zand in de voegen te 
vegen van het terras. 
En gaf zo af en toe 
ook nog wat te drin-
ken weg. Hij vond 
het een leuk tijd ver-
drijf en wij vonden 
het gezellig. 

Trefpunt De Voliere 
Op woensdagochtend zijn leden van onze club en buurtbewoners 
welkom om gezellig even binnen te wippen voor een bakkie en 
een praatje. Zeker nu alle regelgeving van Covid steeds minder 
worden, hopen wij dat de aanloop weer op het niveau komt als 
voor Corona. Ook de doorpakkers zijn weer begonnen en gaan 
zeker de eerste woensdag van de maand weer op pad om zwerf-
vuil in de buurt op te ruimen. Om ons gebouw nog wat functio-
neler te laten worden is het misschien wel een optie om iedere 
zaterdag open te zijn voor leden van onze club, buurtbewoners, 
maar ook leden van de Imker vereniging en van Groei & Bloei. 
Als het bestuur dit plannetje steunt zijn we open van 10.00– 
14.00 uur en is het beter om dit te plaatsen op Goochel.   



 
 



 
 

Ronde 4 is nu bezig. Om misverstanden te 
voorkomen, bestel en betaal uw ringen alleen 
via onze ringencommissaris. Maak een af-
spraak met Arie via 06-82502930 of  
boonarie@live.nl of tijdens de vogelbeurs. 
Ronde 3 wordt na 1 april uitgeleverd. 

Ledenbestand 01-04-2022: 87 leden, 29 gastleden. 

Lid De Voliere + NBvV lid  86 Contributie bedrag € 42,00 

Jeugdlid De Voliere + NBvV   1 Contributie bedrag € 20,00 

Gastlid De Voliere    29 Contributie bedrag € 20,00 
Totaal aantal leden:       117 

Welkom als nieuw (Gast)lid : Pieter de Gruijter     

Overleden; Ad Wepster, Piet Vastenhout en Mevr. 
Groenendijk-Grijseels. Condoleance verstuurd.  

Veranderingen/wijzigingen/aanpassingen 
Let op; er zijn wat wijzigingen: 
 De vogelbeurs gaat in maart naar andere tijd; 10.00-13.30 u 
 Prijzen van het voer/zaad zijn schrikbarend verhoogd, wij 

moeten ons natuurlijk aanpassen, jammer genoeg. 
 Wij zoeken na de opening van de nieuwe tuin, mannen, 

vrouwen, kinderen, die ons willen helpen bij het onderhoud. 
 Penningmeester Marinus de Grip heeft nieuw E-mailadres; 

mari52nus@gmail.com 
 Woensdag open van 09.00-14.00 uur 
 Alle activiteiten weer toegestaan zonder verplichtingen.  
 U mag altijd uw beschermingsmiddelen dragen natuurlijk. 
 Vanaf 1 april zelf uw ringen digitaal bestellen. Er zijn geen 

bestel rondes meer. Arie Boon helpt u zo nodig. Zie boven. 



 
 

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.  



 
 

 

Kweekverslag van de Grauwe Klauwier 
(Lanius c.collurio) 

Vervolg van het boekje Maart 
De jongen waren echt zeer lichtroze en wat direct opviel waren de donkerblauwe 
oogdoppen en het feit dat de vogels totaal geen dons vertoonden.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Links jong net geringd en rechterfoto ongeveer 10 dagen 
Hier waren we gebleven tekst gaat verder op pagina 13. 



 
 

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.  



 
  Ik heb die vrijdag de zesde juni alles aan de kant gegooid en ben gaan 

observeren. Al snel kwam ik tot de conclusie dat de man apart gezet 
moest worden ik ving hem toen ook uit, mensen, constateren is 1 ding, 
correct op gedrag inspringen en handelen is 2. Ik zag namelijk dat de 
man het nest verdedigde tegen de pop, als deze voer ging halen voor 
haar jongen en vervolgens kon ze niet voeren, omdat de man haar 
steeds wegjoeg. De man kreeg een kooitje voor zichzelf dat ik wel bij 
de pop in de kooi had laten staan. Misschien was het later nodig de man 
er weer bij te plaatsen, als de pop de jongen niet alleen groot kon kre-
gen en het onderlinge contact tussen man en pop moest dus op deze ma-
nier gegarandeerd blijven. De pop deed het echter perfect en de inzet 
van de man kwam niet aan de orde. Op 7 juni kwamen de overige be-
vruchte eieren uit. Het voer dat de pop het liefste voerde bestond uit 
witte meelwormen, witte was motten, witte pinky's, witte motten/
nachtvlinders, m a.w. alles wat wit of licht gekleurd was werd de eerste 
dagen gevoerd. Later gaat er van alles bij de jongen in. Zo verzamelde 
Ik weideplankton, maar dan wel op jacht naar de grotere prooidieren. 
Zo werden gevangen en gevoerd door de pop: libelle, vlinders, bijen, 
vliegen, sprinkhanen, hommels etc. etc. Ook werden met mondjesmaat 
pinky's gevoerd (eendaags babymuisjes) die langdurig geprepareerd 
werden door de pop. In het begin werden deze gescheurd en in delen 
gevoerd, later gingen zij er in zen geheel bij de jongen in. De jongen 
ringde ik op de vijfde en de zesde dag, de wettelijke 3.3mm ring werd 
ook nu weer voorzien van een ventielslangetje. Op 19 juni was het dan 
zover. Toen ik in de ochtend bij de volière kwam om te voeren, zag ik 
dat er nog twee jongen op het randje van het nest zaten en klaar waren 
om de grote sprong te maken. Snel weer de camera erbij en een foto ge-
maakt. De overige jongen zaten allemaal al verspreid in de lage be-
groeiing van de volière. Dit bleef ook zo, want op de weg naar volwas-
senheid zag ik eigenlijk nooit meer dan twee jongen dicht bij elkaar zit-
ten, tenzij er gevoerd werd want dan kwamen ze allemaal als “gekken” 
op de pop af. Omdat de pop het in haar eentje moest klaren, heb ik de 
jongen nooit uitgevangen. Dus ik kan u niet vertellen op welke leeftijd 
dit zou moeten gebeuren, als u nog een ronde zou willen, Ikzelf vond 5 
jongen meer dan genoeg en ik vond dat de pop haar ouderlijke taken zo 
voortreffelijk had gedaan, dat ze van mij haar welverdiende rust kreeg 
en daarom heb ik de man niet meer los bij haar in de volière gezet.  



 
 

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



 
 

 

 Zoals u op de bijgeleverde foto's kunt zien, lijken de jongen op de pop. Er 
zijn verschillen te zien bij de jongen, maar of daar de kwalificatie man of 
pop aan te hangen is? Ik heb maar gewoon DNA-verenanalyse erop losge-
laten, zodat iemand die om een pop of man vraagt, deze ook daadwerkelijk 
krijgt. Uiteraard is het ook mogelijk een jaartje te wachten, zodat ze volle-
dig op kleur kunnen komen.  

Aandachtspuntje  
Ook ik draag mijn steentje waar moge-
lijk bij, als net gaat om de positieflijst. 
Maar het is wel zo dat ik ook hiermee 
de nodige ervaringen heb opgedaan. Zo 
probeer ik altijd eerst voor mezelf, dart 
voor u en ook voor de samenstellers van 
de positielijst goede kweekverslagen en 
mooie foto's te maken. Dat dit niet altijd 
zonder risico is bij de diverse soorten, is 
mij nu wel gebleken. In mijn ijver om 
voor foto's te zorgen waarop te zien is dat de pop op het nest broedt of dat 
de jongen gevoerd worden door pa en ma, liet de pop soms de eieren of 
jongen in de steek, omdat ik vaak de halve volière qua beplanting moest 
afbreken om bij een nest te komen om er een "clean shot" van te maken, of 
sprongen de jongen te vroeg uit het nest, nadat ik een foto had gemaakt. Ik 
heb nu dan ook besloten alleen foto's te maken die risicoloos zijn. Dus u 
zult voortaan van mij foto's te zien krijgen waarop een blaadje of takje 
o.i.d. in de weg zit of dat de staart er net niet helemaal op staat. Want u, de 
lezers van de Onze Vogels en de samenstellers van de positieflijst, hebben 
mooie "bewijs” foto's en ik heb dode jongen of andere ongemakken en dat 
is iets wat niet klopt m.i. Helaas zijn er dan geen andere foto's dan die er 
nu gemaakt warden of gemaakt zijn, maar het gaat mij nog steeds om het 
kweken van vogels en niet om foto's te maken.  
Tot slot  
Op allerlei gebied was ook 2008 weer een topjaar. Zo mocht ik ook dit jaar 
vele voor mij nieuw te kweken soorten aan mijn lijstje “gekweekt" toevoe-
gen.  
Een hoogtepuntje was ook, dat ik op het COM-WK te Hasselt wereldkam-
pioen werd met een stam roodvoorhoofdkakariki's en ook nog zilver met 
een enkeling. Tja mensen, ook die worden er bij ons gekweekt. Er staat 
met voor niks onder elk kweekverslag "op zoek naar de volgende voor mij 
nog niet gekweekte soort". Ik zit gelukkig niet vast aan 1 soort vogel,  



 
 

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


 
 ik kan bijna in elke vogel wel iets interessants ontdekken en daarmee aan 

de slag willen gaan. Van het ene uiterste naar het andere zullen we maar 
zeggen. Leuk waren de vele positieve reacties en de vooral verbazende, zo 
van: hé, A. Bakker, die van vooral die inheemse en uitheemse insecten-
eters? Mensen, ik heb nu een paar jaartjes elke maand Onze Vogels voor-
zien van kweekverslagen en daarbij moest telkens een keuze gemaakt 
wonden tussen de vele gekweekte soorten. Ik heb samen met Gea Stoop 
getracht een balans te creëren van de wat bijzondere soorten insecteneters 
zaadeters of andere soorten.  
Maar ikzelf vind dat het nu tijd is geworden weer een stapje terug te doen 
met het doorgeven van kweekverslagen. Er zijn er nog genoeg hoor zoals 
bijv.: tapuit, veldleeuwerik, matkopmees, Arizona- kardinaal, goudbuikor-
tolaan, nou ja, te veel om op te noemen. Daar gaat het niet om en ik zal 
nog zeker kweekverslagen insturen voor Onze Vogels, maar ik neem eerst 
vanaf nu een jaartje (of 2) vrijaf om 
orde op zaken te stellen, omdat ik 
mij weer helemaal moet gaan voor-
bereiden op de komende gestelde 
uitdaging. Want ik heb namelijk 
weer de uitdaging gevonden in de 
vogelsoort waar het allemaal mee 
begon tig jaartres geleden- de kana-
rie. M.a.w. Arie wordt weer Arie ka-
narie en ik ga dus weer terug naar 
de oorsprong van mijn kweekavon-
tuur met vogeltjes. Uiteraard zullen 
er nog wel bijzondere insecteneters 
gehouden worden, alleen op een 
wat lager pitje. Ik hoop dat de inzet 
van de redactie als het gaat om mijn 
persoontje en mijn kweekverslagen, 
u leesplezier heeft gebracht in de af-
gelopen jaren.  
Mijn dank gaat dan ook uit naar 
ALLE personen die op een of ande-
re manier hebben meegeholpen.  
 
Foto’s: Familie Bakker  
Tekst: Arie Bakker te Dordrecht 



 
 

Adres: Plein 1940-1945, NR. 5         

Dordrecht 

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

www.nanningscatering.nl 
• Diverse Luncharrangementen—Receptieverzorging—

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



 
 

Tuinplan 
Met de foto hiernaast was het be-
gin van de werkzaamheden. Dank-
zij een mooie donatie van de ge-
meente konden wij met een gerust 
hart starten met dit plan. Ontwor-
pen door Aasta de Vries, lid van 
Groei & Bloei en tevens land-
schapsarchitect, dus die kan wel 
mooie plannetjes maken. Met be-
hulp van kleine graafmachine zijn 
eerst de Kerstbomen naar achteren 
verplaatst en alle boompjes en 
struiken die hergebruikt konden 
worden, naar een veilige plaats 

gebracht. De Laurierstruiken werden ingegraven en die hebben het 
doel om onze opstallen uit het zicht te nemen voor mensen die via 
de afrit van de N3 afkomen. Dit was op voordracht van de wel-
standscommissie, dus die worden hier vast heel blij om. Ook het 
oude gazon werd op de schop genomen van de machine en vervol-
gens mooi recht opgeleverd. Er komt een anti mollennet in en ver-
volgens opnieuw ingezaaid. De volgende stap was om het terras te 
verbreden en zo een mooie zitplaats te creëren om tafels en stoelen 
ruim neer te kunnen zetten. De Volgende stap was om dit terras af 
te scheiden van de rest van de tuin door bakken te plaatsen, die 
voor de helft ook als zitbank kunnen fungeren. In de pakketten op 
de foto’s zitten 30x30 cm tegels die we geschonken hebben gekre-
gen van de firma Allgroen, gelijktijdig met 100 kub schone grond 
en een paar ton straatklinkers. Met een grotere graafmachine van 
deze firma hebben we de pakketten verplaatst naar de bakken en 
dit was soms comediekapers met die kraan, omdat zo’n pallet toch 
een aardig gewicht behelst. De ploeg die op de woensdag ochtend 
altijd bezig is heeft deze tegels op de funderingstegels opgebouwd 
tot een totale hoogte van ongeveer 60 cm waarvan er 45 boven het 
terras uit stak, om een goede zithoogte te zijn voor de bank. 



 
 

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



 
 

 
In de midden van de Baroktuin komt nog een cirkel met de scha-
duwboom en ook een zitbank idee en dan moeten er ook nog 

twee bakken worden gerealiseerd aan de 
kant van de parkeerplaats. Hierin komen 
fruitbomen met kleine planten ter opfleu-
ring. De bakken zijn niet alleen decoratief 
ze geven ook zekerheid om niet te worte-
len in de grond welke lichtelijk is ver-
vuild met PFAS een welbekend fenomeen 
van de laatste tijd. In de winter bij een 
Oostenwind dekken wij de fruitbomen af 
met plasticzakken zodat eventueel vervui-
ling van Dupont niet in de vruchten van 
deze bomen kan dringen. Dupont en Che-

mours doen er alles aan om de uitstoot steeds te verminderen, 
maar dat gaat niet zomaar. Naar en om de cirkel komen grindpa-
den en vervolgens komen in de lage tuinstukken diverse planten 
en struiken die zeker voor de bijen en vlinders een paradijs gaan 
worden. De opzet is om vooral de buurbewoners uit de omliggen-
de appartementencomplexen van deze tuin, terras en zitbanken 
gebruik te laten maken. In de bak die voor de bijenunit c.q. ho-
ningslingerruimte komt te staan wordt in de l van deze bak een 
vijver gerealiseerd. Het water staat al klaar in onze watertanks en 
de vissen en toebehoren worden geschonken door Oom Gerard 

Buizer van Erik. 
Het wordt nog 
een heel klusje, 
maar we kunnen 
er zeker ook van 
gaan genieten. 
Rechts geniet de 
ploeg al van het 
lente zonnetje op 
het terras en 2 ju-
li hopelijk met de 
buurt BBQ. 



 
 

 Guus Groenling 
    
 

De rust is in het bos weergekeerd. Iedereen heeft zijn plekje gevon-
den en volgens mijnheer den Uil was dat het beste wat ons allen kon 
overkomen. Nu de temperatuur weer stijgt beginnen alle vogels weer 
de kolder in de kop te krijgen en doffen de mannen zich op door hun 
veren extra te poetsen, te zingen als Paverotti of Julio Iglesias en 
sommigen als Frank Boeijen of Andre Hazes. Al zijn de bomen nog 
zo hoog .....ze zitten in de toppen en de dames luisteren met geduld 
naar de concerten. 
Menig koppel vormt zich en hier en daar zijn er al nesten met eieren 
te vinden. 
Karel Kievit beklaagde zich er al over dat er eieren van zijn eega ge-
raapt waren en dat ze een nieuw nest moesten maken tussen de koei-
envlaaien. Peter Postduif wist vorige week te vertellen dat Kelly 
Kerkuil reeds jonge uiltjes aan het grootbrengen was en dat ze blij 
was dat er al zoveel muizen te vinden waren. Haar man hoefde niet 
zover te zoeken daar het er om de boerderij van krioelde.  
Ook Otto Ooievaar is weer teruggekeerd vanuit het warme Afrika en, 
terwijl hij het nest weer aan het restaureren is, wacht hij op zijn 
vrouw Olga. Die heeft laten weten dat ze pas over twee weken zal   
arriveren. Er schijnen problemen te zijn met haar landingsgestel.  
Ze was in een van haar tenen gebeten tijdens het nemen van een bad 
in een rivier en nu herstellende van haar kwetsuur. 
Ook Greta Groenling is aan het lonken naar Guus Groenling en is al-
vast begonnen met de inrichting van een kraamkamer. Guus Groen-
ling ziet er fris en fruitig uit en helpt vol overgave mee. Een aantal 
nichten van hen zitten reeds op de eieren en zijn in blijde verwach-
ting. Ook andere vogels in het bos zijn reeds bezig en je ziet de fraai-
ste bouwsels als je goed zoekt. De eerste jonge eendjes en jonge 
meerkoeten zijn reeds gesignaleerd.  
Hoe het Greta en Guus Groenling zal vergaan met hun eieren in het 
nest is voor de lezer een vraag en voor hen een verwachting op nieuw 
leven. 
 

Word vervolgd. 



 
 

Vogelbeurs met voer afdeling 
 
Zaterdag 26 maart; 10.00-13.30 uur 
 
We zijn overgeschakeld naar nieuwe af    
leveringsdag. Voortaan komt Werner dins-
dag of woensdagochtend bezorgen. Bestel 
voortaan uiterlijk op de maandag voor de 
beurs uw balen zaad, eivoer, en bodembe-
dekkingen bij Erik. Hij geeft dit dan door 
aan Werner, zodat de kans op fouten 
steeds minder wordt.  
 
Vanaf maart gaan we met de beurs naar 
andere tijden, t.w. van 10.00—13.30 uur. 
We proberen hiermee te bereiken dat be-
zoekers hun beschikbare tijd wat beter 
kunnen indelen. Houdt hier rekening mee. 

 
Vogelbeurs met voer afdeling 

 
Zaterdag 23 april; 10.00-13.30 uur. 

Wij hopen u weer van dienst te zijn. 



 
 



 
 

 

Portugese Harlekijn 
 

Deze postuurkanarie heeft een zetje in de rug nodig. Mooie vogel 
van 16 cm groot. Harlekijn De Harlekijn (Arlequim Portugues) werd in 
2010 op de wereldshow in Matosinhos Portugal aangenomen als nieuw 
postuurkanarieras. De soort is oorspronkelijk ontstaan als een bonte 
kleurkanarie, de bedoeling was zoveel mogelijk kleuren in een vogel sa-
men te voegen. De kleur was een van de belangrijkste onderdelen, naast 
bont en rood mozaïek moest de vogel nog de kleuren zwart grijs en bruin 
in zijn bevedering hebben. Daarnaast moest een driehoekige kuif aanwe-
zig zijn. Het ras werd in het begin door de meeste liefhebber gezien als 
een erg bonte kleurkanarie met een slechte kuif. Dit standpunt viel niet 
in de smaak bij de Portugezen en zij hebben er alles aan gedaan om van 
de Harlekijn een echte postuurkanarie te maken. De kleur is minder be-
langrijk geworden en de vorm en grootte van de vogel krijgen nu de 
meeste punten. Hopelijk zien we ze dit jaar weer In Dordt op de show. 

 



 
 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 

Heysterbachstraat 25, 3312 JG Dordrecht  
Telefoon: 078 6309182    

E-mail: michel@cartridgeservice.nl  

Amalia van Solmsstraat 35  
3314 LD (Paulusplein) Dordrecht  

Diverse soorten aardappelen, 
eieren, erwten, uien en altijd 
speciale aanbiedingen.    
Maandag gesloten. Dinsdag t/m 
vrijdag:  open van 07.30 tot 
17.30 uur.      

Zaterdag van 07.30—15.00 uur.  

• Zakelijk en privé drukwerk 
• Kopiëren: zwart/wit en kleur 
• Huwelijks en geboortekaartjes 
• Cd's bedrukken en dupliceren 
• Digitaal printen 

Voorstraat 348  3311 CW          Dordrecht 
Tel. 078-6132475 Fax 078-6311876         

E Info@drukkerijjonkheer.nl           www.drukkerijjonkheer.nl        
   Ervaring en denkwerk geven de doorslag 

 

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



 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
  

 

 
 
 

  



 
 


