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Maandag 9 januari gaan we het nieuwe jaar be-
ginnen met de Nieuwjaars receptie. 
Altijd weer een gezellige start, door middel van 
een toast uit te brengen op een goed jaar. 
Bestuur hoopt weer veel leden, met partner te 
begroeten, gooi de Corona angst van u af en 
kom de clubactiviteiten ondersteunen met een 
bezoek. Hebben we eindelijk een eigen clubge-
bouw en missen we groot aantal leden, die daar-
voor wel altijd kwamen. Heeft u vervoer proble-
men, laat het even weten, kijken wij voor u of er 
een oplossing gevonden kan worden. Maandag 6 
februari Algemene Ledenvergadering. 
Kom gezellig langs op woensdag of zaterdag, 
tussen 10.00 en 13.00 uur voor een bakkie leut of 
iets anders. Za. 24 december Vogelbeurs. 
Wij zien u graag bij de bovengenoemde activi-
teiten, zo blijft het bestuur ook gemotiveerd!             
Wij wensen u een gezond en goed kweekjaar 

  

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



 
 Uitnodiging 

Namens het bestuur nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algeme-
ne Leden Vergadering. Deze zal gehouden worden op maandag 6 fe-
bruari 2023 in ons clubgebouw De Voliere,    Adj. H.P. Kosterstraat 5, 
3313 AM in Dordrecht. 
De aanvang is om 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. 
 

AGENDA. 
  Opening. 
  Vaststellen agenda. 
  Notulen A.L. vergadering 2022.  
  Ingekomen stukken betreffende de jaarvergadering. 
  Jaarverslag secretaris. 
  Jaarverslag penningmeester. 
  Verslag kascommissie. 
 Verkiezing kascommissie voor het jaar 2024.         Aftredend niet 

herkiesbaar: Chris Vigelius. Herkiesbaar: Roel Maasdam.   Reserve: 
Jeroen v.d. Molen.   
  

PAUZE. 
  Bestuursverkiezing.  

 Tussentijds aftredend niet herkiesbaar: Arie Boon.                          
Aftredend/herkiesbaar: Aad Middendorp.  Vacant; Lid   

    Vaststellen contributie 2024. 
  T.T. Reglementen 2023. 
  Bestuursbeleid 2023. 
  Rondvraag. 
  Sluiting 

  
Het bestuur. 
 
Gezocht 2 nieuwe bestuursleden 
 

Toelichting op de agenda; Leden kunnen zich kandidaat stellen voor een bestuurs-
functie. Hij/Zij moet dit schriftelijk doen, tenminste 8 dagen.voor de Algemene 
jaarvergadering. Hij/Zij moet hierin worden  gesteund, door tenminste 3 leden.  



 
 

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

    54e jaargang nummer;1- 2 - 2023                                                     
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: Is gestopt met zijn functie. Is geen werk  
2e voorzitter: A. Middendorp.  Tel. 06-51721693 
2e secretaris: Vacant  Telefoon: 
Materiaalcommissaris: John Visser geen bestuurder:0651999236 
Contributie 2022 & 2023: Contant/ Internetban-
kieren, overschrijfkaart bank 
Senior Leden met NBvV:€ 42,00.          
Jeugd & Gast leden: € 20.00   
Vriendelijk verzoek, maakt uw contributie voor 
eind januari 2023 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. 
Adres van onze locatie: Adj. H. P. Kosterstraat 5, 
3313 AM in Dordrecht. Wifi aanwezig. 

 

Ere Voorzitter: en drager van de  speld van      
Bijzondere waardering NBvV;  Chris Vigelius  

 Lid van verdienste;   M.L. de Grip.                   
 



 
 

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



 
 

Nieuwe kastenwand in onze berging geplaatst. Via een bevriende organi-
satie van Dirk, kregen wij de tip dat een woninginterieur en behangzaak 
in Papendrecht ermee stopte, of wij interesse hadden. Nu dat was er ze-
ker, maar het moest wel snel gebeuren. Snel een aanhanger geregeld en 
op naar Papendrecht. Dat was sneller dat de eigenaar verwacht had, hij 
was nog volop bezig om de rollen behang uit de kasten te halen. Daar 
hebben Jan, Harry, Andries en Dirk even mee geholpen. Met een door-
geef treintje vlogen de rollen uit de kast de winkel in en ontstond er berg 
rollen van diverse kleur en motiefjes, die er niet om loog. Eigenaar Sjef-
ke zag het met lede ogen aan, maar was op het laatst maar wat blij dat 
die vier ouwe knarren uit Dordt dit even voor hem fikste. Geef het Dordt 
ook van de Staart, kwam met een bus de rollen behang halen en kon 
mooi 1 kast voor ons meenemen, zodat we maar twee keer hoefde te rij-
den. En om een uur of vier was de berging gevuld met deze fraaie wand. 
Vooral Erik is er wat blij mee, zijn voorraad voer ligt nu netjes gesor-
teerd in de schappen. Het was even aanpoten, maar dan heb je ook wat. 



 
 



 
 

Ledenbestand 01-01-2023: 82 leden, 30 gastleden. 

Lid De Voliere + NBvV lid  82 Contributie bedrag € 42,00 

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

Gastlid De Voliere    30 Contributie bedrag € 20,00 
Totaal aantal leden:       113 

Met ingang van het nieuwe jaar hebben 8 leden zich be-
dankt als lid en 1 is Gastlid geworden in plaats van NBvV 
lid, en 1 Gastlid bedankt. De reden was vaak gezondheid of 
gestopt met de hobby. Nieuw: Jan Schoutene met kw.nr. 
4FDF kweekt Japanse Meeuwen en Cees van de Graaf 
0PJP kweekt niet meer maar wel belangsteld. Welkom bei-
de!    Overleden december: Janus Loomeijer  

Via een oude timmerman uit Bles-
kensgraaf zijn er  nestkastjes verkre-
gen. Invlieg gat is bestemd voor me-
zen. Zijn allemaal met de hand be-
schildert met een unieke afbeelding. 
Zijn dus allemaal verschillend. De 
vraagprijs is € 17,50 en er zijn er al 
velen verkocht. Er is een na bestelling 
geplaatst, zijn binnen gekomen, dus 
sla u slag want op = op    

Prijswinnaars van Onze Bijzondere TT; Tinus Zijtveld; Kamp. Kleur 
kanaries & 2e prijs. Harry Groeneweg; Kamp. Postuur+ Bondskruis & 
Kamp. Stel. Hans Kooistra: 2e prijs postuur. Stevan Augustijn 1e prijs. 
Jan van Oosten 2e prijs & Kamp. OK postuur. Tropen; Jeroen v.d. Molen 
1e + 2e + 3e  prijs. Wessel Vermeulen: 1e + 2e prijs stellen. 1e + 2e + 3e 
prijs. Wim Kraak; Kampioen + 1e prijs. Piet Smit; Gras parkieten; Kam-
pioen. Gastleden; Pieter de Gruijter; Kampioen Stam Grote Parkiet. Hui-
bert v.d. Graaf; 1e prijs Diamantduif.  

Amateur schilderes Nanda gaat onze 
witte panelen boven de ramen aan de 
Oost en Zuid gevel van ons gebouw be-
schilderen met vogels, bijen en planten. 
De samenwerking tussen de 3 gehuis-
veste verenigingen komt zo in beeld.  



 
 

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.  



 
                          Notulen Algemene Ledenvergadering 2022 

                         Vogelvereniging "De Voliere", Dordrecht. 
 
  01. OPENING: 
      Voorzitter A. van Batenburg opent om 20.05u de vergadering.  
      Aanwezig: 5 bestuursleden, 8 leden en 1 bar dame. 
      Een minuut stilte voor H. Noordzij die in december 2021 overleden was. 
 
  02. VASTSTELLEN AGENDA: 
       Geen wijzigingen of aanvullingen. 
 
  03. NOTULEN ALV 2021: 
       Er zijn geen aanmerkingen. 
 
  04. INGEKOMEN STUKKEN: 
      -Afmelding van: A Boon.  H. Kooistra. A. van Wingerden. 
      -Ringenmachine van de NBVV is gesneuveld. Er kunnen tot nader order 
       geen spoedbestellingen verwerkt worden. Er wordt aan een oplossing ge
 werkt. 
  
  05. JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS: 
      Highlights in 2021 zijn er niet veel vanwege Covid-19. 
      In januari werd door de imkervereniging VBBD de bijenstal voor de lesvolken 
      in gebruik genomen. 
      Het gehele jaar bleef onder steeds wisselende voorwaarden de klusochtend 
 op de woensdag doordraaien.  
      Ook de voerverkoop mocht onder voorwaarden iedere vierde zaterdag van 
 de maand doorgang vinden. 
      In februari kwam het bestuur van GROEI EN BLOEI informeren of zij hun Jubi
 leum van 140 jaar bij ons mogen vieren daar het maar de vraag is of zij in 
 de Gravin (Dubbeldam) nog terecht kunnen, ze kregen toestemming. Te
 vens werden er deelnemers  voor een cursus reanimatie en AED-training 
 gevraagd. Ook was er iedere  maand een trekking van de GOK met wissel
 end succes voor de deelnemers.  In december 2021 zal de GOK stoppen. 
      In maart was er de Zuurkooltocht met Koffie-to-Go en snert. Oproep tot 
 kweekverslagen leverde 0 reacties op. 
      In april een goede ruil.100m3 grond voor 1 Zomertangara voor de voliere in  
      Weizigt. In clubgebouw enkele innovaties en ook in de daaropvolgende  
 maanden wordt er van alles aangepakt. In mei kofferbakverkoop door 
 GROEI EN & BLOEI. 



 
 

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.  



 
 

In 2021 nog steeds geen ALV en in juni aanschaf van twee kassasystemen zodat 
pinnen mogelijk wordt. Augustus was de maand voor VBBD waarin hun slinger- 
ruimte opgebouwd werd. In september ging eindelijk de ALV door en uitte de 
penningmeester zijn frustraties dat hij gigantische problemen heeft met zijn 
boekhouding en niet goed kan functioneren. Hij krijgt van diverse kanten hulp 
aangeboden en het bestuur hoopt dat hij daardoor aanblijft. 
De Buurtbarbeque was goed bezocht en de bakploeg had een prima onderko- 
men buiten tussen clubgebouw en de loodsen. 
September eindelijk weer een verenigingsavond met l.Broos en ook in novem-
ber met J. en R. van Dam. 
De Jongvogeldag kon in oktober doorgaan evenals onze tentoonstellingen in  
november (Bijzondere TT) en december (Harzerfederatie). Een bondskruis 
was er voor P.Smit (BTT) en T. van Loon (Harzerfederatie). 
In oktober op onze TT zijn er twee jubilarissen door L. Kaptein (Rayonvoorzitter  
en Districtsvoorzitter a.i.) in het zonnetje gezet. C.Sneep 50 jaar lid NBVV in   
2020 en W.Hennekes 40 jaar in 2021. 
Onze vereniging had geluk met de wedstrijden. Veel werd afgelast waaronder 
alle DTT's en de NK. 
Ondanks alle malheur is het ledental van onze vereniging in 2021 gegroeid. 
 
06. JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER: 
De penningmeester geeft tekst en uitleg. Er zijn geen aanmerkingen. 
 
07. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE: 
Bij monde van J. v. d. Molen wordt de penningmeester geprezen voor zijn over   
zichtelijke boekhouding. Deze is blij dat het kassysteem zo aangepast is dat hij 
een beter overzicht over de pinbetalingen heeft. 
C.Vigelius ( medekascontroleur) merkt op dat de vergadering decharge verleent  
aan het gehele bestuur en niet alleen aan de penningmeester.  Aldus geschied. 
 
08. VERKIEZING KASCONTROLECOMMISSIE VOOR HET JAAR 2022: 
Herkozen; C.Vigelius en nieuw R. Maasdam. Reserve J. v. d. Molen. 
 
09. VERKIEZING BESTUUR: 
M. v. d. Grip wordt weer voor een nieuwe periode penningmeester. 
Voor de vacante plaats in het bestuur zijn geen gegadigden uit de aanwezigen. 
 
 



 
 

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



 
   10. VASTSTELLEN CONTRIBUTIE 2023: 

      Voor 2023 wordt de contributie niet verhoogd  
  11. TT-REGLEMENT(EN) 2022: 
      Jongvogeldag in oktober. 
      Bijz.TT in november. 
      Rivierencup in december. 
      Harzerfederatie in december. 
 
  12. BESTUURSBELEID 2022-2023: 
      Voor 2022 krijgen we subsidie voor de aanleg van terras en tuin. 
      De subsidie voor de wijk op de woensdagochtend is ook toegekend. 
      Het bestuur heeft via de Kamer van Koophandel een schrijven ontvangen 
      in januari 2022 waarbij wij als vereniging verplicht worden om te voldoen 
      aan Europese regelgeving via de UBO-regeling. De consequenties van deze 
      regeling , uit te voeren door de K.v.K. ,zijn op dit moment niet te overzien en 
      ook juristen en consumentenorganisaties zetten er grote vraagtekens bij. 
 
  13. RONDVRAAG: 
       C.Vigelius:-Moet er verantwoording over de toegekende subsidies afgelegd 
                  worden? 
 Antw. Ja. De penningmeester bewaart alle relevante bonnen zodat er  
                  rekening en verantwoording kan worden overlegd. 
                 Alles wordt duurder, dan is contributieverhoging toch op zijn plaats? 
 Antw. De financiële situatie van de vereniging is dermate gezond dat door- 
                  berekening niet noodzakelijk is. Als 2022 weer normaal verloopt  
                  dan is er weer een fors positief saldo door o.a. verhuur van het  
                  Gebouw en onze voerafdeling.        
J. v. d. Molen: Hij vraagt zich af waarom de vogelbeurs vanaf maart 2022 
                  later op de 4de zaterdag van de maand wordt gehouden.  
        Antw. T. Prins gaat niet meer op zaterdagmiddag naar Hellevoetsluis.  
                  Verder komen de eerste gasten pas om 10.00u. Het is dan slimmer 
                  om de vogelbeurs op te schuiven naar 10.00u en dan door te gaan 
                  tot 13.00u. 
  
 14. SLUITING:  
     Voorzitter sluit om 21.35uur onder dankzegging voor ieders aanwezigheid. 
  
Uw notulist; 
 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  

Vanaf nu digitaal ringen bestellen. Lukt dit 
niet, maakt een afspraak met Arie via 06-
82502930 of  boonarie@live.nl of tijdens de 
vogelbeurs.  



 
 



 
 

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       



 
 

Boven impressiefoto van onze Technische jong vogeldag. Volgend jaar 
op zaterdag 21 oktober. Speciale dag voor nieuwe leden / kwekers. 

 
Daar zit je dan als 
kaketoe op de Dis-
trict TT Z-H. in Dirks-
land. 
Tot volgend jaar in 
Hellevoetsluis.  
Als het voer maar 
net zo goed is, dan 
zien ze mij weer te-
rug! Witte Molen. 

Bas Baan 

Sponsor Champagne voor Nieuwjaarsreceptie 

Waarvoor onze vriendelijke dank! 



 
 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In & verkoop van; 
Postzegels & Munten Oud 

& antiek speelgoed 
‘s HeerBooeijenstraat 1 

3311 BN in Dordrecht. 

Tel. 078-6136438 
www.dordtsekil.nl 



 
 

 

Jan Loomeijer overleden. Dat was schrikken toen dit bericht op 
zaterdag 16 december bij mij binnen kwam. Via zijn vader wer-
den wij op de hoogte gehouden en begrepen wij dat de behande-
lingen aan sloegen en dat een operatie mogelijk was. Dan hoop je 
dat het goed komt met deze reus van een vent. Het heeft niet zo 
mogen zijn, hij verloor het gevecht met die verschrikkelijke ziek-
te K. Woensdag 21 december was er een afscheidsdienst op de 
Essenhof. Bestuur was aanwezig om de condoleance over te 
brengen en zijn vrouw en 2 dochters een beetje troost te bieden. 
Janus zo als hij officieel heet mocht maar 50 jaar worden en had 
nog zoveel mooie plannen, vooral met zijn bootje. Rust zacht. 



 
 

Zaterdag 28 januari en 25 februari 
Vogelbeurs met voer afdeling van 
10.00-13.00 uur. 

Geef uw bestelling tijdig door aan 
Erik. Tel. 06 36208353  

E-mail. e-buizer@hotmail.com 

Onze Bijzondere tentoonstelling zit in de lift. Ruim 70 vogels meer 
dan vorig jaar en hopelijk krijgt dit een vervolg. Er zijn best wat 
veel belovende kwekers lid geworden en als we hun op hun woord 
mogen geloven, dan gaat het helemaal goed komen met onze show. 
Publiekelijk hadden wij ook wat hogere verwachtingen, maar ook 
dat gaat hopelijk weer goed komen. Winnaar van het Bondskruis 
moet een lid van D05 zijn en werd; Harry Groeneweg. Met 94 pun-
ten mogen wij zijn vogels op een hoog niveau in schatten. 
Tijdens onze RIVIERENCUP werd Harry; Kamp. Post.Kan. + 1e 
& 3e prijs. Tijdens de District TT in Dirksland haalde Harry 6 X 
Goud & 2 X Zilver weg en Jeroen v.d. Molen deed het met 3 X 
Goud en 1 X Zilver ook goed. Mooie prestaties. Hopelijk willen 
volgend jaar weer meer leden de naam D05 hoog houden. 

Prins Bernhardstraat 7, 3331 BN Zwijndrecht

Tel. 078-6125226

E-mail: info@wijnhandelbasbaan.nl

mailto:e-buizer@hotmail.com


 
 

Tijdens de District show 
van de provincie Zuid Hol-
land hebben 2 leden van 
D05 mee gespeeld. Links 
achter in Harry Groene-
weg en recht Jeroen v.d. 
Molen. In het midden ver-
moed ik een trotse vader 
met zijn zoontje die een 
fiets heeft gewonnen bij 
de verloting. Onze voorzit-
ter Andries is als vertegen-
woordiger met zijn vrouw 
Carry af gereisd naar 
Dirksland,. Hij zal toch 
geen interesse hebben om 
een District show naar 
Dordrecht te halen? 

Onder een postuurkanarie van Harry die met Goud werd beloont. 
En een Zebravink van Jeroen die met Goud werd beloont Jammer 
dat er steeds minder kwekers de moeite willen nemen om hun vo-
gels door een breed publiek te laten bewonderen. Hier 660 vogels 



 
 



 
 



 
 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   



 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 

 
 
 

  

Greta Groenling 
Na het plotselinge overlijden van Guus Groenling zat Greta Groen-
ling met haar snavel tussen haar veren en vroeg zich af hoe het nu 
verder moest. Zoals haar mannetje de volzinnen uit zijn snavel liet 
glijden lukt het haar dat niet. Goede raad was gewenst en met lood in 
haar pootjes ging zij te rade bij mijnheer den Uil. 
Nadat deze haar had gecondoleerd schraapte hij zijn keel en dacht 
lang en diep na. Plots lichten zijn ogen op en kraste hij met schorre 
stem.... "EUREKA". 
Heb jij kinderen dan wel kleinkinderen die net zo goed zijn in het 
maken van korte verhalen. Greta Groenling werd meteen enthousiast 
en bedankte mijnheer den Uil voor zijn wijze voorstel. 
Nu kwam het volgende probleem aan de orde. Wie en waar was al 
het kroost naar toe. Er zaten er een paar in de buurt, maar de meesten 
waren ver uitgevlogen en een paar waren verschalkt door Berend 
Buizerd, Simon Slechtvalk en Harry Havik. 
Met de hulp van Ollie Ooievaar ging Greta Groenling op zoek. Na 
dagen kwam ze terecht in de Achterhoek waar Garrit Groenling er 
wel oren naar had om haar te helpen. Greta Groenling was daarmee 
erg in haar nopjes en van een grote last bevrijd. Thuisgekomen ver-
spreidde het nieuws zich als een olievlek door de ganse omgeving en 
wenste iedereen Garrit Groenling veel succes. Garrit Groenling ging 
gelijk aan de slag en vloog van boom naar boom om leuke informa-
tie in te zamelen. 
Plots zakten de temperaturen tot diepvriesniveau en zaten alle vogels 
te bibberen van de kou in hun schuilplaatsen. Snavelwarmers en 
pootverwarming waren plots broodnodig. Zelfs alle water bevroor en 
de nootjes waren niet meer te openen. Bibberend en kleumend keek 
Garrit Groenling vanuit zijn schuilplaats hoe de watervogels op de  
wal kropen en voer voor de katten werden. Alleen Zacherias Zwaan 
zag nog kans om zich de katten van het lijf te houden. Na een week 
werd het wel 20 graden warmer bij Garrit Groenling en toog hij op 
weg naar Greta Groenling om haar te vertellen dat hij van plan was 
te verkassen om zo zijn verhalen in begrijpelijk Nederlands te kun-
nen maken en niet met lokaal Twents. Praet ut Twente klinkt zo an-
ders. 
Uit naam van Greta Groenling wenst Garrit Groenling iedereen een 
voorspoedig en gezond 2023 toe.  Wordt vervolgt.  



 
 


