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Maandag 6 juni was het 2e Pinksterdag en zo-
doende geen clubavond en wordt deze ge-
houden op 13 juni. Peter Wijgerde Keur-
meester Tropen/Eurp.Cultuur vogels en 
Parkieten. Hij maak een mix van deze vo-
gels. Juli en augustus geen clubavonden. 
In deze maanden wordt er ook geen boekje 
gemaakt, dus is het echt komkommer tijd. 
We moeten het dan ook doen met de vogel-
beurs en op woensdag en zaterdagochtend 
zijn wij altijd open voor afhalen voer of an-
dere attributen, praatje.  
Kom dus gezellig langs op woensdag of zater-
dag, tussen 10.00 en 13.30 uur voor een bakkie 
leut of iets anders. Maar vooral voor een 
praatje of voor een vraag over vogels of voer. 
             Welkom leden en bezoekers 

  

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



 
 

Federatie Nieuws 
Het was een moeilijke bevalling, maar het kind is geboren. Het 
wedstrijd schema van de Harzers is overvol de laatste maanden van 
het jaar en ook de Voliere heeft wedstrijden en vogelbeurs. 
Het resultaat; woensdag 23 november inkooien vanaf 14.00 uur 
Donderdag wordt er gekeurd door Max en Jacques en proberen wij 
de administratie gereed te krijgen. 
Vrijdag 25 november; afluisteren 10.00 uur, lunch 12.30 uur, even-
tueel vervolg afluisteren, verlotingen, prijsuitreiking en uitkooien 
om 15.00 uur. Zoals jullie weten is Guus gestopt en gaan wij het 
proberen. Wij bedanken Guus voor al zijn werk voor de Federatie. 

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;  6 - 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 & 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 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

  



 
 

Vrijwilligers oproep 
Beste vrijwilligers van de voliere, 
Nu de tuin zo goed als gereed is heeft de vereniging het volgende pro-
ject omarmt. Dit is een project wat ondersteunt wordt vanuit de gemeen-
te om de Staart-Oost wat op te pimpen met deze nestkastjes en diverse 
andere kunstprojecten. Vooral de Baanhoekweg wordt verfraaid. Dit 
Nestkastjes procedé bestaat uit 100 stuks en zijn best wat handelingen. 
Vandaar mijn oproep aan jullie, help ons/mij, want velen handen maken 
lichtwerk. Normaal gesproken krijgen wij een bedrag uit het potje van 
de kunstenares als vergoeding, maar vooral ook de goodwill die wij als 
vereniging hier mee kweken, zodat bij subsidie aanvragen wij een wit 
voetje tussen de deur hebben staan. 
Mijn voorstel is om op maandag, woensdag en vrijdag tussen 09.00-
12.00 uur met diegenen die vrij zijn, deze montage en schilderwerk-
zaamheden als team te doen, zodat het geen gebed zonder eind wordt. 
Het hout komt gemaakt in losse delen op maat aan. 60 zijn inmiddels in 
ons bezit. Het is dus een vraag en geen verplichting. Kan je dan zien we 
je en komt het niet uit, dan dus niet. De koffie staat klaar en het sociale 
samenwerken is vaak best gezellig. Het hoeft niet perse 3 X per week 1 
of 2 keer is ook al mooi meegenomen. Voor deze vrijwilligers is er 
woensdag 24 augustus om 12.00 uur een lunch. 
Met vriendelijke groet, 
Dirk 

Trefpunt De Voliere 
Op woensdagochtend en zaterdagochtend zijn leden van onze 
club en buurtbewoners welkom om gezellig even binnen te wip-
pen voor een bakkie en een praatje. Ook de doorpakkers zijn 
weer begonnen en gaan zeker de eerste woensdag van de maand 
weer op pad om zwerfvuil in de buurt op te ruimen. Om ons ge-
bouw nog wat functioneler te laten worden zijn voortaan iedere 
zaterdag open voor leden van onze club, buurtbewoners, maar 
ook leden van de Imker vereniging hebben vaak op zaterdagoch-
tend activiteiten en van Groei & Bloei. We zijn we open van 
10.00– 14.00 uur en dan kunnen wij dit ook op Google plaatsen 
bij de openingstijden.   
Gezelligheid kent geen tijd. 



 
 



 
 

Vanaf nu digitaal ringen bestellen. Lukt dit 
niet, maakt een afspraak met Arie via 06-
82502930 of  boonarie@live.nl of tijdens de 
vogelbeurs.  
Ronde 4 is uitgeleverd! Het is nu aan U.  

Ledenbestand 01-06-2022: 89 leden, 31 gastleden. 

Lid De Voliere + NBvV lid  88 Contributie bedrag € 42,00 

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

Gastlid De Voliere    31 Contributie bedrag € 20,00 
Totaal aantal leden:       120 

Welkom als nieuw (Gast) lid : Pieter de Gruijter & Tho-
mas Ploegers als Gastlid en Jan Schoutene kweekt Japanse 
Meeuwen nu als Gastlid, volgend jaar volledig lid(4FDF) en 
Rob van der Geer (5URK)als lid, gaat Glosters kweken. 
Bart Verhage (1REA) gaat Goudvinken kweken. Wij heten 
jullie van harte welkom in onze vogelclub. Vreedonk gaat 
verbouwen en is er geen plaats meer voor de voliere en zo-
doende stopt het lidmaatschap. Fhilip  Benoit betaald al 1,5 
jaar geen contributie, vandaar einde lid per 1juli a.s..                                              

BEURSVLOER 2022 
 In mei is deze gehouden en zijn Erik & Dirk daar geweest. Met 
3 aannemers zijn matches gemaakt voor de realisatie van de 
pergola en andere kleine verbeteringen. Gertenbach Electro 
maakt advies/aanpassing van onze installatie. Road Runner ver-
zorgt zo nodig 4 X transport bij Werner vandaan. Bij AA lease  
bus voor bezoek aan NK Vogels. De Ruiter Staalkabel voor 
feestverlichting. A-garden schenkt groen voor tuin. Kroonint 
voor advies en product onderhoud vloeren. Alles gratis ! ! ! 



 
 

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.  



 
 

Zuid-Holland feliciteert als eerste de gekozen leden van het hoofdbestuur met 
hun benoeming voor de komende 3 jaren. 

Zuid-Holland wil de N.B.v.V een compliment maken voor de digitale ringen be-
stelling mogelijkheid, met als kanttekening dat er gekeken moet worden naar 
een mogelijkheid om vanuit 1 adres meerdere bestellingen te doen tegen 1x 
6,50 euro verzendkosten. 

Ook de Ringen staan nog volop begroot voor 2022 terwijl wij direct zaken doen 
met de ringenfabrikant (althans zo heb wij het begrepen). Ook begrijpen wij niet 
waarom je voor 2021 en 2022 zulke grote bedragen begroot als de realisatie       
€ 281.000 en € 287.000 is. Dit lijkt ons de begroting kunstmatig kloppend ma-
ken.  Wij snappen ook niet waarom De N.B.v.V.  € 295.000 uitgaven begroten 
als je hebt uitbesteed? 

Boekje 
Dirk maakt al heel veel jaren het boekje en wilt daar 
nu mee stoppen. Zeker omdat er geen kopij wordt 
door gestuurd is het vervelend om te doen. Het zoe-
ken via internet geeft zo af en toe weleens een leuk 
resultaat, maar het ontbreken van kweekverslagen is 
een oorzaak. Als er niemand hiervoor de moeite wilt 
nemen is het voor mij ook niet leuk meer. Mede hier-
door ontbreekt nu de juiste motivatie. Maar als er nie-
mand het pennetje over wilt nemen, is het einde ver-
haal. Dan wordt het voortaan alleen maar de nieuws-
brief. Is zeker zo doeltreffend. Maar hoe moet het 
met de adverteerders? Dus wie pakt het op. 



 
 

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.  



 
   

Het naar voren halen van de NK is in Zuid-Holland op veel  tegenspraak gelo-
pen, en alle afdelingen sluiten zich aan bij de ingezonden mail van K01 Kat-
wijk (zie BIJLAGE-1) waarin duidelijk staat verwoord dat dat echt niet kan. 
Daar komt bij dat uit onderzoek blijkt dat er in de omgeving van Zwolle nog 
NOOIT de vogelgriep is uitgebroken. (zie stukken RIVM). Conclusie: Ge-
woon doorgaan en net als alle districten en afdelingen het risico aanvaarden. 

 
Zuid-Holland vraagt zich af waarom er in de nieuwe statuten is besloten dat alle 

districtsvoorzitters alleen nog maar een adviserende rol hebben, en worden ze 
tevens onthouden van alle bestuurlijke informatie vanuit de N.B.v.V..  Het zou 
het nieuw gekozen hoofdbestuur sieren als ze daar een correctie op komt, zo-
dat er in de AV van 2023 kan worden gesproken over een juiste beslissing.  
Want, DE N.B.v.V ZIJN WIJ SAMEN EN NIET HET HOOFDBESTUUR 
ALLEEN, toch…. 

Zuid-Holland heeft gestemd voor de voorgestelde contributie verhoging, en dat 
haalde met een kleine meerderheid de instemming, echter wel met de kantte-
kening op de Verhoging contributie, want De N.B.v.V heeft voorgesteld de 
contributie de komende 2 jaar met 9% te verhogen zodat er, op basis van de 
huidige ledenaantallen, een extra bedrag aan inkomsten wordt gegenereerd 
van (19.287 x 2 x € 2,00 =) € 77.148,00. Hier hebben wij de volgende vragen 
c.q. opmerkingen over: 

 1)Vindt de N.B.v.V.  haar timing om, tijdens de huidige economische  
 situatie, een verhoging van de contributie met maar liefst 18% door te voe-
ren gepast? 

 2)Is de N.B.v.V.  zich er van bewust dat een verhoging van hun budget (met 
ruim € 77.000,00) naar alle waarschijnlijkheid, zal leiden tot een nog sterkere 
afname van het aantal leden waardoor zij enerzijds “zichzelf in de voet schie-
ten” maar anderzijds de afdelingen/verenigingen voor grote problemen stel-
len? 

 3)Op basis van de door de N.B.v.V.  verstrekte gegevens kan simpel berekend 
worden dat er jaarlijks een bedrag van ca. € 500.000,00 aan inkomsten vanuit 
contributie, ringen, sponsoren etc. beschikbaar is. (in de voorgaande jaren was 
dit zelfs aanzienlijk meer). Wat is de reden dat een dergelijk fors bedrag niet 
voldoende is om de uitgaven te dekken?   Welke uitgaven zorgen ervoor dat 
dit bedrag niet toereikend is?   Is er gekeken naar de mogelijkheid om bespa-
ringen door te voeren? 

 4) Graag ontvangen wij van de N.B.v.V een gedetailleerd overzicht van de 
resultaat rekening van het afgelopen jaar 2021 (inkomsten en uitgaven) alsme-
de een overzicht van de balans zodat wij de vragen van onze leden kunnen be-
antwoorden.  

Dit zijn de standpunten van Z-H. Geen van de overige provincies had bezwaar. 
Wij hebben tijdens de A.L. Vergadering op zaterdag 21 mei in Putten de punten 

van de Zuid Hollandse verenigingen duidelijk kenbaar gemaakt. Afwachten. 



 
 

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



 
 

 

 Zaterdag 2 juli 2022 
Inloop 17.30-18.00 uur 

Aanvang 18.00 uur 
Adres: Adj. H.P. Kosterstraat 5 Dordrecht 

Aanmeldingskaart 
Menukeuze: A= vlees(4). B= vis(4).C=combi 2xVlees&2xVis) 
Uw keuze is:        Aantal personen:        
Naam:           
Adres:           Postcode:        . 
Telefoon of E-mail:                        
De betaling; Contant/PIN of per bank(*) Bedrag  €             
Naast uw bestelde keuze ontvangt u; Stokbrood - Friet 
Rauwkost—Salades—Diverse sausen—Cornetto of waterijsje. 
Koffie/Thee bij binnenkomst en sluiten gratis.  
Alleen wanneer uw betaling ontvangen is, bent u verzekerd  
van deelname.  Inschrijfgeld per persoon is € 7,50. 
Bankrekening: NL23 ABNA 0513 3414 12 De Voliere  Dordrecht, met 

vermelding BBQ 2022. Liever opgeven bij clubgebouw; iedere 
woensdag & zaterdag open van 10.00- 14.00 uur. U kunt dan 
contant of met PIN betalen! Opgeven mogelijk via Dirk; Tel. 06- 
39779880 of d.vannoort002@gmail.com    Deelname: 100 perso-
nen. (*) doorhalen wat niet van toepassing is! Sluiting inschrij-
ven;wo.29 juni. Houdt u er rekening mee, dat bij een onverwacht groot 
aantal inschrijvingen uit de buurt, u weleens naast de BBQ boot kan 
vallen. Wacht dus niet te lang met inschrijven en betalen. 



 
 

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


 
 Tuinplan 

Onze nieuwe tuin gaat nu echt vorm krijgen. Door de klusgroep 
zijn op de afscheiding met de parkeerplaats 3 bakken van gerycai-
kelde stoeptegels van 30 x 30 cm en straatklinkers gerealiseerd. 
Dit gaat echt om honderden tegels. Via Allgroen zijn deze met pal-
lets bij ons afgeleverd. Nadat de grote fundatietegels waren gelegd, 
gingen de stoeptegels van hand tot hand, tot dat de zithoogte van 
45 cm boven de grond gerealiseerd was. In het midden is een cir-
kel als bloembak geplaatst en aan de kant van het gebouw zijn 2 
bakken voor de kruiden/moestuin gerealiseerd. Dwars op de kop is 
een bak van 4 meter lang, 90 cm breed en hoog ontworpen en dat 
wordt een vijver met vissen. Daarnaast komt een voliere, die ge-
schonken is door Jan van Vuuren, hij gaat in september naar Indo-
nesië emigreren. Wij willen Jan hiervoor bedanken en wensen hem 
veel plezier daar. Gepensioneerde stukadoor van De Bruyn, heeft 
de cirkel netjes gemaakt. Hij had de dag van zijn leven tussen die 
oudjes. In de midden van de Baroktuin is de cirkel met daarin een 
speciale sneeuwklokjesboom. Deze wordt gelijk de andere bomen 
in oktober geplaatst. Deze boom wordt geschonken door Groei & 
Bloei waarmee ze hun 140 jarig bestaan een extra feestelijk tintje 
willen geven en wij willen hun hiervoor bedanken. Toen de bakken 
eenmaal stonden en de binnen tuinen op een tuin gingen lijken, be-
gonnen de dames en 1 heer met de aanplant. En de temperatuur 
was heerlijk om vakantie te vieren, maar niet om in de grond (die 
keihard was door droogte) maar het moest gebeuren. Hadden ze 
nog pech dat er best veel spul over was van de ruilbeurs, dus dat 
was nog extra werk, maar het resultaat mag er wezen. En of de du-
vel er mee speelde, de dagen erna ging het opeens regenen, alles 
schoot de grond uit. Het onderhoud van de tuinen gaat in goed 
overleg en daar worden nog concrete afspraken over gemaakt. De 
vissen hebben ook wat voer nodig en daar zorgt natuurlijk de baas 
van de voerstand in de eerste plaats voor. Ook de pomp en filters 
moeten zo af en toe een beurtje hebben, dus lijkt het u wat als tijd 
verdrijf, meldt u aan bij Erik. In de voliere komen geen dure vo-
gels uiteraard, maar gewoon wat gezellig vliegspul. Gezocht een 
verzorger. 



 
 

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       



 
 

Project Kunstroute Geel, Groen, Staart 



 
 

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



 
 

 
Kunstproject Groen, Geel Staart-Oost 

De gemeente Dordrecht heeft wijkmanager Wilma Wubben op-
dracht gegeven om de saaie bedrijfsweg De Baanhoekweg eens 
lekker op te pimpen. Zij schakelde Lotti Hesper in, die de taak 
kreeg om kunstenaars gelegenheid te bieden om met een ontwerp 
te komen en na een voor selectie zijn er toen 3 overgebleven en 
die mochten in ons clubgebouw hun kunsten vertonen. Aan pro-
fessionele kunstenaars, ontwerpers en vormgevers uit Nederland 
vroeg Stichting voor de Werkplaats een ideeschets te maken voor 
een Biesbosch geïnspireerd kunstwerk. Het gaat om een kunst-
werk in de openbare ruimte op de Baanhoekweg in Dordrecht als 
onderdeel van het kunst- en cultuurprogramma StaART. 

De keuze was, met 61 inzendingen, reuze. De selectiecommissie, 
met daarin een afvaardiging van het Dordrechts Museum, Ge-
meente Dordrecht, bewoners, Cirkellab, Uitvoeringscoalitie Wa-
terdriehoek en Nationaal Park De Biesbosch kon hiermee serieus 
aan de bak. Na intensief overleg was de keuze echter unaniem 
om de volgende kunstenaars een schetsontwerp te laten uitwer-
ken: 

Mirte van Laarhoven & Bruno Vermeersch met ‘Bevroren Bos’ 
Dieke Venema met ‘Speurend naar de Biesbosch’ 
Wessel van Beerendonk & Lucas van Hall van Studio 
Rap met ‘De Biesbosch Experience’ 

Beeldend kunstenaar Dieke Venema (1990) gaat aan de slag met 
het realiseren van haar kunstroute ‘Rond, Rood, Staart’. De route 
bestaat uit ± 50 ronde, gele vogelhuisjes, kunstwerken Gronde-
lende Eend 1 en Grondelende Eend 2, 
de Zon, een muurschildering op de silo 
van Evides, een ecologische component 
met bloemenweides, bijenhotels en 
steilwandjes en mogelijk Staartlogo als 
terugkerende sticker op fietsen en voer-
tuigen van Staartbewoners- en onderne-
mers. Een verrassende route die  

https://livinglandscapes.nl/
http://www.brunovermeersch.be/
https://www.diekevenema.nl/
https://studiorap.nl/#/
https://studiorap.nl/#/


 
 

verandert met de seizoenen: luchtig, maar wel één geheel.  
En toen kwamen ze bij ons vragen of wij met de vereniging 
iets konden betekenen in dit project. Nadat Dieke een plan had 
gemaakt hoe zij dacht dat het moest worden, kwamen Lotti en 
Dieke in coronatijd bij ons langs, verstopt achter gelaatmasker 
en maar boenen met die handen. Ik zat thuis met corona en 
kreeg een paar weken later het prototype onder ogen. Een cir-
kel van wel 50 cm doorsnee met daaraan vastgemaakt de bui-
ten kast. Daarin kon het binnen nestkastje, zodat wanneer het 
was opgehangen aan een boom, mensen van de gemeente dit 
hokje er makkelijk uit konden halen voor de jaarlijkse schoon-
maak. De kastjes waren van watervast multiplex gemaakt uit 
allemaal losse delen. Onze taak om deze beide kastjes in el-
kaar te maken met speciaal machinaal voorbewerkte houtver-
bindingen, die wij moeten schuren, met speciale sealverf in 
smeren en dan in elkaar schroeven en nogmaals machinaal 
schuren en met 2 gele laklagen weerbestendig maken. Daarna 
de dakjes van speciaal rubber voorzien en 2 spanbandjes mon-
teren om deze om de boom te spannen. Tussen boom en span-
band komt nog rubber om de bast niet te beschadigen. Het zijn 
best veel handelingen, maar als er eenmaal een paar gemaakt 
zijn, gaat dit steeds sneller, vooral als er nog wat extra handjes 
van leden tevoorschijn komen. We hebben minstens 3 werkta-
fels buiten staan waaraan 3 of 4 personen kunnen werken. Dus 
heb u nog wat tijd over, kom ons helpen bij het schuren, in el-
kaar schroeven en of in de verf zetten. Om de gang er een 
beetje in te krijgen, zijn we maandag, woensdag en vrijdag 
ochtend tussen 09.00-12.00 uur aanwezig. Kan u alleen op een 
middag dan is daar altijd over te praten. Sommige dingen kun-
nen best zittend gedaan worden, als staan niet meer zo lukt. 
Voor koffie of thee wordt uiteraard gezorgd. Wilt u wel helpen 
maar kunt u niet naar de club komen, dan bezorgen wij er b.v. 
5 stuks bij u thuis en kunt u deze op uw gemak thuis schil-
deren. Verf er rolletjes worden mee bezorgt. U ziet wij zijn zo 
flexibel als een gesmeerde rol, draai of schuifdeur. De Voliere 
wordt een begrip op de Staart Oost. Bedankt alvast. 



 
 

Vogelbeurs met voer afdeling 
 
Zaterdag 25 juni; 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 juli; 10.00-13.30 uur. 

Wij hopen u weer van dienst te zijn. 



 
 



 
  

 Guus Groenling 
Het waren turbulente weken voor Guus en Greta Groenling. Ze vlogen 
van hot naar haar en bezochten vele neven en nichten. Ook meerdere be-
zoeken aan de nieuwe tuin op "De Staart-Oost" werden gebracht en met 
open snavels de vorderingen bekeken. 
Maar eerst het grootste nieuws. Neef Gustaaf Groenling en zijn jonge ee-
ga hebben in de Achterhoek het leven geschonken aan een drieling. Ze 
hebben het razend druk met voeren en hun kroost groeit als kool. Het 
blije nieuws werd gebracht door Peter Postduif en bevestigt door Ollie 
Ooievaar. Trots als we zijn hebben we het nieuws verspreid en je raad 
nooit wat Ed Ekster wilde weten. Het lag op het puntje van zijn zwarte 
snavel. 
Hij wilde weten waar deze nieuwe wereldburgers huisden zodat hij een 
paar lekkere hapjes kon gaan verorberen. Helaas kreeg hij van ons geen 
antwoord en vertrok met een hoop kabaal. Terwijl wij nog aan het fees-
ten waren kregen we het ene na het andere bericht over gezinsuitbrei-
ding. Het was op een gegeven moment niet meer bij te benen. Nog nahij-
gend van alle bezoekjes aan al dat jonge grut gingen we maar eens een 
blik werpen op de tuinvorderingen. Het ene na het andere muurtje ver-
scheen op de woensdagen en soms op zaterdag. Er werden leiappels 
neergezet met een kraantje en als de kers op de taart kwam er een soort 
cirkel in het midden. Nu liggen er paden met grind  
en tot ons grote genoegen een zwembad met water om te badderen. Zal 
wel een andere bestemming krijgen, maar voorlopig amuseren wij ons er 
kostelijk in. Soms zien we een aantal vrouwen zeulen met groene sprie-
ten die ze in de bakken zetten en staan er een aantal bleekneuzen met een 
tuinslang te gieten in de zon. Navraag bij mijnheer Den Uil leerde ons 
dat ze nog laaaang niet klaaaar zijn. Er zouden nog vissen ontbreken en 
er staat een voliere op de planning evenals een golfterrein voor heel jon-
ge beginners. Richard Roodborst mijmert in de luwte van de boomgrens 
over de toekomst van die tuin 
en hoopt van ganzer harte dat er in de toekomst lekkere hapjes te vinden 
zijn. 
Guus en Greta Groenling hebben zich voorgenomen om vaker hun sna-
vel in het tuinproject te steken om iedereen op de hoogte te houden. 
Word vervolgd. 



 
 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   



 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
  

 

 
 
 

  



 
 


