
 
 



 
 



 
  

 

 

 

 

 

 Deze maand beginnen we een halfuur eerder, want de 

penningmeester gaat ons vertellen hoe het met de centen 

ervoor staat omdat hij dat vorige maand niet kon tonen. 

De aanvang van deze avond is om 19.30 uur, de zaal is 

open vanaf 19.00 uur. 

Om 20.15 uur gaat de avond dan echt van start met keur-

meester Peer van der Zanden uit Prinsenbeek, die ons de 

fijne kneepjes gaat leren van het houden en kweken van 

kanaries. 

En daar komt nog al wat voor kijken schijnbaar, want als 

je zo eens om je heen kijkt en je oor te luisteren houdt, 

dan kan het vaak toch wel een stuk beter. 

We denken al snel dat we alles weten, maar de fijne 

kneepjes kom je pas te weten als je naar dit soort avonden 

komt, of je gaat regelmatig naar een ervaren kweker om te 

horen of zien hoe hij of zij het doet. 

En of er nu een keurmeester kanarie de lezing verzorgt, je 

steekt er altijd iets van op, waardoor je beter met je vogels 

leert omgaan. 

Aanvang 19.30 uur de penningmeester en vanaf 20.15 uur 

de lezing van Peer. 

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

zellig even langs, aan het Van Baerleplantsoen 30. 

Het bestuur 



 
 



 
 

     Colofon 

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

    50e jaargang nummer;  3 - 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:  Vakant   

Lid van bestuur:   Vakant   

 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


 
 



 
 

 

We zijn alweer aangeland in de bestel periode 4 voor ringen 2017. Deze rin-

gen krijgen de kleur blauw.  

 

We zijn nu bezig in ronde 4 van 1 februari 2017 tot 28 maart 2017. Formulie-

ren moeten uiterlijk 25 maart 2017 bij de ringencommissaris binnen zijn, want 

deze ronde sluit eind maart. 

De uitlevering van de ringen is in de 3e week van mei.  

 

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 in het daar op volgend jaar aan. 

 

Namens het bestuur, uw ringencommissaris Arie Boon. 



 
 



 
 

 

Van de Waterjuffer is weinig nieuws te melden.  

In de 3e week van Maart staat een bijkomst gepland op de Staart. 

Als dan ook nog het Juridisch loket geen bezwaar kan maken, wordt 

de aanvraag van de Omgevingsvergunning wederom in werking ge-

zet. 

We hopen dat in april er meer duidelijkheid is en we langzaam aan 

het verplaatsen kunnen gaan denken. Dan zijn we inmiddels 1 jaar 

verder. 

Het terrein is nu leeg. De puinverharding Reapack genaamd is door 

de gemeente overgenomen van de onder aannemer die op dit terrein 

met zijn materiaal stond, voor de aanleg van het Warmtenet in op-

dracht van HVC. Dit is toch weer een vastigheidje dat het de ge-

meente ernst is om onze vereniging toestemming te geven voor het 

plaatsen van ons clubgebouw. 

Bestuur vogelvereniging De Voliere Dordrecht. 



 
 



 
 

Leden bestand; 

 

Per 1 maart nieuw lid; niemand  

Van de beheerder van China City Wok te horen gekregen dat 

hij in november vorig jaar zijn zaak heeft verkocht en zodoen-

de het lidmaatschap van onze vereniging heeft opgezegd, om-

dat hij op de kleintjes moet gaan letten. Of wij de huidige ei-

genaar als adverteerder kunnen behouden is nog maar de 

vraag. Wij bedanken de familie Hu voor een jaren lange steun 

als adverteerder, maar vooral als sponsor want we hebben 

meerdere malen gratis een vorkje bij hun mogen prikken en 

ook met de catering tijdens de Districtshows van 2008, 2011 

en 2013 waren ze onze vereniging tot steun met de prijs. 

Wij wensen ze nog een fijn verblijf in onze stad en een mooi 

en gezond leven, genietend van hun welverdiende rust na al 

het werk. 

Ledenbestand 1-3-2017: 84 leden, 23 gastleden en 8 dona-

teurs. 

Tijdens de 

ALV hebben 

wij afscheid 

genomen van 

Rinus Philippo

(Matr. Com.) 

en Co Sneep 

(clubblad be-

zorger Dubbel-

dam) Links Ri-

nus, rechts Co. 

Bedankt ! 



 
 



 
 

Uitnodiging 
Namens het bestuur nodigen wij u uit tot het bijwonen van de 

buiten gewone Algemene ledenvergadering. Deze zal gehouden 

worden op maandag 6 maart 2017 in de Waterjuffer, Van Baer-

leplantsoen 30 in Dordrecht 

De aanvang is om 19.30 uur, zaal open vanaf 19.00 uur 

AGENDA. 
 1  Opening. 

 2  Jaarverslag penningmeester. 

 3  Verslag kascommissie. 

 4   Verkiezing kascommissie voor het jaar 2017.       Leon de 

Bruin,aftredend niet herkiesbaar en Richard Blanker. Geko-

zen op 6 februari; Gert Scheurwater nieuw lid en Piet Smit 

als reserve. 

 5  Sluiting 

 

Het bestuur.  

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 An-

dries 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 tentoonstellingen. 

 

TT commissie. 
Veel verenigingen werken met een TT commissie. Voordeel voor de le-

den van deze commissie is, dat u niet in het bestuur zitting hoeft te ne-

men. 

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 leden, assisteren hem dan bij zoeken 

adverteerders, aanschaffen prijzen en dit soort klusjes. Geeft u op voor 

deze commissie(s) bij Dirk. 



 
 

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


 
 

 Terugblik en vooruit kijken  

 

Ik ga eerst terug naar de nieuwjaarsreceptie waar ik werd gehuldigd 

met mijn 40 jarig lidmaatschap. Een gebeurtenis die je natuurlijk al 

lang van te voren aan ziet komen en waar  je ook je gedachten laat 

gaan naar al die afgelopen jaren bij de Volière. Vaak met beperkte 

middelen de club draaiende houden met meestal bestuursleden en 

oudgedienden die als vrijwilliger de club steunden. Het lijkt er op dat 

het tegenwoordig nog lastiger is om de leden ergens bij te betrekken 

De afgelopen algemene jaarvergadering had helaas maar een matige 

opkomst. Juist op zo’n vergadering is een grote opkomst van essenti-

eel belang zeker nu er ook kansen liggen voor onze vereniging om 

een eigen gebouw te gaan beheren. Een mooi gebouw waar we veel 

plezier aan kunnen gaan beleven maar dat moeten we wel met z’n al-

len oppakken. De secretaris ontvouwde diverse plannen voor 2017 

met diverse tentoonstellingen in dat nieuwe gebouw. Daar zitten ook 

wedstrijden bij voor de grote aanwas zangkanarie liefhebbers, zij zijn 

bij ons lid geworden met de verwachting een vast onderkomen te 

hebben voor lange tijd. Van dergelijke samenwerking moet de vereni-

ging het toch hebben als we straks op de Staart zitten zal het gebouw 

ook rendabel moeten worden. Ook het plan om de Rayon tentoonstel-

ling zoals vroeger ( laatste in 1992 ) te organiseren is een uitdaging. 

Vrijdags inbrengen en zaterdag keuren en ‘s middags open zo was het 

jaren geleden een jaarlijks terugkomend evenement. Toen werden er 

door alle verenigingen uit het Rayon 30 vogels beschikbaar gesteld 

en de keurmeesters vaak uit de regio werkten belangeloos mee. 

Zodra de onderlinge t.t. was gespeeld vroeg de secretaris aan de eige-

naars van de kampioenen of die mee naar het rayon mochten. De der-

tig vogels werden meestal op zaterdag al vroeg opgehaald door drie 

of vier bestuursleden en ik meen dat iedere vereniging een vast be-

drag betaalde voor de deelname. Dat zou nu met de bijdrage van vijf-

tig cent per lid door de verenigingen ook opgebracht kunnen worden 

of de deelnemers betalen voor hun inzending. 



 
 

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.  



 
 

Tot slot ga ik weer even terug naar de nieuwjaarsreceptie die he-

laas ook minder bezocht was dan voorheen en waar Dirk van 

Noort zijn lintje kreeg van Burgemeester Brok. In het vorige 

clubblad heeft Dirk al laten weten dat ik ermee te maken had dat 

was ook zo. Ik was nog nooit zo geheimzinnig geweest ruim een 

half jaar wisten alleen mijn vrouw en ik dat het zou gaan gebeu-

ren. In november Dirk zijn vrouw Willy en pas in januari de 

voorzitter op de hoogte gebracht. Ook Gert Scheurwater was op 

de hoogte omdat er nog iemand dit initiatief moest ondersteunen. 

Maar wat gebeurt op de dag van uitreiking was Dirk met voorzit-

ter Andries ’s middags in het clubgebouw bezig toen er iemand 

van Duurzaamheids Centrum Weizigt binnen kwam rennen en 

riep Dirk, Dirk, ik heb een parkeerkaart voor je hij is voor de 

Burgemeester die komt vanavond. Ja dan gaat je verrassing be-

hoorlijk de mist in, Dirk had bovendien een paar weken daarvoor 

ook al van de chauffeur ( goede kennis van Dirk ) van de Burge-

meester gehoord dat ze binnenkort naar de Volière zouden ko-

men. Omdat Dirk dat normaal altijd zelf regelt zei hij, dat zal wel 

niet want ik heb niks gevraagd. U kunt wel aanvoelen dat het bij 

mij nog steeds dwars zit ( anders begin ik er niet over ) dat uitein-

delijk uit die hoek de informatie is gekomen zonder dat die men-

sen beseften wat ze deden. Zo zie je maar dat het lastig is om een 

druk mannetje zoals onze secretaris die bijna alles regelt te ver-

rassen. In ieder geval heb ik inmiddels al vaak gehoord dat Dirk 

dit dik verdient heeft en dat is ook zo. Ik hoop dat hij en de overi-

ge bestuursleden straks veel steun krijgen met het realiseren van 

het nieuwe clubgebouw en dat er veel bezoek komt tijdens de 

contactavonden. 

 

Chris Vigelius 



 
 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  



 
 

Onderzoek naar oorzaken en versprei-
ding vogelgriep moet beter. 
Vogelbescherming Nederland is verontrust dat er geen goed onder-

zoek wordt gedaan naar de daadwerkelijke oorzaken en versprei-

ding van vogelgriep. In een brief aan staatssecretaris Van Dam 

dringt Vogelbescherming aan op beter onderzoek naar en inzicht in 

verspreiding en ontwikkeling van vogelgriepvirussen. In het belang 

van de gezondheid van vogels, maar ook van mensen. 

Duizenden dode wilde vogels 

Vogelgriepvirus H5N8 heeft de afgelopen maanden flink huisge-

houden in Nederland. Duizenden dode wilde vogels werden gevon-

den en verschillende pluimveebedrijven moesten worden geruimd. 

Ook in de ons omringende landen sloeg het vogelgriepvirus toe. 

Volgens Vogelbescherming Nederland levert de overheid onvol-

doende inspanningen om beter inzicht te krijgen in waar het virus 

vandaan komt en de wegen waarlangs het zich onder zowel pluim-

vee als wilde vogels verspreidt. 

Waar hebben de vogels virus opgelopen? 

Bij het uitbreken van de huidige vogelgriepepidemie werd al snel 

gewezen op wilde vogels, met name eenden als kuifeend en 

smient, als bron van besmetting op pluimvee en andere wilde vo-

gels. Het is uiteraard mogelijk dat wilde (trek)vogels de directe 

bron waren. 

Maar dan blijft de vraag waar deze vogels het virus hebben opgelo-

pen. Het is niet uitgesloten dat wilde vogels het virus juist via de 

pluimveesector hebben gekregen, hier of elders in Europa of Azië. 

Degelijk onderzoek naar de bron van de besmetting lijkt Vogelbe-

scherming gezien de economische belangen en de mogelijke ernsti-

ge gevolgen voor mens en natuur dan ook een belangrijke verant-

woordelijkheid van de overheid.  

https://www.vogelbescherming.nl/kuifeend
https://www.vogelbescherming.nl/smient


 
 



 
 

Maar van goed systematisch onderzoek is helaas geen sprake in 

Nederland. Ook wordt er in Nederland nauwelijks onderzoek ge-

daan naar eventuele andere bronnen van verspreiding, zoals 

transport van vogels, voer en mest binnen de pluimveesector. 

Goed wetenschappelijk onderzoek nodig   

 

Tijdens de recente uitbraak bleken Rijkswaterstaat, waterschap-

pen en gemeenten niet te zijn toegerust om dit soort massale vo-

gelsterfte goed te monitoren. Door dit gebrek aan consistente mo-

nitoring is veel informatie verloren gegaan. 

Dat moet dus veranderen. Vogelbescherming schrijft aan Van 

Dam dat het juist van groot belang is dat er goed wetenschappe-

lijke onderzoek wordt gedaan naar oorzaak en verspreiding van 

vogelgriepvirussen en de interactie tussen wilde vogels en de 

pluimveesector. Daarbij dienen alle mogelijke verspreidingen in 

de gehele sector in beeld gebracht te worden. Inzicht in versprei-

ding en ontwikkeling van vogelgriepvirussen is van belang voor 

de economische ontwikkeling in de pluimveesector, wilde vogels, 

en gezondheid van mensen. 

Bron; Vogelbescherming Nederland (Geplaatst op 1 februari 2017 ) 

 

 A P P E L V I N K 

Op een tak en owee als 

er één in de buurt 

komt. 

Peter Jongeneel (gastlid) had een paar vogels over en 

deze geschonken aan de volière bij Dubbelmonde. 

Daarvoor wil Co Sneep, beheerder van deze volière, 

hem vriendelijk bedanken. 

http://vara.dmd.omroep.nl/x/c/?NcxBCsMgEEDRq_QEGTTVpIVZ9CiSTo1UHTFWKPTuk0Dp9j.4KyotCbWxVysRL3qeJ6m4qMlaIxturZUbQK9Mnjp7ivvYXXVjjrBySu8c2gee3HiHH4MrhWIP_QXnTC1GHnj.p_E7hOQ8HQA56


 
 

HET VOGELPARADIJS  
       GROOTSTE VOGELSPECIAALZAAK VAN ZEELAND E.O.  

  

IN EN VERKOOP VAN VELEN SOORTEN VOGELS  

Een kleine greep uit onze collectie zijn Kromsnavels - Tropen - Kanaries 

en diverse cultuurvogels die wij leveren uit meer dan 150 binnen kooien 

en 40 buiten vluchten.  

Wij hebben een zeer uitgebreid assortiment aan voeders en alle denkbare 

vogelbenodigdheden.  

Voor meer info houd u onze website www.het-vogelparadijs.nl in de gaten 

voor o.a. de speciale acties.  

HET VOGELPARADIJS  
Bram Groenewegeweg 10  

4693 PW Poortvliet  

0166-654880 of 06-55153491  
  

Openingstijden: ma-wo-do-vrijdagmiddag van 13.30 t/m 18.00 uur  

zaterdagmiddag van 13.00 t/m 17.00 uur. Dinsdag gesloten !  



 
 

 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie ontving Chris Vigelius via Rayon voorzitter de 

speld voor 40 jaar lidmaatschap. Via Dirk kreeg hij de Oorkonde en envelop 

en voorzitter Andries bloemen, die nu nog achter zijn rug verborgen zijn. Foto 

onder voor Peter de Koning als 25 jaar lid, het zelfde ritueel. 



 
 

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 

Jaaroverzicht 2016 
We begonnen het jaar zoals gewoonlijk met de nieuwjaarsrecep-

tie. In gebouw Halte Patersweg werd deze avond gehouden. Tij-

dens het verloop van deze avond kregen de jubilarissen hun wel 

verdiende speldje van de NBvV uitgereikt door Rayon voorzitter 

Lex Kaptein en onze waarnemend voorzitter Jan Hitzert overhan-

digde hun namens de vereniging, envelop met inhoudt en een 

mooie bos met bloemen. Het gemeente bestuur had wethouder 

sport Rinette Reynvaan opdracht gegeven om langs te gaan en zij 

overhandigde Jan de Koning voor 40 jaar en Cor van Heeren de 

Oorkonde voor 50 jaar lidmaatschap. Toen ook nog eens Burge-

meester Brok binnen kwam en eerst deed of Rinette op de ver-

keerde plaats was, begreep bijna niemand wat dit te betekenen 

had. Maar hij was gestuurd door Koning W.A. met de boodschap 

dat hij Chris Vigelius lid in de orde van Oranje Nassau moest ma-

ken voor al zijn werk in de vereniging. Een terechte beloning.  



 
 

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   



 
 

We kregen van de Rayon voorzitter ook nog de plaquette als win-

naar van de Rayon wedstrijd eind 2015. Het bleef nog lang gezel-

lig. Met een klein groepje naar Vogel 2016 in Apeldoorn geweest. 

Achteraf bleek dat Hugo van Franquemont was overleden. 

Februari 

Normaal houden wij in deze maand de ALV maar de penning-

meester was nog niet zover. Jos van Himbergen komt ons alles 

vertellen wat nieuw is in de voeders en zaden wereld. In het 

boekje veel over de nieuwjaarsreceptie, bedankje van Chris. 

Maart. 

Nu wel de ALV en met een positief saldo is het al snel goed. Pen-

ningmeester had een vakantietripje geboekt, dus deed 2e voorzit-

ter Jan Hitzert het woord. Afscheid genomen van Jan Hitzert en 

Joop Piket als zeer gewaardeerde bestuursleden. Nieuw in het be-

stuur Andries van Batenburg(voorzitter) Marinus de Grip

(penningmeester) Arie Boon(ringencommissaris) Tijdens etentje 

bij China City Wok zijn de gaande en komende bestuursleden be-

dankt en onthaald en die zijn gebleven mochten ook een vorkje 

mee prikken. Onderwerpen in het boekje; COM Portugal, Guus 

Groenling, Actie Plus ’t Lam, De Waterjuffer, Edelzanger, volière 

Parkhuis en Weizigt.  

April. 

De contactavond is een filmavond maar de apparatuur had con-

flicten onderling en na lang knoeien aan snoeren en stekkers had 

bestuur besloten om er dan maar een vogelpraat cessie van te ma-

ken. Ook De Waterjuffer kwam terspraken en zo werd het toch 

nog een nuttige avond. Onderwerpen boekje; Harlekijn kanarie, 

Nieuws van het bestuur, Guus Groenling, Nationale Zangkanarie 

wedstrijd, Terugblik van Chris en Notulen ALV. Actie Plus loopt 

nog en er staat een leuk bedrag op de teller. 

Mei. 



 
 



 
 Lou Megens verzorgt een perfecte lezing met veel actie naar de aanwe-

zige. Een leerzame avond en lekker druk. Onderwerpen boekje; Frater, 

Luis, Guus Groenling, Vogelmijt, Ziekenboeg met goed nieuws van 

Gert Scheurwater en slecht nieuws van Joop Piket, De Waterjuffer, Vo-

gelbeurzen in ons District, Geelgors en volière Weizigt. Op 18 mei is 

Joop Piket overleden. Met vereniging waardig afscheid van hem geno-

men. 

Juni 

Geen contactavond maar zaterdag 11 juni organiseert onze vereniging 

een Uilenshow op de kinderboerderij Weizigt. Uit België komt de The 

Barn Owl met een aantal van 10 uilen. Het is een mooi spektakel ge-

worden met leuke aandacht van de media en ondanks het druilige weer 

in de ochtend, stonden er rond 3 uur toch zeker 100 personen, waaron-

der veel kinderen en behoorlijk wat leden En met catering en Lucky 

Nummer nog wat terug verdiend. Elk jaar rond 15 mei probeert de vere-

niging iets ludieks te organiseren, om de opening van de volière op 

Weizigt te blijven vieren. Op zaterdag 25 hebben we in Halte Patersweg 

de jaarlijks terugkerende BBQ georganiseerd. Dit keer helemaal in ei-

gen hand gehouden met aanschaf en eigen catering en zwetende kok 

Arie Roza met zijn 2 hulpen. 

Juli en augustus vakantie. 

September 

De 1e contactavond gaat altijd over de kweekresultaten en dat is altijd 

weer leuk en soms leerzaam om mee te maken. Er kwamen nog wat 

punten naar voren zoals De Waterjuffer, staat te koop op Markplaats 

voor € 10.000 en dat is niet volgens afspraak. Maar een a.i. directeur 

wil graag punten scoren en had dit even gedacht zo te kunnen regelen. 

Maar dit is hem snel uit het hoofd gehaald, we hadden toch een over-

eenkomst gesloten.  

Dat was hij even vergeten. De 17e zijn we met de Partybus van Bijker naar Zoo 

Veldhoven geweest en dit leverde een mooie gezellige dag op. We hadden op 

wat meer animo gerekend. Het klusteam van Weizigt(Jan, Rinus, Dirk) is druk 

geweest met een nieuw plafond in beide rennen te plaatsen, zodat het hopelijk 

niet meer zo snel zwart wordt van vocht aanslag. Piet Smit heeft de verlichting 

verbetert. 



 
 

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. 



 
 

Oktober 

De 3e komt Peter Breedenbeek uit Alphen a/d. Rijn ons wetenschappelijk 

onderwijzen over de voedingsleer voor vogels. En dit is echt een prima 

avond geworden. In ons toekomstig gebouw, nu nog de Waterjuffer ge-

naamd gaan we voortaan onze activiteiten ontplooien en dat is mooi mee-

genomen en kunnen we vast wennen aan de indeling van het gebouw. Za-

terdag 8 houden we onze Technische Jongvogeldag in dit gebouw en ook 

dat is weer een leuke dag geworden. In het linkse lokaal werd de Jeugd-

districtdag Z-H. gehouden en rechts zaten wij met onze leden, een prima 

combinatie en lekker druk bij de catering. De 26e hebben wij collectief en 

een paar op eigen gelegenheid vogels naar de Rayon 5 RIVIERENCUP 

gebracht en dat was niet voor niets. We haalden weer als vereniging de 

prijs voor beste vereniging weg en onderling was er behoorlijk wat Goud, 

Zilver of Brons verdient. Ondanks alle negatieve praatjes laten onze leden 

toch regelmatig zien dat het bij ons clubje eigenlijk wel goed gaat. 

November 

De 1e gaan we direct naar Dubbelmonde om de speld uit te reiken voor 

het 40 jarig lidmaatschap. Een gezellige middag met wel 40 personen, 

leuk filmpje van onze club en ook nog even een bakkie gedaan bij de 

volière een gezellige middag gehad met een dankbaar publiek. Zodoende 

was er geen contactavond omdat er ook alweer de vogelshow met ope-

ning op de 9e gepland stond. Dat hebben we voor de laatste keer in de 

Luchtbode gedaan en hopelijk volgend jaar in ons eigen gebouw. De 

volière op Weizigt zit door de uitbraak van de vogelgriep helemaal in spe-

ciaal ademend plastic folie. Het vogeleiland is voor het publiek gesloten. 

December. 

Op de 17e organiseerde wij weer de Nationale Zangkanarie wedstrijd en 

dit mocht alleen maar van de leden als er winst werd gemaakt. Dat is pri-

ma gelukt en dit keer moest er geld bij onze gewone vogelshow en zo zie 

je maar wat een verschil het maakt waar en onder welke voorwaarden je 

een vogelshow organiseert. Zeker nu we de subsidie van gemeente Dor-

drecht missen is het mooi meegenomen dat er de Grote Clubactie bestaat, 

al is het jammer dat niet alle 200 loten verkocht zijn. We hadden het ver-

voer naar en van de vogels voor de Districttentoonstelling in Roelofa-

rendsveen goed geregeld, alleen de vogelgriep schopte alles in het hon-

derd. 



 
 



 
 

NL DOET 
Omschrijving 

Stadsboerderij Weizigt is de duurzaamste Stadsboerderij van Neder-

land, maar ook de dieren zijn niet alledaags. We hebben 4 soorten 

geiten, 2 verschillende schapenrassen, ezels, runderen, konijnen, 

varkens. Op het vogeleiland zitten/lopen/vliegen Kalkoenen, Kip-

pen, Duiven en een groot aantal verschillende soorten Eenden en 

sinds 2014 de Voliere met Australische Parkieten en Vruchten en In-

sectenetende vogels. De dieren hebben veel verzorging nodig en de 

stallen moeten worden uitgemest. We zoeken enthousiaste mensen 

met liefde voor dieren en natuur om ons een dag te helpen. In en 

rond de boerderij hebben we nog diverse andere klussen. Tussen de 

middag lunchen we met elkaar. Na afloop is er nog een gezellige af-

sluiting. Komt u ook op 10 maart ! 

Resultaat 

De stallen en omgeving van de Stadsboerderij zijn schoon. De be-

groeiing is gesnoeid. Vrijwilligers hebben een gezellige en leerzame 

dag gehad. 

Van de vogelvereniging komen Jan de Koning, Rinus Philippo en 

Dirk om de volière weer wat op te knappen, maar hopelijk zijn er 

nog meer leden die op deze speciale dag ons een handje komen hel-

pen. 

Opgave kan via Dirk, maar ook via; www.weizigt.nl  

Zojuist bericht ontvangen dat de verzorger van de voliere een 

baan heeft gevonden en nu stopt met zijn schoonmaak werk. Zo-

doende deze oproep voor een vogelhulp. De werkzaamheden be-

staan uit het vervangen van vloerstrooisel en schoonmaken van 

de etensbakjes. 

Helpt u Weizigt als vrijwilliger op een dag die u het beste uit-

komt, maar het liefste op vrijdag. 

http://www.weizigt.nl/
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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. 



 
 


