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Maandag 6 maart komt de ex boswachter uit de 
Biesbosch een lezing verzorgen. Deze gaat uiter-
aard over alle dieren die in dit schitterende na-
tuur gebied leven, op doortrek zijn of gewoon 
daar even komen broeden. En dat worden er 
steeds meer en ook steeds grotere vogels.  
Za. 25 februari Vogelbeurs tussen 10.00-13.00 uur. 

Maandag 3 april komt er weer een speciale le-
zing over vogels in voliere, kweekruimte en op 
de tentoonstelling. Spreker deze avond Kees 
Diepstraten. Is weer helemaal terug. 
Za. 25 maart Vogelbeurs tussen 10.00-13.00 uur. 

Kom gezellig langs op woensdag of zaterdag, 
tussen 10.00 en 13.00 uur voor een bakkie leut of 
iets anders. Wij zien u graag bij de bovenge-
noemde activiteiten, zo blijft het bestuur ook ge-
motiveerd!  We doen het voor onze leden, maar 
ook voor kwekers uit de omliggende plaatsen.  
Za. 22 april Vogelbeurs tussen 10.00-13.00 uur.  

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



 
 
 



 
 

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

    54e jaargang nummer;3 & 4 - 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



 
 

De Voliere 70 jaar 
Ja, dat is zeker reden om even bij stil te staan. Chris Vigelius is al 
weer druk bezig om weer een stuk historie op papier te zetten en 
het bestuur is ook in conclaaf om dit jaar een speciaal tintje te ge-
ven. En dat valt nog niet mee, want er is zoveel te bedenken en de een 

vindt dit wel mooi terwijl een ander het helemaal niets vindt. 

We zijn nu druk bezig om een voliere in onze tuin te plaatsen. Tien jaar 
geleden hebben we bij Duurzaamheidscentrum Weizigt aan het Van 
Baerleplantsoen een mooie voliere geplaatst voor ons 60 jarig bestaan. 

In de jaren daarvoor hebben we om de vijf jaar een voliere geschonken 
of medewerking verleend bij het tot stand komen. Met terug werkende 
kracht aan Het Parkhuis, Vreedonk, Thureborg, Dubbelmonde. Vrijwil-
ligers van onze club zijn nog steeds ondersteunend bezig in Dubbelmon-
de. Vreedonk stopt en Thureborg bestaat niet meer. Parkhuis haalt voer. 

Dus nu schenken we ons eigen en de buurtgenoten een voliere met ge-
wone goedkope vogels, anders is de voliere zo leeg natuurlijk. 

Amateurschilderes Nanda is onze witte gevelplaten boven de ramen aan 
het beschilderen, ook dat wordt betaald uit het jubileum potje. 

De vissen in de vijver hebben het ook prima naar hun zin en zien uit 
naar de zomer. Zitten gezellig dichtbij de voliere, echt dierenhoekje. 

Onze Bijzondere TT staat ook in het teken van het 70 jarig bestaan en 
dat onderstrepen we met het inschrijfgeld per deelnemer op € 7,00 in te 
stellen, inclusief de catalogus en ongeacht het ingestuurde aantal vogels 
De eerste prijs in het klassement is verhoogt naar € 70,00 en zo terug 
naar € 10,00 wat ook hopelijk een extra stimulans wordt voor kwekers 
uit de regio om deel te nemen. 

Zaterdag 1 juli de Buurt BBQ met inschrijfgeld van € 7,00 per persoon. 

Zaterdag 9 september gaan we met de bus naar Blijdorp of Avifauna, in-
schrijfgeld is € 7,00 per persoon. In de bus kunnen 49 personen. Vol is .. 



 
 



 
 

Ledenbestand 01-03-2023: 84 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:       114 

Nieuw lid: Mohammed Korkmaz uit Alblasserdam, 
kweekt Gouldamedines, Parkieten en Putters. Wij he-
ten hem welkom en veel plezier aan de hobby. 

Nog niet iedereen heeft zijn of haar contributie overge-
maakt. Wilt u dit alstublieft even doen? 

Van dit bedrag hebben wij NBvV contributie al voldaan. 

Duurzaamheid 
Om ons schone 
drinkwater niet te 
hoeven gebruiken 
voor de tuinen te 
sproeien, hebben 
Dirk & Erik nog 4 
watertanks op we-
zen halen van een 
BVA veiling. We 
beschikken nu 
over 8000 liter re-
genwater en ho-
pen zo in droge 
periodes, de bo-
men, planten en 
struiken van vocht 
te kunnen voor-
zien. Mooi toch? 



 
 

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.  



 
     

         PARASIETEN, de oorzaak van vele problemen ! 

 
Een parasiet is een organisme dat zich in stand houdt en vermenigvuldigt ten 
koste van een ander organisme. Veelal zijn ze typerend voor hun gastheer of 
voedster en zijn ze met hen mee geëvolueerd. 
Parasieten bestaan in vele verschijningsvormen en formaten. Dit kan een dier, 
insect of plant zijn maar ook een bacterie, een schimmel, een virus, een ziek-
makend eiwit of een springend stukje DNA of RNA. 
Meestal is de schade die parasieten toebrengen niet zo groot en zal de gastheer 
of  voedster niet aan deze relatie ten onder gaan omdat de natuurlijke afweerre-
acties van een lichaam er meestal voor zorgen dat een besmetting niet tot een 
infectie leidt en bijgevolg ook geen ziekte veroorzaakt. Al een tijdje beheerst 
een dodelijk coronavirus Covid-19 wereldwijd het maatschappelijk leven en 
voorlopig zijn er niet meteen trefzekere oplossingen om deze pandemie af 
te stoppen. Dierlijke coronavirussen zijn belangrijke ziekteverwekkers, die de 
gezondheid van mens en dieren ernstig kunnen schaden en voor grote financi-
ële verliezen zorgen. Er zijn diverse oorzaken waardoor parasieten in ons li-
chaam terechtkomen. Vaak krijgen huisdieren last van parasieten waarvan er 
een aantal overdraagbaar zijn op de mens, maar ook de import van voedsel en 
dieren of reizen naar tropische landen verhoogt het risico omdat vele parasieten 
van daar in het wild levende dieren zeer gevaarlijk zijn. Bij vogels komen ver-
schillende parasieten voor, hetzij alleen of tegelijk in meerdere vormen, zoals 
muggen, mijten, wormen, eencellige organismen, schimmels, bacteriën en vi-
russen. Het zijn vooral gecombineerde besmettingen die voor sterfte zorgen,  
ook bij kanaries. Bijvoorbeeld bloedmijten in combinatie met een schimmelin-
fectie zoals coccidiose of een bacterie zoals salmonella of een virus zoals zwar-
te stip. Vogels zijn zeer stressgevoelig en het is niet verwonderlijk dat besmet-
tingen meestal optreden door een verstoord levensritme door handel, transport 
en shows. Meestal breken infecties uit in de broedperiode omdat dit voor de 
oudervogels een zeer belastende periode is met bovendien een rijk voedselaan-
bod. Samengehokt in beperkte ruimtes zijn ze zeer vatbaar voor kruisbesmet-
tingen via het drinkwater, het voer, de ontlasting en door inhaleren. Evenzeer 
schadelijk tot noodlottig zijn schommelingen in temperatuur en luchtvochtig-
heid, een gebrek aan hygiëne, overbevolking, verkeerde voedingspatronen, 
overdaad en ongecontroleerd gebruik van supplementen en medicatie. 
Maar...bovenal zijn het minuscule en microscopisch kleine organismen die 
voor problemen zorgen, enerzijds daar ze nagenoeg onzichtbaar zijn en ander-
zijds omdat ze in korte tijd massaal vermeerderen. Omdat parasieten aanwezig 
kunnen zijn zonder dat ze zichtbaar opvallen dient men steeds alert te zijn voor 
elk symptoom dat wijst op verzwakking, besmetting of een ziekte. Te laat in-
grijpen leidt tot onherstelbare lichaamsschade en sterven.  
Gecombineerde besmettingen dienen direct behandeld te worden maar daar-
voor moet de juiste diagnose gesteld worden door een staal name en microsco-
pisch onderzoek. 



 
 

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.  



 
 

 
 

Dit kan alleen door een dierenarts evenals het voorschrijven van een gepaste 
behandeltherapie. 
Secundaire bacteriële-,of schimmelinfecties dienen met een aangepast medicijn  
bestreden te worden zodat hert afweersysteem van de vogel zich kan herstellen 
om zelf het virus te kunnen bestrijden. Evenzeer is het toedienen van een 
darmconditioner noodzakelijk om snel voor vaste mest te zorgen terwijl het 
verstrekken van mineralen en sporenelementen nodig is om verlies aan vocht 
en zouten te compenseren. Omdat virusinfecties andere ontwikkelingsproces-
sen hebben dan bacteriële, of schimmelinfecties kunnen virussen niet met anti-
biotica bestreden worden. Er zijn wel  antivirale geneesmiddelen die de wer-
king van sommige virussen verstoren maar het is vooral de natuurlijke weer-
stand van mens of dier die het virus kan overwinnen.  Vaccineren zoals bij ka-
nariepokken kan helpen maar voor de meeste virussen is er  veelal geen vaccin. 
Dit heeft zowel te maken met de verschillende aard van virussen die via voort-
durende replicatie muteren tot nieuwe onbekende varianten die daarbij heel 
vlot overgaan op vee, huisdieren en mensen. 
Zowat elk wetenschappelijk onderzoek over virale besmettingen toont overdui-
delijk aan dat als het over infectiegevaar gaat bij mensen en dieren, men tel-
kens bij het immuun systeem terecht komt. Meestal ie er een duidelijk verband 
tussen een virusinfectie met een slechte algemene conditie, een slepende ziekte 
of ouderdomszwakte waardoor het virus kan vermeerderen omdat het afweer-
systeem tekortschiet. Sommige virussen worden jaren in het lichaam meege-
dragen zonder enig symptoom of nadelig gevolg tot ze ineens door een bijko-
mende besmetting of bij ziekte geactiveerd worden. Een immuunsysteem dat 
fel is aangetast maakt dat men veel vatbaarder is voor secondaire infecties 
waarbij een virus zich ineens explosief kan vermeerderen soms met de dood tot 
gevolg. 
De huidige covid-19 besmetting bewijst eens te meer dat virale infecties altijd 
voor problemen zullen zorgen omdat ze veelal al overdraagbaar zijn nog voor 
er zichtbare symptomen optreden. Het is vooral door menselijke activiteiten 
dat dierenvirussen steeds vaker op mensen overgaan. 
Virussen zijn microscopisch kleine deeltjes die bestaan uit erfelijk materiaal, 
verpakt in een eiwitomhulsel. Omdat ze geen eigen voortplantingsgestel en 
geen eigen stof wisseling hebben zijn ze volledig afhankelijk van een gastheer. 
In die zin wordt een virus niet echt gezien als levend organisme aangezien ze 
alleen maar biologisch  actief kunnen worden als ze in de cellen van andere le-
vende organismen zijn binnen gedrongen. Eens in de cel zorgen de anabole 
celprocessen van de gastheer ervoor dat het erfelijk virusmateriaal gaat groeien 
en vermenigvuldigen. Hierbij wordt het genetisch DNA van de gastheer syste-
matisch uitgeschakeld en in plaats daarvan worden virale eiwitten en het DNA/
RNA van het virus bereid en samengevoegd om vervolgens nieuwe kopieën 
van het virus te vormen. Dat een bepaald virus zich alleen maar kan hechten 
aan een specifieke gastheer heeft zowel te maken met de samenstelling van de 
eiwitmantel van het virus zelf als met de antigenen op de gastheercellen. 



 
 

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



 
   

In 2018 werden de gekende virussen opgedeeld in 14 ordes, 143 families, 846 
geslachten en 4958 virussoorten. De grote verscheidenheid en voortdurende 
evolutie maakt bestrijding heel moeilijk. 
Coronavirussen hebben zich aan zowat alle zoogdieren en vogels aangepast. Ze 
zijn een veel voorkomende oorzaak van milde tot ernstige infecties aan luchtwe-
gen en darmkanalen bij mens en dier. 
In 2012 verspreidde zich in het Midden-Oosten het MERS-virus uit de virus-
stam SARS-CoV-2 (zoönose), een virusstam die leidt tot ziektes of infecties die 
van nature overdraagbaar zijn van gewervelde dieren op mensen. MERS komt 
o.a. voor bij dromedarissen en zorgt bij mensen voor hoesten, niezen, korta-
demigheid, koorts en longontsteking. De SARS-en MERS-epidemieën brachten 
het onderzoek naar corona-virussen in een stroomversnelling hetgeen leidde tot 
de ontdekking van een aantal nieuwe corona-virussen. Sinds de fatale corona-
infectie FIP bij jonge katjes is vastgesteld, wordt koortsachtig gezocht naar een 
behandeling. 
Het onderzoek naar de dodelijke kattenziekte bewijst dat het vinden van een ge-
paste behandeling en vaccin zeer complex is omdat de erfelijke viruscode vast-
gelegd is in een RNA-molecuul van circa 30.000 basen. Dit zijn zuurregelaars 
die zorgen dat afgestorven cellen worden vervangen door nieuwe en dat kwetsu-
ren genezen. 
Daarenboven blijken nieuw gevormde virussen ook DNA te bevatten van nog 
onbekende corona-virussen of van een Rhino-verkoudheidsvirus. Rhino-
virussen bestaan in meer dan 100 soorten en veroorzaken al vanouds diverse 
luchtweginfecties bij mens en dier. Ze hebben de eigenschap om snel te muteren 
waardoor iemand die de Rhino-infectie overwint slechts voor korte tijd immuun 
is voor een nieuwe besmettingsvorm. 
In 2010, pas na twintig jaar studie van de genetische moleculaire details van co-
rona virussen, werd door Utrechtse onderzoekers vastgesteld dat de virussen de 
structuur van een belangrijk eiwit gebruiken om hun doelcellen binnen te drin-
gen. Enkel het ophelderen van deze complexe eiwitstructuur zal een uitweg bie-
den voor een behandeling of om deze virusinfecties te voorkomen. Maar hoe 
akelig corona-virussen ook kunnen zijn, het zijn voor mensen zeker niet de do-
delijkste virussen op aarde. Dit zijn vnl. HIV of aids, hepatitis, griep, HPV 
(Humaan Papilloma Virus, veroorzaker baarmoederhalscarcinomen), rabiës of 
hondsdolheid, knokkelkoorts en ebola. 
 
wordt vervolgd........ 



 
 

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, woensdag of zaterdagochtend. 



 
 

Bouw van tuin voliere is gestart. Waar Jan & Dirk staan wordt een vluchtje 
en vooraan een nachthokje c.q. sluisje met voerplateau’s.  



 
 

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       



 
 Kweekverslag van de Kleine Karekiet 

 
(Acrocephalus scirpaceus) 

INLEIDING 
Het verspreidingsgebied van deze vogels beslaat geheel Europa en dan 
voornamelijk de gebieden waar water en rietvelden te vinden zijn, met 
uitzondering van het hoge noorden van Europa. Delen van Azië en Afri-
ka behoren ook tot hun verspreidingsgebied. Deze gebieden zijn dan 
voornamelijk de overwinteringsgebieden. Het is dus een trekvogel die in 
april ongeveer weer in onze rietkragen te vinden is. De mannetjes arrive-
ren ongeveer 2 weken eerder dan de poppen. Deze twee weken hebben 
de mannen nodig om hun territorium te bemachtigen. Als ze hun territo-
rium hebben vastgesteld, beginnen ze de poppen te lokken met hun ge-
zang om zo te kunnen paren en vervolgens hun broedsels samen groot te 
krijgen. Diverse plantaardige materialen worden in hun nest verwerkt 
dat goed verscholen ligt in het net. Gemiddeld worden er zo'n 4 eitjes 
gelegd en deze worden dan in 12 à 14 dagen uitgebroed. De jongen vlie-
gen vervolgens na ongeveer 14 dagen uit. Ais de omstandigheden goed 
zijn, begint de pop al met de tweede ronde, terwijl de man de verzorging 
van de jongen op zich neemt. De jongen zijn hetzelfde gekleurd als de 
oudervogels. De kleuren van de vogels zijn hoofdzakelijk In verschillen-
de tinten bruin met daarbij een vaalwitte buikstreek, de poten zijn don-
kergrijs te noemen. De zang, die vooral de man ten gehore brengt, is 
eentonig en wordt in serie herhaald. Bij het zingen hangt hij graag in de 
top van een rietstengel.  
Het Is dus een rietvogel met als bijkomend feit dat ze snelgroeiende na-
gels hebben net als bijv. exotische rietvogels (Lonchura).  
DE KWEEK  
De vogels had ik in december overgenomen van een man die wegens ge-
zondheidsproblemen geheel moest stoppen met zijn vogelhobby.  



 
 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In & verkoop van; 
Postzegels & Munten Oud 

& antiek speelgoed 
‘s HeerBooeijenstraat 1 

3311 BN in Dordrecht. 

Tel. 078-6136438 
www.dordtsekil.nl 



 
 

 
Het kleurverschil tussen man en pop is niet zo gemakkelijk te zien. Er 
zijn wel wat verschillen, d.w.z. het bruin op het rugdek van de man is 
donkerder dan bij het popje en ook het bruine kapje op de kop. Dit alles 
kon ik pas constateren. Nadat ik zekerheid over de DNA-analyse had. 
Hieruit bleek inderdaad dat ik een koppel had.  
De pop had ik meteen voorzien van een geel knijpringetje en zodoende 
kon ik beide vogels beter observeren. De zang van de man was in de 
broedtijd duidelijk anders dan de roep van de pop, maar dat kon ik op 

het moment dat ik de vogels in bezit kreeg, 
nog niet weten. Beide vogels waren correct 
geringd en de verkoper had mij ook verteld 
dat het wel hand opfok vogels waren. Dit is 
voor mij op zich geen probleem, al pas ik 
dit zelf nooit toe op de door mij gekweekte 
jongen, puur uit principe. Op zondag 10 
april had ik de vogels tegelijk In hun aange-
paste kweek box van 23m diep  
 x1.25m breed x 2m hoog geplaatst. De bo-
dem van deze kwee box had Ik ingepakt met 
vilverfolie en op deze manier kon ik een bi-
otoop van water, riet. Gele lis en andere wa-
terplanten creëren. Het water werd uit de 
sloot gehaald, zodat dit meteen leven bezat. 
De reden hiervoor was dat dit weer ten goe-
de kwam aan de vogels, want met regelmaat 
vielen er gedeeltes droog en als dit gebeur-
de, zag je de vogels in de smurrie wroeten 
en allerlei beestjes opnemen. Eigenlijk alles 

wat liep, kroop of vloog, werd verorberd. Het aangeboden voer bestand 
uit Buffalo- en meelwormen die bepoederd werden met Ayes insecten-
strooipoeder. Op 16 mei hadden de vogels hun kunstig in het riet opge-
hangen nest gemaakt Het bestond hoofdzakelijk uit vooraf door mij ge-
droogde grasstengels en plantenwortels. Ook werd gebruik gemaakt van 
de door mij aangeboden pampagraspluimen. De rand van het nest krulde 
als het ware naar binnen. Ik denk dat dit een veiligheidsmaatregel is zo-
dat de eitjes of jongen er niet uitvallen bij harde wind of regen. Op 21 
mei was het eerste ei gelegd, lichtgroen met daarop vlekjes die blauw-
achtig/grijs waren. In totaal werden er 4 gates gelegd en die kwamen te-
gelijk uit op 4 juni. Dus in zo'n 12 dagen zijn de eitjes bebroed. Op een 
leeftijd van 4 dagen kon ik de jongen met zeer veel moeite ringen met de  



 
 

Zaterdag 25 maart en 22 
april Vogelbeurs met voer afdeling 
van 10.00-13.00 uur. Geef uw bestel-

ling tijdig door aan Erik.                        
Tel. 06 36208353 of                                         
E-mail. e-buizer@hotmail.com 

Prins Bernhardstraat 7, 3331 BN Zwijndrecht

Tel. 078-6125226

E-mail: info@wijnhandelbasbaan.nl

Via een oude timmerman uit Bleskens-
graaf zijn er  nestkastjes aan geschaft. 
Invlieg gat is bestemd voor mezen. Zijn 
allemaal met de hand beschildert met 
een unieke afbeelding. Zijn dus alle-
maal verschillend. De vraagprijs is € 
17,50 en er zijn er al velen verkocht. Er 
is een 2e na bestelling geplaatst en zijn 
binnen gekomen, dus sla u slag want op 
is nu ook echt op !    

mailto:e-buizer@hotmail.com


 
 

2,5mm wettelijk voorgeschreven ringmaat. De poten zijn op deze 
leeftijd nog wel dik en rubberachtig, maar als ze ouder worden, 
verbenen de poten en slinken en dan is de ringmaat goed te noe-
men. Wat opviel, was de gele kleur van de binnenkant van de 
snavel en 
in dit geel 
waren twee 
zwarte 
vlekken te 
vinden. 
Met een 
dag of 12 
waren de 
jongen uit 
het nest en 
zaten met 
zijn allen 
op een rij-
tje in het 
riet. Zowel 
de man als 
de pop ver-
zorgde de jongen uitstekend De tweede ronde verliep elders. De 
jonge vogels van ronde 1 had ik uit voorzorg uitgevangen op de 
dag van het uitkomen van de eitjes van ronde twee. Weer werden 
er 4 eitjes gelegd, maar hieruit kwamen uiteindelijk 2 jongen tot 
volledige wasdom. Op deze manier kreeg ik van dit koppel 6 jon-
gen, 100% natuurbroed en wettelijk goed geringd. Bij deze ge-
slaagde kweek was veel gevangen natuurvoedsel nodig in de 
vorm van vliegjes, mugjes etc.  
Bij de dierenzaak kocht ik ook muggenlarven en deze gaf ik dan 
In een heel dun laagje water In een heel grote bak. De muggen-
larven werden hoofdzakelijk de eerste 5 dagen de jongen ge-
voerd.  
 Tekst Arie Bakker te Dordrecht  



 
 



 
 

Amateur schilderes Nanda gaat onze witte panelen boven de ra-
men aan de Oost en Zuid gevel van ons gebouw beschilderen met 
vogels, bijen en planten. De samenwerking tussen de 3 gehuisveste 
verenigingen komt zo in beeld. De eerste is geplaatst. Geinig toch? 



 
 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 & Garrit Groenling 
Enkele weken terug ontving Garrit Groenling een rouwbericht via 
Ollie Ooievaar over verre verwanten van hem. Garrit vroeg aan zijn 
eega of zij wist om wie het zou moeten gaan, maar helaas zei het 
Greta Groenling niets. 
Daarop is Garrit  Groenling maar naar zijn neven en nichten in 
Zwolle vertrokken om te zien hoe zij daar de prijzen op de NK zou-
den vergaren. nu ......dat was me een chaos. 
Vanuit zijn uitkijkpost zag Garrit Groenling allemaal heetgebakerde 
poppetjes ronddraven en stond menig schermpje op "ZWART". 
Nieuwsgierig geworden vloog Garrit Groenling voorzichtig naar be-
neden en zag enkele neven en nichten opgedirkt in een kooitje zitten. 
Stilletjes ging hij op een van de kooitjes zitten en fluisterde:" Zijn er 
probleempjes?" 
Nieuwsgierig keek neef Gertjan naar boven en piepte heel zachtjes 
dat er een stortvloed aan probleempjes was. Nu moest hij, evenals 
zijn neven en nichten, nog een paar uur opgedirkt in zijn kooitje blij-
ven zitten totdat alles naar behoren zou werken. Afgunstig had 
Gertjan Groenling naar de papegaaihoek gekeken waar ze al lang en 
breed klaar waren met de keuring. De volgende dag bracht Garrit 
Groenling weer een bezoek aan zijn neven en nichten en hoorde dat 
zij wel drie uur hadden moeten wachten en van vermoeidheid niet 
meer recht op hun stokken hadden gezeten zodat zij naast de prijzen 
hadden gegrepen. Wel had Gertjan Groenling een nieuwtje. Hij had 
de baas van Garrit Groenling voorbij zien schuiven met twee kisten 
waar een hoop geluid uit kwam. Nadat Gertjan Groenling uitgelegd 
had waar Garrits baas naar toe was gelopen ging Garrit Groenling op 
onderzoek uit. Het kostte wat moeite, maar toen Garrit Groenling het 
riante ingerichte kamertje had gevonden wist Garrit Groenling gelijk 
wat er in die kisten zat. Ra..ra..ra...juist......."ZANGKANARIES". 
Het was twee dagen lang feest en halleluja in dat kamertje. Volgens 
Garrit Groenling heeft zijn baas een talenknobbel. Het ging van 
Duits naar Frans en Engels en dan al die Hollandse dialecten. 
Tevreden ging Garrit Groenling huiswaarts om verslag te doen aan 
zijn eega Greta. 
 
Tot volgende maand 



 
 


