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De Voliere Harzer Federatie

Maandag 2 mei is er weer clubavond. Uitgenodigd: Peer van der Zande. Keurmeester en
kweker van een ruim aantal soorten kanaries.
Ook aan de kweek en bevedering wordt aandacht geschonken. Peer staat ook altijd open
voor problemen op wat voor gebied dan ook,
want zijn ervaring is inmiddels onuitputtelijk
geworden. Hij beschikt over 5 lezingen en ik
heb gevraagd daar een combinatie van te maken, zodat er veel onderwerpen aan bod komen. Zit je met een probleem in je kweek of
kweekruimte, gooi het op tafel en dan komt er
vast wel een oplossing voor. Het is niet alleen
de spreker, maar ook de oude rotten in de hobby gooien hun ervaringen de zaal in. Toon uw
blijdschap over de Corona regels en bezoek de
clubavond weer. Beloon het bestuur, ze doen
dit voor U. Maak de spreker blij en voldaan.

Clubgebouw De Voliere,

Adj. H.P. Kosterstraat 5 in Dordrecht.
Open vanaf 19.30, aanvang 20.00 uur.

Dit bedrijf sponsort onze vereniging
met een bedrag van € 500,- aan verf
om de buitenkant van het gebouw van
een nieuwe laag en kleur te voor zien.
Ook de Bijenclub wordt met dit bedrag gesponsord voor het schilderen
van hun opstal. Heel veel dank.

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; 5 - 2022
lid Kamer van Koophandel onder NR: 24367740.
Voorzitter:

Bestuurssamenstelling:

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 / Internet /
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.

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 manier van ringen bestellen, voor
hulp neem contact op met onze ringencommissaris. Maak een afspraak met Arie via 0682502930 of boonarie@live.nl of tijdens de
vogelbeurs. Ronde 4 wordt na 15 mei uitgeleverd. Vanaf nu digitaal bestellen en betalen.
Ledenbestand 01-05-2022: 88 leden, 30 gastleden.
Lid De Voliere + NBvV lid
87 Contributie bedrag € 42,00
Jeugdlid De Voliere + NBvV 1 Contributie bedrag € 20,00
Gastlid De Voliere
30 Contributie bedrag € 20,00
Totaal aantal leden:
118
Welkom als nieuw (gast)lid: Pieter de Gruijter als gastlid en
Jan Schoutene kweekt Japanse Meeuwen nu als gastlid, volgend jaar volledig lid en Rob van der Geer als lid, gaat
Glosters kweken.

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

Veranderingen/wijzigingen/aanpassingen









Woensdag open van 09.00-14.00 uur, zaterdag 10.00-14.00
U mag altijd uw beschermingsmiddelen dragen natuurlijk.
Vanaf 1 april zelf uw ringen digitaal bestellen. Er zijn geen
bestel rondes meer. Arie Boon helpt u zo nodig. Zie boven.
Jan van Vuren gaat emigreren naar Indonesie en schenkt zijn
voliere aan de club. Deze krijgt een plekje naast de vijver.
Voortaan ook zaterdag open van 10.00– 14.00 uur.

Er veel weerstand is tegen het digitaal ringen bestellen en betalen en contributie verhoging, dit vast nog een staartje gaat krijgen.

Geschiedenis van de Volière deel 14

Zoals gebruikelijk begon het jaar 2019 met de traditionele nieuwjaarsreceptie
deze keer op 7 januari in het eigen clubgebouw. Met 32 personen was er een
mooie opkomst en iedereen kreeg een glaasje Champagne om te proosten op
het nieuwe jaar. Ook met de diverse hapjes en gratie consumptiebonnen
maakte het bestuur goede sier en werd het een gezellige avond. Met 103 leden
22 gastleden en 8 donateurs op 1-1-2019 mocht de club niet klagen al waren
er een maand later nog wel een paar opzeggingen Op 12 januari gingen we
met 13 personen zo rond 8.15 uur naar Zwolle voor de 67e Confédération Ornithologique Mondial of zoals we meestal zeggen de Wereldshow. Voordat we
bij de IJsselhallen aankwamen hadden we nog een koffiestop bij het ons welbekende wegrestaurant de Tweede Steeg langs de A28 bij Amersfoort. Hier
genoten we van koffie met appelgebak en daarna door naar Zwolle waar we in
de regen een eind moesten lopen omdat de ingang helemaal op de kop van de
IJsselhallen was deze keer. Met 25.000 vogels en veel standhouders met
prachtige vogelverblijven in allerlei soorten was er veel te zien maar aan die
mooie volières hing wel een stevig prijskaartje. Ook waren er bij de vogels
weer mooie exemplaren te bewonderen en Erik Buizer was als keurmeester
bij de zangvogels betrokken. Rond 13.00 uur hebben we gezamenlijk wat gegeten en konden we even bijpraten om 18.15 uur waren we weer terug in Dordrecht. Er gebeurde meer in de wereld zo liep het traditionele vreugdevuur in
Scheveningen volledig uit de hand. Wind vanuit zee zorgde voor branden in
de stad door een enorme vonkenregen. In februari extreem winterweer in het
midden en westen van de Verenigde Staten met temperaturen van – 49 ᵒ zorgde ervoor dat 20 mensen overleden. In april legde een grote brand de Notre –
Dame van Parijs grotendeels in de as. Advocaat Derk Wiersum werd 18 september voor zijn huis doodgeschoten, hij was advocaat van kroongetuige Nabil B. in het Mocro Maffia proces. De vermeende leider van de groep Ridouan
Taghi werd later in 2019 opgepakt in Dubai. De boeren lieten zich ook gelden
er waren veel protestacties door met honderden tractoren naar Den Haag te
rijden. Ook in andere plaatsen kwamen ze protesteren met als gevolg hiervan
files van soms 50 km op de wegen. De boeren zijn boos omdat ze worden afgeschilderd als milieuvervuilers en de stikstofmaatregelen die aangekondigd
werden niet accepteren. Het halveren van de veestapel wat de overheid zou
willen om de stikstofuitstoot terug te dringen zien ze niet zitten. In mei van
dit jaar won Duncan Laurense won na 44 jaar met zijn song Arcade voor Nederland het Songfestival in Tel-Aviv. Op 26 juli werd het met 39.3 ᵒ in Eindhoven en 40.1 ᵒ in Volkel maar ook elders erg warm in Nederland. In 2019
zijn ook weer veel bekende personen overleden o.a. Doris Day (97) Amerikaanse actrice / zangeres, de omstreden Robert Mugabe (95) president Zimbabwe, Rutger Hauer (75) acteur maar ook bekend van de jeugdserie Floris.
Eli Asser (96) bekend schrijver in de jaren ’70 van de tv series ’t Schaep met
de 5 poten en Citroentje met suiker. Jules Deelder (75) schrijver, schrijver,
Sparta supporter en de nachtburgemeester van Rotterdam. Johnny Lion (77)

Bloembinderij Bussem
Kromme Zandweg 2

3319 GH DORDRECHT

Tel./Fax 078-6160320

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.

Open Ma t/m Vr. 08.00 –
18.00 en Za. 08.00-17.00
uur.
Oudenhovenstraat 30-36
Vertrouwd adres voor,
verf, behang, materiaal

3311 GK Dordrecht. Tel.
078-6134500.

E-mail: info@vanreesverf.nl

zanger en Martine Bijl (71) zangeres, actrice en presentator o.a. Heel Holland
Bakt. Niki Lauda (70) autosport, Humphrey Mijnals (88) 1e Surinaamse voetballer die ook het Nederlands elftal haalde, Barry Hughes (81) voetballer / trainer
en zanger, Raymond Poulidor (83) Franse wielrenner en Opa van Mathieu van
der Poel. Bij de Volière overleed begin januari Cor van Heeren (85) jarenlang
vormde hij met zijn vrouw Bep de redactie voor het clubblad en was bijna altijd
aanwezig op de contactavonden en medewerker tijdens de tentoonstelling. In
september overleed Frits van der Schaaf (73) jarenlang een zeer verdienstelijke
Zebravinken kweker met vaak succes op de tentoonstelling. We gaan naar leukere onderwerpen toe en wel de tentoonstelling die van donderdag 7 november t/m
zaterdag 9 november open was voor het publiek. Winnaar Bondskruis E. Groeneweg 94 p. met een Postuur Kanarie Mehringer Lichtbont. Mooiste Kleur Kanarie 93 p. + B.M. G.G. van Zijtveld Mooiste Tropische vogel 92 p. + B.M. P.
van Drongelen Mooiste Parkiet 93 p. + B.M. P. Smit Mooiste Europese Cultuur
90 p. A. Boon en Mooiste O.K. vogel 93 p. R. Blanker. Mooiste Stel 181 p. D.
Vaartmans ( jeugdlid ) met Zilverbek wildkleur. Mooiste Stam 365 p. P. Smit met
Grasparkiet dubbel factorig spangle wit.
Tot slot uitslag individueel klassement 5 beste vogels 1e E. Groeneweg met 459
punten. 2e P. Smit met 458 punten 3e G.G. van Zijtveld met 456 punten 4e J.
van Oosten met 453 punten 5e P. van Drongelen ook met 453 punten 6e J.
Loomeijer 452 punten 7e R. Blanker 449 punten 8e S. Augustijn 448 punten 9e D.
Vaartmans 447 punten 10e J. van der Molen 443 punten er waren 151 vogels ingeschreven.
Op 12-10-2019 werd de Jeugd district dag door de Volière georganiseerd met 11
inzenders en 65 vogels werd het voor de jeugd een leerzame dag. Vooral omdat
de keurmeesters Leen Boers, Joke Diepstraten en Rinus Graafmans uitleg gaven
tijdens de keuring aan de deelnemers. Om 12.30 uur ging de jeugd naar de Mac
Donalds helaas was de schoolbus van Arie Bijker defect en moesten ze met auto’s naar het bezoekerscentrum De Hollandse Biesbosch. Ons lid en gepensioneerd Parkwachter Piet de Koning was aanwezig voor tekst en uitleg en met het
elektrische pontje werd naar het griendwerkerseiland gevaren. Het weer werkte
helaas niet mee dus was iedereen behoorlijk nat bij terugkomst in ons clubgebouw waar District voorzitter Cees Diepstraten de prijzen uitreikte. Catlin Koenen werd bij de Kanaries kampioen (92 p) 1e prijs (91 p) en ook nog een 3e prijs
(90 p)Yannick Koenen 2e prijs bij de Kanaries (91 p) Melanie van Bruchem.
Kampioen bij de Zebravinken (93 p) Wilmer Damen met een Gordelgrasvink 2 e
prijs (92 p) Karin van Drongelen 1e prijs met een Binzenastrilde (92 p) Daniëlle
van Bruchem 3e prijs met een Ceresamadine (92 p) Joran Verhagen kampioen
met Agapornis Roseicollis (92 p) Luna de Bruijn 2e prijs met een Blauwvleugel
Parkiet (90 p) en Sylvida de Jager 3e prijs met een Cinnamon Violet Parkiet (90
p) Zoals te lezen valt allemaal namen van buiten Dordrecht omdat we helaas zelf
geen deelnemende jeugdleden meer hebben. Diezelfde dag werd ook de z.g.n.
technische jongvogel dag voor leden van de Volière gehouden 12 leden en 67 vogels.

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. Ongelofelijk assortiment KWALITEITS producten, voor een eerlijke prijs.

Hier waren de keurmeesters Cees Diepstraten voor de kanaries met later nog
hulp van Leen Boers en voor de tropen Peter Wijgerde ook zij gaven tekst en uitleg aan de deelnemers. De mooiste kanarie was van Gerard van Zijtveld ( ook
bekend als Tinus de ijzervreter ). Jeroen van de Molen had de mooiste tropische
vogel en Piet Smit de mooiste parkiet bij de kromsnavels.
Zwijndrecht organiseerde in 2019 de Wedstrijd om de Rivieren Cup van Rayon 5
en met 325 vogels hadden ze een mooie opkomst. Ook van de Volière deden een
aantal leden mee Gerard van Zijtveld met zijn Kanaries Melanine Zwartkobalt
Rood intensief en schimmel 4x 89 2x 88 en 2x 90. Jan van Oosten met Gloster
Consort Goud 91 p en met Gloster Corona 89 en 88 p. Succes was er ook voor
Harry Groeneweg met zijn Postuurkanaries Mehringer donkerbont 92 p. Goud en
ook nog 91 en 90 p. Verder Goud met Fiorino gladkop 91 p. ook nog 90 en 89 p.
Bij de gekuifde Goud met 93 p. en 91 en 90 p.
Jan Loomeijer met Zilverbek donkerbuik Agaat bruin Goud 92 p. en 90p. met
Rijstvogel Wildkleur Goud 91 p. Pastel Opaal Goud 91 p. en met Pastel 91 en 90
p. Piet Smit Grasparkiet Spangle groen 89 p. Spangle grijs 90 en 89 p. Dubbelfactorig Wit Goud 91 p. en 89 p. Dom. Bont Hemelsblauw 2x 88 p.
Het Individuele Klassement ( 5 vogels ) 1e A.J. van Bruchem 460 p. 2e A. Venderbos 460 p. 3e M. Venderbos 459 p. Het Verenigingsklassement ( 10 vogels)
werd gewonnen door Ons Genoegen Zwijndrecht met 920 p. 2e Ons Genoegen
Ameide 920 p. ( na doortellen ) 3e Kleurvogelvereniging Gorichem & Omstreken 919 p. 4e De Volière 914 p.
Wat gebeurde er nog meer in Nederland op 2 januari kwamen er door een zware
storm eer dan 270 containers in zee terecht. Containerschip MSC Zoe ( capaciteit
19.000 containers ) kreeg te maken met schuivende lading en ze kwamen in de
Waddenzee terecht. In Oostenrijk viel 3 m. sneeuw in een paar dagen op veel
plaatsen en in december werden in Wuhan ( China ) de eerste Covid-19 besmettingen geregistreerd, iets later zou heel de Wereld met Corona te maken krijgen.
Op sportgebied was 2019 best succesvol Michael van Gerwen werd Wereldkampioen Darten Annemiek van Vleuten Wereldkampioen Wielrennen Sifan Hassan
2x Wereldkampioen op de 1.500 m. en op de 10.000 m. Atletiek. De Nederlandse
voetbalvrouwen worden 2e op het WK Voetbal in Frankrijk Amerika was in de
finale te sterk voor ons vrouwenteam. De Nederlandse Handbalvrouwen werden
in Japan Wereldkampioen door de Spaanse vrouwen te verslaan in de finale.
Ajax deed het heel goed in de Champions - League na mooie resultaten tegen
o.a. Bayern München, Real Madrid, Juventus werd in de halve finale ongelukkig
verloren van Tottenham Hotspur. Tot slot was er in december de District tentoonstelling in Hellevoetsluis de organisatie lag bij Vogelvereniging de Vogelvriend
en er kwamen 839 vogels op de stellingen. Helaas maar 1 deelnemer namens de
Volière n.l. Harry Groeneweg die het prima deed. Met zijn Postuurkanarie
Mehringer donkerbont Kampioen 92 p. Zilver 91 p. en 90 p. Fiorino gladkop
Kampioen 92 p. Zilver 91 p. en 89 p. Fiorino gekuifd donkerbont Kampioen 92
p. Zilver 91 p. en 90 p. 5e in klassement met 458 p. Zo kwamen we aan het einde
van 2019 een jaar waarin weer veel gebeurde en staat er ook weer iets op papier
over de Historie van de Volière.
Chris Vigelius

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

Medewerkersavond
Zaterdag 9 april hebben wij de medewerkers met een
etentje bedankt voor hun vrijwillige inzet de afgelopen
tijd. Door Corona was het niet mogelijk dit eerder te
doen. Enkele genodigde konden door andere afspraken
niet aanwezig zijn. Ook hun partners werden bedankt,
want daar staat of valt alles mee. Het eten smaakte
schijnbaar goed, want er was zo goed als niets over. Met
nog een gratis rondje Bingo waar net zolang werd door
gespeeld tot allen getallen op waren en een ijsje of bakkie leut, kwam er een einde aan deze gezellige avond.
Namens het bestuur, nogmaals allemaal bedankt.

FIETS SPECIALIST

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

Ringen bestellen
Dat is me wat die NBvV, maar ze moeten wel meegaan in de nieuwe wereld. Op 1 april en dat is geen grap zijn alle vogelliefhebbers
in heel het land geconfronteerd met deze nieuwe manier van ringen
bestellen. Voor leden van onze vereniging dus ook en dat kan voor
problemen zorgen uiteraard. Mensen die al regelmatig met de computer werken is dit poepen zonder duwen, maar er is ook een aantal leden die dit bijna niet doen, of helemaal nog geen computer
bezitten. Voor die leden staat onze ringencommissaris gereed om te
assisteren en wordt dit zonder probleem opgelost. Arie is er helemaal klaar voor, weet van de hoed en de rand en zorgt dat uw ringen binnen 6 weken bij u in de bus vallen. Dat is dan wel weer een
voordeel. Dus schroom niet en belt Arie even op en hij staat binnen
de korts mogelijke tijd bij u op de stoep. Maar de hulp in roepen
van een (klein) zoon/dochter of buren of vrienden met een computer, Laptop, Notebook of tablet, is misschien voor u ook een mogelijkheid. De ringen komen uit Argentinië en schijnen van hoog niveau te zijn, goed leesbaar, van binnen en buiten behandelt en afgebraamd, zodat de vogelpootjes niet kunnen beschadigen en de
huid en veren niet zwart of groezelig worden. Nog een pluspunt.

Contributie

Dat is me wat met die NBvV deel 2. In 2023 gaan ze de contributie
verhogen met € 2,00 en in 2024 nogmaals met € 2,00. Wij moeten
dit altijd voorleggen aan de leden, dus wij kunnen pas in 2024 een
verhoging doorvoeren. Penningmeester heeft voorgesteld om in
2024 met € 3,00 te verhogen in plaats van de € 4,00 van de NBvV.
Voor onze gastleden volgt geen verhoging. Overige bestuursleden
steunen dit voorstel en wij leggen dit voor tijdens de ALV van
2023. Wij gaan het zien, maar dit is toch een sympathiek gebaar.

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

WEETJES
OVER DE HEGGENMUS
Het gros van onze
broedvogels blijft jaarrond in België. Een
groot deel van de jonge vogels, brengt de
winter door in Frankrijk of Spanje. Volwassen vogels uit Scandinavië en NoordDuitsland trekken echter ook weg. De trek
piekt in de tweede
helft van september
en neemt in de loop
van oktober snel in
omvang af. De duinen worden in de herfst nagenoeg volledig
verlaten. Wellicht trekken de heggenmussen naar de stedelijke
gebieden om er in tuinen voedsel te zoeken.
• In de naamlijst van de Nederlandse vogels uit 1897 had men
het over de bastaardnachtegaal - een naam die voor het eerst
opduikt in 176 - omdat de aanhef van de zang van de heggenmus doet denken aan die van de nachtegaal.
• De heggenmus heeft in Vlaanderen erg veel dialectnamen. De
meest voorkomende zijn blauwe haagmus, koolpijp, blauwe korenmus en blauwe rietmus. Meer opvallende dialectnamen zijn
hageschijter, hagekutter, pietjekool en winterzanger.
• De heggenmus is niet verwant aan de huismus en de ringmus.
Heggenmussen zijn dan ook geen mussen. De heggenmussen
vormen een afzonderlijke familie in het vogelrijk.
• De heggenmus is één van de favoriete waardvogels van de
koekoek.
De Victoriaanse dominee F.O. Morris, raadde zijn parochieleden
aan om een voorbeeld te nemen aan de bescheiden levenswijze
van de heggenmus. Vermoedelijk was hij niet op de hoogte van
het overspelige seksleven van de soort.
•

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

Net voor Pasen waren de plantenbakken van nieuwe tuinplan zo goed als
gereed. Nog wat afwerken en wat goede grond erin en dan kan Groei &
Bloei zich uitleven met de beplanting. Ze bestaan dit jaar 140 jaar wat ze
met diverse actie luister bij willen zetten. Fruitbomen schenken ze ons.

Dag van Duurzaamheid
Zaterdag 14 mei is De Voliere open van 10.00 16.00 uur. We nemen u mee in de nieuwe tuin en laten u zien wat er nog op ons programma staat voor
duurzaamheid. En dat is best veel voor zo’n klein
clubje.
Allereerst is ons gebouw goed geïsoleerd en zijn we
zomers al volledig van het gas af. Verder bezitten we
nu al tanks voor 4000 liter regenwater, waarmee we
de tuinen kunnen besproeien, plan is om nog 2 tanks
erbij te nemen. Op het verlanglijstje staan zonnepanelen en elektrisch verwarmen. Vanaf deze datum
zijn we voortaan ook zaterdags open van 10.0014.00 uur voor leden en bewoners van de omgeving.
Voor de kinderen zijn er spelletjes beschikbaar en
een lekker ijsje. Voor de grote bezoekers is er koffie/
thee met een heerlijk koekje. Het verbrede terras is
open. Er worden films vertoont van vogels en natuur. Terras zoals onder op de foto is verledentijd en
ook de andere foto’s hebben een andere uitstraling.
We hebben nog wat parasols aangeschaft.

Vogelbeurs met voer afdeling

Zaterdag 23 april; 10.00-13.30 uur.
We zijn overgeschakeld naar nieuwe af levering dag. Voortaan komt Werner dinsdag
of woensdagochtend bezorgen. Bestel
voortaan uiterlijk op de maandag voor de
beurs uw balen zaad, eivoer, en bodembedekkingen bij Erik. Bel; 06-36208353 of mail;
e-buizer@hotmail.com Hij

geeft dit dan door aan
Werner, zodat de kans op fouten steeds
minder wordt.

Vogelbeurs met voer afdeling
Zaterdag 28 mei; 10.00-13.30 uur.

Guus Groenling
Grote bedrijvigheid in onze regio. Guus Groenling hoorde van diverse
kennissen dat er in de regio een groot project gestart was. Nu wilde hij
natuurlijk het naadje van de kous weten en ging op een goede dag op onderzoek uit. Eerst had hij aan Peter Postduif gevraagd waar hij heen
moest en toen bleek dat het niet ver weg was ging Greta Groenling ook
mee. Samen waren ze binnen een half uurtje op de plek van bestemming
en keken aldaar hun ogen uit.
Grote bergen, massa's steen in soorten, kleuren en maten en een ontploft
grasperk waren daar te zien en verder nog een aantal van die tweebenige
figuren.
Die sjouwden zich een bult met schoppen, harken en rollend materieel.
Als kippen MET kop zaten ze te meten en te kakelen voordat er ook
maar 1 spa de grond inging.
Nu staan er een groot aantal muurtjes die bakken vormen en plompverloren in het midden een cirkel. Is het soms een nieuwe mythologische
plek? Mijnheer den Uil wist meer. Een tuin.......dat is het project. Maar
wij zien geen planten en alleen maar grond en stenen. Mijnheer den Uil
knikte minzaam en wist te melden dat op 14 mei de officiële opening zal
zijn. Hij wist ook te melden dat er bijen rondvliegen en dat er
Appeltjes van Oranje staan.
Er staan zo links en rechts wat conifeertjes en kerstbomen zonder verlichting. Karel Kraai, die verderop in de eik zit, opent zijn snavel en
kraait van blijdschap dat er dan meer lekkere hapjes te vinden zullen
zijn. Ricardo Reiger heeft bij geruchten vernomen dat er vissen zullen
gaan zwemmen en Simon Sperwer zit zich al verlekkerd de slaap uit zijn
ogen te wrijven met het idee dat er meer vogeltjes het terrein gaan bevolken.
Dan hoeft hij samen met Samantha Sperwer niet zo ver te zoeken naar
lekkere hapjes.
Nu zijn er reeds veel jonge meesjes, musjes en roodborstjes in het struikgewas te vinden.
Guus en Greta Groenling weten genoeg en gaan verslag uitbrengen aan
alle bekenden.
Tot volgende maand.
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