
 
 



 
 



 
  

 

 

 

 

 

 Maandag 5 november TT avond. Tijdens deze avond 

worden de laatste puntjes op  de  I gezet en nemen wij 

vast een borrel op de goede afloop. Altijd weer spannend 

hoeveel vogels er zijn ingeschreven en of de complete pa-

pierwinkel goed verzorgt is. Nemen ook de RIVIEREN-

CUP nog even met u door en delen de formulieren uit als 

u deze nog niet ontvangen hebt. 

Tijdens deze avond draait één van de laatst aangeschafte 

films en doen we een verloting met deze keer wel heel 

leuke prijzen. Toen Willy(mijn vrouw) in het ziekenhuis 

in Capelle lag hoorde ik haar buurman een beetje bluffen 

over zijn zakelijke omzwervingen. En daar spring ik dan 

direct op in zodoende hebben we dit jaar wel heel aparte 

prijzen aan kunnen schaffen. 

Kom daarom ook. 

Aanvang 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.30 uur. 

Zijn we vroeg klaar, dan wordt er een nieuwe film ver-

toond en dat is altijd weer spannend waar het over gaat. 

 

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

zellig even langs, in de; Adjudant H.P. Kosterstraat 5 in 

Dordrecht. 

 

Het bestuur 



 
 



 
 

     Colofon 

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

    50e jaargang nummer;  11 - 2018                                                     
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: John Visser zonder bestuur functie: 06-51999236 

Lid van bestuur:   Vacant   

 Contributie 2019:  Contant / Internet  / overschrijfkaart bank 

 Senior Leden :   € 40,00    Jeugd/Gast leden:  € 20.00   

 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(overleden), C.A.van Heeren, M.L. de Grip.    

mailto:boonarie@live.nl


 
 

Bloembinderij Bussem  
Kromme Zandweg 2      
3319 GH DORDRECHT  
               

Tel./Fax 078-6160320  

Met de vogels in de voliere van 

Weizigt gaat het nog steeds pri-

ma. In samenwerking met Avi-

fauna zijn we nu aan het testen 

of er een beter voertje dan de 

meelwormen kan worden ge-

maakt. Het moet zo uit de diep-

vries in het bakje te doen zijn. 

http://www.weizigt.nl/


 
 

 

Bestellen ringen voor het kweekjaar 2018.  

Alleen mogelijk als spoedbestelling, dus 1 eu-

ro per ring extra. Ook kunststof ringen. 
Ronde 2 voor ringen 2019 is nu gesloten. Er zijn ruim 1600 

ringen besteld. Ronde 3 is nu open tot eind januari 2019. 
Nieuwe leden krijgen 90 dagen de tijd ringen te bestellen, onder 

speciale voorwaarden, met korting en binnen 14 dagen levertijd. 
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 EC vogels  de 

portokosten van € 0,75 in rekening te brengen met de kosten van de be-

stelling.  Wij hopen op uw begrip voor deze maatregel.  

U kunt nu ook Kunststofringen bestellen! En dit is gebeurd ! Benieuwd.                                                
Bij verhoging van Post.nl voor een postzegel, passen wij dit bedrag aan. 

Namens het bestuur, uw ringencommissaris  

Arie Boon.(Tel. 06-10549672, E-mail boonarie@live.nl ) 



 
 



 
 

Tijdens de tentoonstelling worden op vrijdag 9 november  

4 van onze leden voorzien van een NBvV speld. 

Frits v.d. Schaaf voor 25 jaar lidmaatschap. 

Hans Tolenaar voor 40 jaar lidmaatschap. 

Ad Wepster voor 50 jaar lidmaatschap. 

Piet de Koning voor 50 jaar lidmaatschap. 

Van de vereniging ontvangen ze een Oorkonde, een ca-

deaubon en bloemen. 

Wij wensen hun een fijne avond en hopen dat er nog velen 

jaren bij mogen komen. 

Het bestuur. 

PUNT interieurbouw.  
Sponsor van onze bar panelen. 

Knap stukje vakwerk en laat 

daarmee zien hoe mooi je alles 

kan maken met de nieuwe Ho-

mag Venture machine.  

Veerplaat 79 

3313 LJ  

Dordrecht  Tel. 

078-6164190 

Per 1 Oktober is lid geworden; Dennis Bussem heeft binnen 
voliere met o.a. Parkieten. 

Ledenbestand 1-9-2018: 101 leden, 20 gastleden en 8 dona-
teurs.  



 
 



 
 

H79 Bijz. v.v. De Nachtegaal, Heerjansdam. Sporthal Den Dam, Sportlaan 

8, 2995 VN  Heerjansdam. Open: 25-10-2018 t/m 27-10-2018. Openingstij-

den: Donderdag 19:30 - 22:00 uur -- Vrijdag 10:00 - 22:00 uur -- Zaterdag 

10:00 - 16:00 uur. Entree gratis.           

S05 Afd. De Vogelvriend, SLIEDRECHT. Activiteitencentrum "De Ha-

vik", Thorbeckelaan 110, 3362 BV SLIEDRECHT. Openingstijden vrijdag 

2 november 19.30 uur tot 22.00 uur. Zaterdag 3 november 10.00 uur tot 

16.30 uur. Rad van Avontuur Gratis entree.        

D05 Bijz. De Voliere, Dordrecht. De Voliere, Adj. H.P. Kosterstraat 

5, 3313 AM Dordrecht. Open; 8-11 van 19.30-22.00. 9-11 van 10.00-

22.00. 10-11 van 10.00-16.00 uur. Toegang gratis.                

H18 Bijz. VV Vogelvreugd, Hardinxveld-Giessendam. De Parel (v/h Her-

vormd Centrum), Talmastraat 9 , 3371 VG Hardinxveld-GIessendam. 

Open: 15-11-2018 t/m 17-11-2018 . Openingstijden: donderdag 19.30 uur t/

m 22.00 uur; vrijdag 10.00 uur t/m 22.00 uur; zaterdag 10.00 uur t/m 17.00 

uur, Entree gratis.              

A20 Afd. Ons Genoegen, Ameide. Camping de Koekoek, Lekdijk 47, 4235 

VM Tienhoven. Openingstijden: vrijdag 16 nov. 14:00 - 22:00 en zaterdag 

17 nov. 11:00 -16:00. Toegang gratis en rolstoel vriendelijk. Rad van Avontuur.  

N15 Bijz. vv de Leeuwerik, Nieuw-Lekkerland. de Bark, Veerweg 

4, 2957CJ Nieuw-Lekkerland . Open: 15-11-2018 t/m 17-11-2018 . Open do; 

20.00-2200 uur, vrij; 19.00-22.00 uur en zaterdag van 10.00-17.00. 

R40 Bijz. v.v. Witroka, RIDDERKERK. v.v Witroka, Westmolendijk 

99, 2985XK RIDDERKERK Open: 29-11-2018 t/m 1-12-2018. . open van 

donderdag 20:00 tot 22:00 uur, vrijdag van 10:00 tot 22:00 uur en zaterdag 

10:00 tot 15:00 uur.               

Z04 Bijz. ons genoegen,  uilenvliet 37a, 3333BS Zwijndrecht. Vrijdag 2 nov. 

open van 19:30 tot 22:00 uur zaterdag3 nov. open van 10:00 tot 16:00 uur, 

met aansluitend de prijsuitreiking gratis entree.       
 Vervolg op pagina 19, een paar bladzijden verder. 

Tentoonstelling agenda  



 
 

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.  



 
 

vogelvereniging 

De Voliere 
              Adj. H.P. Kosterstraat 5 

           Dordrecht 
Deze maand is het alweer tentoonstelling. Bij de oudere leden  

gaat het bloed dan sneller stromen, maar de nieuwe leden we-

ten vaak geeneens dat er een TT wordt gehouden en dat dit de 

kers op de taart is voor dit jaar. 

Het is ook zo’n gedoe met die vogels en voor de kweker is 

dat minstens net zo. Maar als vereniging wil je toch graag 

goed tevoorschijn komen met een leuk aantal vogels op de 

show en gezellig met elkaar tussen de stellingen door lopen 

en daarna gezellig met elkaar wat drinken en bij praten over 

de vogels die geshowd zijn en vooral over je eigen vogels. 

En dan krijg de keurmeester de complimenten of het verwijt 

dat hij toch snel naar de dichts bijzijnde opticien moet gaan, 

omdat er waarschijnlijk wat met zijn ogen aan de hand is. 

Maar meestal wil de kweker niet toegeven dat hij of zij het 

goed gezien heeft, maar de keurmeester toch net iets beter. 

Maar dat is juist het mooie van een wedstrijd met vogels, het 

kan zomaar anders zijn overdag tijdens de keuring met speci-

aal licht, dan tijdens de openingsuren met net iets ander licht 

en vooral een heel andere lichtinval. Het wordt nooit perfect 

en dat veertje wat tijdens de keuring net anders zat, zit nu he-

lemaal strak. 

Maar het zijn uw vogels en als u ze mooi vindt, kan niemand 

daar iets aan veranderen, en mag u er tevreden mee zijn. 

Tijdens de show is er ook een verkoophoek, daar mag ieder 

lid zijn overtollige vogels te koop zetten. De club ontvangt 

10% voor de aangeboden moeite per verkochte vogel. 



 
 

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.  



 
 Geschiedenis van de Volière deel 11  

 

Het jaar 2016 begon voor de Volière op 11 januari met de nieuwjaarsreceptie en 

Halte Patersweg was de locatie waar die gehouden werd. Deze locatie was ook 

gebruikt voor de Drechtsteden Cup en de Nationale Zangwedstrijd en was nu 

feestelijk aangekleed voor de nieuwjaarsreceptie. Er waren twee jubilarissen die 

door Wethouder mevrouw Reynvaan werden toegesproken Cor van Heeren 50 

jaar lid en Jan de Koning 40 jaar. Ze kregen behalve de felicitaties ook de 

N.B.v.V. spelden, oorkonde, cadeaubonnen en bloemen uitgereikt. Ook Rayon-

voorzitter Lex Kaptein had hier zijn aandeel in. Toen alle plichtplegingen ge-

daan waren stapte tot ieders verbazing Burgemeester Arno Brok de zaal binnen. 

Toen even later ondergetekende naar voren geroepen werd ging er iets dagen en 

ja hoor ik kreeg een Lintje en werd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau ge-

bombardeerd. Een grote verrassing die goed geheim gehouden was ook in mijn 

eigen familiekring maar erg leuk natuurlijk. We gaan weer over tot de orde van 

de dag en aangezien ik niet naar Vogel 2016 ben geweest heb ik ook geen ver-

slag hierover. In het clubblad stond dat we met 90 leden waarvan 2 jeugd en 8 

donateurs aan het jaar begonnen waren. Ook waren er 3 leden van de Volière lid 

geworden bij de Algemene Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers u weet wel 

die andere Bond met vooral Zangkanaries. Echter samenwerking tussen de 

N.B.v.V. en de A.N.B.v.V zit er aan te komen, men is in gesprek met elkaar en 1

-1-2017 zou het moeten gaan gebeuren. De Grote Clubactie bracht € 700,- op 

voor de Volière en was dus een groot succes. Maandelijks lazen we stukjes over 

Guus Groenling leuk geschreven en verwijzend naar actuele zaken of gebeurte-

nissen. De contact- avonden werden weer in de Luchtbode gehouden aangezien 

Halte Patersweg niet altijd beschikbaar was. Een lezing van Jos van Himbergen 

over zaden was zeer de moeite waard maar ja de bekende zaak voor vogelvoe-

ders bestaat al sinds 1884 dus dan doe je het best goed. Ook Lou Megens had 

een goed verhaal tijdens de contactavond van april. Tijdens de Algemene Jaar-

lijkse Ledenvergadering waren er diverse bestuursmutaties. In Andries van Ba-

tenburg kregen we weer een voorzitter hij volgde Jan Hitzert op die sinds 2009 

tweede voorzitter was en de laatste jaren de honneurs als voorzitter waar nam. 

Jan nam na zijn afscheid zitting in het senioren convent en blijft daardoor be-

trokken bij de club. Ook een nieuwe penningmeester in de persoon van Marinus 

de Grip die na vele jaren op deze plaats is teruggekeerd. Ons oudste bestuurslid 

Joop Piket nam afscheid hij was het langst zitten bestuurslid van de Volière. 

Arie Boon kwam ook weer terug in het bestuur  en is de nieuwe ringencommis-

saris Dirk van Noort blijft secretaris Rinus Philippo materialencommissaris, 

Erik Buizer wordt tweede penningmeester en gaat de P.R. doen. Arie Roza 

maakt het bestuur compleet en is tweede ringencommissaris, eindelijk is er 

weer een zeven mans bestuur.  



 
 

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  



 
 

 Wat gebeurde er nog meer in 2016 nou in januari werd Noord – Nederland 

enkele dagen geteisterd door extreme ijzel en in februari sloten alle V & D fi-

lialen in Nederland. In maart was er een bomaanslag op luchthaven Zaventem 

en in de Brusselse metro 35 doden waren te betreuren. In juni was het EK 

voetbal in Frankrijk maar Nederland had zich hiervoor niet geplaatst. Portugal 

was de verrassende winnaar ze versloegen Frankrijk in de finale met 1-0 Tij-

dens de Olympische Spelen in augustus in Rio de Janeiro won Nederland 8 

Gouden, 7 Zilveren en 4 Bronzen medailles. In november volgde Donald 

Trump Barack Obama op als de 45e President van de Verenigde Staten.Op 18 

mei overleed een dag na zijn verjaardag Joop Piket de alom bekende Joop is 

79 jaar geworden. Er zijn in 2016 diverse bekende personen overleden Johan 

Cruijff (68) zangeres Corrie Brokken (83) TV kok Joop Braakhekke (75) Da-

vid Bowie (69) Toots Thielemans (94) de bekende Belgische muzikant. Ook 

overleden Clown Oleg Popov (86) Shimon Peres (93) oud Premier van Isreaël 

en bokser Cassius Clay (74) die zijn ooit naam veranderde in Muhammad Ali. 

In juni werd er ook een Uilenshow georganiseerd op 11 juni waren er bij de 

kinderboerderij van Duurzaamheids Centrum Weizicht diverse soorten te be-

wonderen. Uit België was Uilenkwekerij The Barn Owl ( de schuuruil ) geko-

men en ze gaven de aanwezigen tekst en uitleg over de uilen. Verder werd er 

in juni een Barbecue gehouden in Halte Patersweg die geslaagd was te noe-

men. Inmiddels waren er al veel gesprekken geweest over een eigen clubge-

bouw. De Waterjuffer bij Duurzaamheidscentrum Weizigt moet daar weg en 

de Volière kan het gebouw overnemen voor één euro. Wel zelf alles afbreken 

en elders weer opbouwen is de uitdaging die de club moet nemen. Een locatie 

is ook een probleem, een mooie plek in de Boterdiepstraat ( de Staart ) mag 

niet gebruikt worden te dicht bij Nemours ( voorheen DuPont ) Er zal nog 

lang gediscussieerd worden over hoe het allemaal zal gaan verlopen dus daar 

kom ik later op terug. Vanaf september 2016 mogen we wel gebruik maken 

van de Waterjuffer zodat daar de contactavonden gehouden gaan worden. Op 

zaterdag 8 oktober werd daar ook de Jeugd districtdag en een Technische Jong 

vogeldag gehouden het werd een leerzame en leuke dag voor jong en oud. Vijf 

keurmeesters waren gekomen en die namen de tijd om de eigenaren van de 

vogels te informeren over wat goed of fout was en wat je hieraan kan doen. 

Omdat wooncentrum Dubbelmonde 40 jaar lid was werd op 1 november daar 

een contactmiddag gehouden. Rayonvoorzitter Lex Kaptein reikte de bekende 

speld van de N.B.v.V. uit en namens de vereniging werd een oorkonde en een 

plant overhandigd. Het talrijk opgekomen publiek kreeg ook nog een film te 

zien en er was wat lekkers bij de koffie. Van 10 t/m 12 november werd in de 

Luchtbode namens de Volière een bijzondere tentoonstelling gehouden. Er 

waren twee leerlingen Jessica Kouwenhoven en Debbie Willebrands van het 

Wellant college die ik als mentor mocht begeleiden tijdens hun proefwerk.  



 
 



 
 

Bij een bijzondere tentoonstelling mogen ook leden van andere verenigingen 

meespelen er kwamen er maar twee uit Zwijndrecht. Met totaal 202 vogels was 

het aan de magere kant maar er was veel kwaliteit. Teun Loomeijer 94 p won 

het Bondskruis maar ook 94 p voor Arie Roza en 93 p voor Arie Boon en Mari-

nus van de Net. Beste OK vogel met 92 p. was voor jeugdlid Damian Vaart-

mans. Dit was waarschijnlijk de laatste tentoonstelling in de Luchtbode waar 

we na de brand in de Schuur vanaf voorjaar 2004 veel activiteiten hebben kun-

nen houden. De Rayonwedstrijd werd door ‘t Kraaiennest uit Nieuwpoort geor-

ganiseerd ze bestonden 25 jaar en het was gelijk de laatste wedstrijd want de 

vereniging stopt ermee. Ons lid Jan Loomeijer won daar 2 x Goud en 1 x Zil-

ver en werd 4e in het klassement. Zaterdag 17 december werd de Nationale 

Zangwedstrijd in de Waterjuffer gehouden. Voor de tweede keer achtereen was 

de Volière de organiserende vereniging en met 162 vogels was het een geslaag-

de tentoonstelling die zeker vervolg zal gaan krijgen. Waarom leest u in een 

volgend artikel in ieder geval was dit het verslag van 2016 met tot slot de me-

dedeling dat er voor het eigen clubgebouw een locatie is gevonden aan de Ad-

judant H.P. Kosterstraat op de Staart 

 

 Chris Vigelius. 

Vervolg Tentoonstelling agenda. 
G16 Bijz. De edelzanger, Groot-Ammers. tuincentrum Provi-

ia, Nieuwpoortseweg 5, 2964 EA Groot - Ammers. Geopend vrijdag 30 

nov. van 10.00 tot 22.00 uur en zaterdag 1 dec.van 10.00 tot 15.30.   

D05 Reg. De Voliere, Dordrecht. Adj. H.P. Kosterstraat 5, 3313 

AM Dordrecht. Rayon 5 RIVIERENCUP 2018. Open voor publiek; 7-12-

2018 van 19.30-22.00.    8-12-2018 van 10.00- 16.00 uur.     

D05 Zangkanaries. De Voliere, Dordrecht. Adj. H.P. Kosterstraat 5, 3313 

AM Dordrecht.     

Harzer Federatie/De Voliere. Za. 15-12-2018 open voor publiek van 12.00-

15.00 uur. Er zijn geen vogels meer af te luisteren. Bakkie dien wel. 

BeNeDu wedstrijd van Timbrado’s 
Dinsdag 2 januari worden de vogels ingebracht en woensdag 

en donderdag wordt er gekeurd door keurmeester uit Spanje. 

Vrijdag prijsuitreiking en lunch. Deelname uit België, Neder-

land, Duitsland. Door inbrengen voor COM wedstrijd in Zwol-

le is er zaterdag geen activiteiten mogelijk. 



 
 



 
 

Guus Groenling. 
Het is voor Guus Groenling en zijn eega een turbulente periode geweest. De 

overbuurman ,Simom Sneeuwuil ,is wel tig keer verkast en zit nu tijdelijk vlak 

voor mijn snavel en Herman Huismus en Karel Koolmees beklaagden zich dat 

hun woningen met de grond gelijk gemaakt waren. De enigste die blij was, was 

Ronald Regenworm. 

Die kon eindelijk boven de grond komen zonder dat hij opgepeuzeld zou wor-

den door een merel, kauw of een mees. Simon Sneeuwuil was onderhand een 

goede maat voor hem geworden. Alleen opletten voor die scherpe snavel en die 

giga klauwen. En wat de baas nou weer had bedacht..........een slinger besmeu-

ren met gekleurde viltstiften. Je had hem over de grond moeten zien schuifelen 

op zijn arme zere knietjes .Het was hy-  larisch om te zien en we zaten be-

smuikt te lachen. Behalve de baas......die keek als een  boer met kiespijn. Toen 

moest dat hele gevaarte getransporteerd worden. Nou......dat was helemaal la-

chen met die harde wind. Aan de ene kant de baas met zijn tasje vol tape en 

een schaar en een nietmachine en dan ook nog die slinger die er vandoor ging. 

Zie je het voor je. Hier de baas en 8 meter slinger in de wind achter hem aan. 

Vol verbazing zagen we dat hij het toch voor elkaar kreeg om op zijn ijzeren 

strijdros dat gevaarte heel over te krijgen. En toen moest dat gevaarte van 10 

meter opgehangen worden en dat in zijn eentje. Hij had beter de hulp van zijn 

vliegende vriendjes in kunnen roepen. Wiebelend op een rijdende stoel en met 

zijn handen vol opgevouwen slinger probeerde hij een touw ergens aan te kno-

pen terwijl er 0,0 cm speling was. Daaaaaat......gaat dus niet. Dan wat anders. 

Een lus? Zou dat werken? Na dik een uur had hij het al zwetend voor elkaar. 

De laatste dagen werd het weer ouderwets warm. 

Zit ik met Greta Groenling gezellig in het zonnetje te keuvelen komt plotseling 

Ronaldo Roodborst voorbij wippen. Hoi.....zegt hij en pikt in de tussentijd een 

boterhammetje van de voerplank......ik ben weer thuis. Ik zie dat er het nodige 

verandert is maar mijn territorium is nog steeds in tact. Ook de bloemen in de 

tuin zijn zeer intrek. Bezige bijen, schitterende vlinders en andere insecten ver-

maken zich in onze tuin. Ook kwam onze buitenlandse gast weer op de koffie. 

Hij heeft Franse wortels en heet Charles Kolibrievlinder. Een unieke verschij-

ning om te zien en ........je wordt moe om te zien hoe hij zijn lekkere trek stilt. 

Daar zijn al die andere nectarlurkers maar houten klazen bij. Nu het weer kou-

der wordt hebben de familie Pieter Pimpelmees en zijn zwager Kees Koolmees 

met Katrien Koolmees de beide nestkasten in bezit genomen voor de winter en 

beiden verdedigen hun fort met verve. 

Tot volgende maand. 



 
 

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 over de 11 Rayon 5 verenigingen vindt u op: 

www.vogelverenigingenrayon5.nl 

Vogels van het Parkhuis 
De drie personen die de vogels van het Parkhuis ver-

zorgen komen door ziekte of vakantie weleens in de 

problemen en zoeken 1 of 2 personen die hun bij de-

ze taak willen komen assisteren. Heeft u geen vogels 

meer of kunt u hiervoor even tijd maken op 1 of 2 

dagen per week en zal u het volièreteam willen ver-

sterken, neem dan kontact op met Leo Kardinaal 06-

17096433 of meldt u aan bij de receptiebalie en 

geeft daar uw naam en telefoonnummer door, zodat 

Leo kontact met u op kunt nemen. U doet het na-

tuurlijk wel voor een grote groep bewoners. 



 
 

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  

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   



 
 

AGENDA 
 

 Za.   27 oktober Vogelbeurs De Voliere 09.00-12.30 uur. 

 Za.   3 november Technischedag Voliere/Harzer federatie. 

 Ma.   5 november Contactavond Filmavond. 

 Di.     6 november Opbouw Bijz. TT. Inkooien 15.00-19.30 

 Wo.   7 november Keurdag. 

 Do.    8 november Opening Bijzondere TT 19.30-22.00 uur. 

 Vr.     9 november Open Bijzondere TT      10.00-22.00 uur. 

 Za.    10 november Open 10.00. Prijsuitreiking 15.0016.00 u 

 Za.    24 november Vogelbeurs De Voliere 09.00-12.30 uur. 

 Do.   6 december Rayon 5  TT Inkooien 15.00-19.30 

 Vr.    7 december Keurdag RIVIERENCUP  open 19.30 u 

 Za.   8 december Open RIVIERENCUP 10.00. Uitk.16.30 

 Wo.  12 december Inbrengen Voliere/Harzer federatie 16.00 

 Do.   13 december Keurdag.  Vr. 14 dec. Admin.dag. 

 Za.   15 december Afluisteren/prijsuitreiking/uitkooien.  

 Za.   22 december Vogelbeurs De Voliere 09.00-12.30 uur. 

Tijdens de laatst gehouden District vergadering is het tot een besluit 

gekomen. Vanaf heden is er een stichting ontstaan die garandeert dat 

in ons District Z-Holland altijd een District TT gehouden gaat wor-

den. Is er een vereniging die bijvoorbeeld zijn jubileum wilt opleuken 

dan blijft er altijd de mogelijkheid om een District TT te organiseren. 

Maar in de jaren dat dit niet het geval is organiseert de stichting het. 

Alle deelnemende verenigingen hebben een donatie geschonken van 

€ 50,00 als startkapitaal en de eerste show die dit jaar wordt gehou-

den in Maasland is dus gegarandeerd. Als u vorig jaar heb meege-

speeld ontvangt u automatisch de formulieren, kijk anders op de site, 

www.SDZH.nl voor alle mogelijke informatie en formulieren. 



 
 



 
 



 
 

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


