November/December
2022
De Voliere Harzer Federatie

Maandag 7 november komt onze oud keurmeester Tropen Aloïs van Mingeroet onze
avond verzorgen. Maar niet meer als keurmeester, maar als natuur fotograaf en plant en
kruiden deskundige. Zit gewoon hele dagen in
een vogeluitkijkhut ergens in Nederland, om
zo de mooiste foto’s te maken. Maar struind
ook hele dagen kris kras door Nederland, om
de natuur te ontdekken van haar schoonste
kant. Het is echt ongelofelijk wat hij aan materiaal verzameld hebt. Deze lezing kreeg de
naam; “De Natuur Bij Ons’ en laat ons zien
dat je niet naar het buitenland hoeft om de natuur te beleven. Het is echt om ons heen te
doen
Kom dus gezellig langs op woensdag of zaterdag, tussen 10.00 en 13.00 uur voor een bakkie
leut of iets anders.
Maar vooral op de Contactavond omdat dit de
avond is voor onze leden.
Welkom leden en bezoekers

Jeroen foto boven, Stevan midden en onder de groep van T.J.V. 8-10-2022
Verspreid door het boekje ontdekt u nog enkele opnames van deze dag.

Colofon

Vogelvereniging De Volière Lid van de N.B.v.V.
53e jaargang nummer;11/12 - 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: 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/ Internetbankieren, 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.

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

Jong vogeldag: de beleving van zomaar een lid
‘s Morgens tussen 9 en 10 uur moesten we de vogels ter keuring
aanbieden.
Daar aangekomen zag ik iedereen met kooien slepen , zelf had ik
maar 2 kooitjes en ik dacht al wat heb ik hier te zoeken met al
die vogels en zelf maar twee.
Maar ja ik was zonder verwachtingen gekomen dus dat ging geheel volgens plan.
De inzet en de service van de organisatie was weer prima kopje
thee, koffie, koekje erbij noem maar op .
De keurmeesters begonnen met keuren , wat een tijd hadden die
mannen nodig om de kweker een beetje te wijzen op goede maar
ook minder goede eigenschappen van de vogel in kwestie , nee je
kreeg meer dan genoeg aandacht, na een poosje wachten was ik
aan de beurt, sta ik daar met mijn twee vogeltjes , ja daardoor
had de keurmeester wel wat minder tijd nodig maar vakkundig
werd ik gewezen op de tekortkomingen van mijn vogeltjes , gelukkig kwamen de goede dingen ook aan bod.
Zelf ging ik na het keuren weg met een boel tips en weetjes en
zonder enige verwachting over wat ging volgen, na buiten even
van de zon genoten te hebben werden we geroepen door Willy,
het eten staat klaar heren! De tafel was in overvloed gedekt met
zelfs een heerlijke kroket van de partij , weer een pluim aan de
organisatie .
Na het eten even van de tuin genoten en wat over , ja wat denk
je , vogels gepraat te hebben , werden we geroepen door Dirk ,
heren de prijsuitreiking gaat beginnen, en ja hoor een heuse
prijsuitreiking volgde en tot mijn verbazing viel mij met mijn vogeltjes de tweede plaats ten goede.
Weer een ervaring rijker hoe alles een beetje in zijn werk gaat en
terugkijkend op een dag die werd gedragen door de inbreng van
de leden en vrijwilligers van de vogelvereniging…. Chapeau!
Naam is bij de redactie bekend

Vanaf nu digitaal ringen bestellen. Lukt dit
niet, maakt een afspraak met Arie via 0682502930 of boonarie@live.nl of tijdens de
vogelbeurs.
Ledenbestand 01-11-2022: 90 leden, 32 gastleden.
Lid De Voliere + NBvV lid
89 Contributie bedrag € 42,00
Jeugdlid De Voliere + NBvV 1 Contributie bedrag € 20,00
Gastlid De Voliere
32 Contributie bedrag € 20,00
Totaal aantal leden:
122

Welkom als nieuw Lid, : Inge Vonk met kweeknummer; 6DPQ en gaat Gouldamedines kweken.
Wij heten je van harte welkom in onze vogelclub.
Via een ZZPer uit Sliedrecht nestkastjes verkregen. Invlieg gat is bestemd
voor mezen. Zijn allemaal met de
hand beschildert met een uniek afbeelding. Zijn dus allemaal verschillend. De vraagprijs is € 17,50 en er
zijn er al velen verkocht. Er is een na
bestelling geplaatst, maar wanneer
deze komen is de vraag.

KALENDERS NBvV 2023

Deze zijn er weer en maar beperkt
aantal beschikbaar. Prijs is weer €
3,00 dus wij schieten er niets mee op.

Vorig jaar bleven we met 6 zitten. Op = Op

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

Vrijwilligersprijs 2022
Deze prijs is in het leven geroepen door de gemeente Dordrecht om organisatie waar vrijwilligers regelmatig belangeloos in touw zijn voor hun club. Er zijn drie prijzen aan verbonden. Alle inzendingen worden bekeken door de vakjury.
Zij bepalen wie de passieprijs, talentprijs en aanmoedigingsprijs winnen. Deze sessie is speciaal gericht om je kansen
op de publieksprijs te vergroten en je organisaties zichtbaarder te maken voor het Dordtse publiek.
Ons bestuur heeft gezien dat vooral woensdagochtend een
behoorlijk groepje bezig is en zal deze best wel één van de
drie prijzen gunnen, om dan bijvoorbeeld met hun partners
ergens naar toe te gaan en lekker te gaan eten. Dit is maar
een idee. Het zal deze kanjers van onze club best eens kunnen gaan helpen een prijs te winnen, maar dan moeten de
overige leden en hun familie, buren, vrienden kennissen wel
stemmen op onze organisatie De Voliere. Vanaf 1 november
kan het publiek hun stem uit brengen, via de Inzet078!
Of een ander media. Let dus een beetje op hoe het moet en
doe mee om onze kanjers eens echt te belonen. Sommige
doen dit al ruim 5 jaar iedere week en ook tijdens corona.
Schakel iedereen in die mee wilt doen, zo maken we een
kans. Ga naar www. inzet078.nl daar kunt u stemmen.
Vriendelijk dank voor uw moeite alvast,
Het bestuur.

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.

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

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

Te Koop

Leden van onze verenigingen zijn wegens gezondheidsklachten, moeten
stoppen met hun hobby en vandaar dat
Erik en Dirk namens de vereniging de
vogels zijn wezen uitvangen en vervangende ruimte voor hebben gezocht. De
kooien zijn geschonken aan de vereniging als dank voor de hulp. Ze zijn inmiddels op VogelMark.net en op Markplaats gezet, maar ook onze leden krijgen de kans deze te kopen. Links boven Cremekooi;afmetingen in centimeters; hoog 163 br.82 diep 57 cm. € 30,Midden boven blauwe kooi ;H180x
115x71. € 50,- Rechtsboven 3 delige
broedkooi H. 200X 85 X 43.€ 50,- Onder rechts groene kooi: H 165 X 85 X
77 cm. € 40,- Tussen de kooien staan 6
broedblokken voor Parkiet; H20 x 28 x
diep 21 cm. Deze 6 zijn gratis.

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

Guus Groenling
Tragisch nieuws van de Veluwe. Guus was met wat vrienden
naar een dorpje in dit mooie natuur gebied geweest, om wat
zieke neven en nichten te gaan bezoeken. Ondanks de waarschuwingen van mijnheer de Uil om dit niet te doen, zijn ze toch
gegaan. Wat ze daar zagen werden ze niet vrolijk van. Overal
borden met VOGELGRIEP verboden om pluimvee en vogels te
vervoeren, maar dit stelletje waaghalzen was vliegend, dus dat
gold niet voor hun. Dat klopte wel, maar ze zagen ook het gevaar voor hun eigen schijnbaar niet in. Overal werden met shovels duizenden kippen, eenden, kalkoenen in grote containers
gestort.
Ze kwamen veel te dicht bij en hebben waarschijnlijk in de uitwerpselen van besmette dieren getrapt en zo zelf ook besmet
geraakt. De terugtocht hebben ze niet gehaald. Op het stukje na
Oud Alblas werden ze dagen later gevonden. Dit was dan het
einde van deze rubriek, zal u verwachten. Maar wat schets onze
verbazing, de jongste dochter van Guus gaat het overnemen.

In & verkoop van;

Postzegels & Munten Oud
& antiek speelgoed
‘s HeerBooeijenstraat 1

3311 BN in Dordrecht.

Tel. 078-6136438
www.dordtsekil.nl

De nestkastenploeg bijna compleet, Andries, Rene, Paul ontbreken. Achter mij staan 3 dames, t.w. links Wilma Wubben de wijkmanager, Dieke Venema de kunstenares en Lotti Hesper is de
kartrekker en sponsor regelaar van het kunstproject Groen, Geel,
Staart. Een kunstproject die de Baanhoekweg wat moet op pimpen. Met nog enkele grote kunstwerken over de gehele Baanhoekweg verspreidt, moeten deze zonnige kasten ervoor gaan
zorgen dat bezoekers van natuurpark De Hollandse Biesbosch op
de heen en terug weg meer te zien krijgen dan de sombere weg
die het nu is. Met alleen maar industrie en hoge flatgebouwen is
het maar een dooie boel, zonder sfeer en daar gaan deze kunstwerken verandering in brengen. Er zijn kasten voor de mezen en
op verzoek van boswachter Harm ook kasten met een groter invlieg gat voor spreeuwen. De Imker club gaat nog 29 kasten maken achter zo’n zonnige cirkel als bijenhotel. Wij hebben er 91
gemaakt, onze mannen hebben een lunch en een mooie bos bloemen gehad. En de vereniging kleine vergoeding & goede naam.

Prins Bernhardstraat 7, 3331 BN Zwijndrecht
Tel. 078-6125226

E-mail: info@wijnhandelbasbaan.nl

Zaterdag 26 november en 24 december Vogelbeurs met voer afdeling
van 10.00-13.00 uur.
Geef uw bestelling tijdig door aan
Erik
Tel. 0636208353
E-mail. e-buizer@hotmail.com

Ik heb de behoefte om mijn beleving van de Jong-Vogeldag met jullie te delen.
Terugkijkend heb ik vooral een positief gevoel. Direct bij binnenkomst ervoer ik
een open en gemoedelijke sfeer. Voor en tussen de keurmomenten door was er
veel onderling contact.
Een dikke pluim aan jullie voor de organisatie en zeker niet te vergeten de verzorging van de bar en de heerlijke aangeboden maaltijd.
Over het keuringsmoment heb ik een minder enthousiast gevoel.
De keurmeester, op zich een aardige man toonde weinig educatieve gave en was
zeer kort van stof. Omdat ik juist veel waarde hecht aan de op/aanmerkingen van
een daarvoor geschoold persoon ben ik zelf maar vragen gaan stellen, waarop ik
zeer spaarzaam antwoord kreeg.
De ene keurmeester is de andere niet denk ik dan maar, conclusie; “dan kan ik het
de volgende keer alleen maar beter treffen”.
De beoordelingsbegrippen op mijn keurbriefjes; matig, goed en uitstekend.
Duidelijk is dus dat er verschil zit in mijn kweekproducten, dit kan ook niet anders.
Omdat ik buiten kweek ben ik laat en moet ik kiezen voor vogels die net wat sneller door de rui komen en goed op kleur gekomen zijn. 2 van de 8 ingezonden vogels kregen de opmerking “niet klaar”. Hierbij was ook het eerste jong met ringnummer 1.
Op mijn vraag hoe ik deze vogels snel door de ruiafronding krijg zodat er over 4
weken naar de show kunnen krijg ik als antwoord, “veel kwekers hebben hier last
van dit jaar, komt door de warme zomer”.
Deze wetenschap brengt me dus ook niet verder,” het is zoals het is!”
Jammer dat ik door de trage rui niet de mooiste uit mijn 40 gekweekte vogels kan
meebrengen. Bij de begrippen matig en goed op de keurbriefjes heb ik een beeld,
maar waar het begrip uitstekend voor staat? Na de maaltijd gebruikt te hebben
zijn er voor de tentoonstellingskooien heel wat vragen, ervaringen en wijsheden
met elkaar gedeeld. We hebben dus weer iets om over na te denken of mee aan
de slag te gaan.
Persoonlijk ligt bij mij de nadruk op het kweken, ik beleef plezier aan het uitkomen
en zien opgroeien van mijn gekweekte vogels. De tafelkeuring helpt mij goed in de
richting om de komende kweekkoppels samen te stellen. Ik hoop toch wat vogels
door de rui en in conditie te hebben zodat deze kunnen meedoen aan de komende
tentoonstelling. Dit zal over enkele weken duidelijk zijn. Nogmaals: Een dikke pluim
aan jullie voor de organisatie en zeker niet te vergeten de verzorging van de bar en
de heerlijke aangeboden maaltijd.
Ik ben me bewust dat dit mijn beleving is, laat eens weten hoe jij het beleefd hebt.
Hartelijke groet,
Wim van der Kolk.

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.
Vakmanschap.
Voorstraat 309
3311 EP Dordrecht
Tel 078 6145612

Schoenverzorging.

