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Maandag 3 oktober is de dag voor  de landelij-
ke dierendag. Ja dan moeten wij goed uitpak-
ken. Onze nieuwe boswachter van de Bies-
bosch komt deze avond toch niet, dat wordt 
pas december.  Maar Peter Bredenbeek komt 
wel, keurmeester Tropen, Eurp. Cultuur en 
Parkieten, dus dat is een breed scala aan vo-
gels. Is met een nieuwe lezing bezig en daar 
hebben wij de primeur van. Ook door zijn 
werk bezit hij nog veel extra kennis, het wordt 
dan ook een TOP avond. Nog 2 dagen de tijd 
om uw inschrijfformulier voor de TD dag op 8 
oktober in te leveren.  
Kom dus gezellig langs op woensdag of zater-
dag, 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 

  

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



 
 

Federatie Nieuws 
Het was een moeilijke bevalling, maar het kind is geboren.  
Zo sprak ik enthousiast in boekje van Juni, maar kort daarna 
bleek er toch weer stront aan de knikker te zijn. Maar nu is 
het echt waar en zijn we zeker van het nieuwe weekend in 
week 50. Donderdag 15 december inbrengen vogels vanaf 
14.00 uur tot gereed. Vrijdag 16 december; Keuren en admi-
nistratie. Zaterdag 17 december; afluisteren 10.00 uur, lunch 
12.30 uur, eventueel vervolg afluisteren, verloting, prijsuit-
reiking en uitkooien om 15.00 uur. Zoals jullie weten is Guus 
gestopt en gaan wij het proberen. Wij bedanken Guus voor al 
zijn werk voor de Federatie. We gaan het dan ook op onze ei-
gen manier doen en niet een beetje van Guus en een beetje 
van ons zelf. U zult moeten wennen aan onze manier van 
werken en de indeling en opzet van de catalogus komt uit ons 
TT programma, die speciaal hiervoor is aangepast, een hoop 
werk voor webmaster Lex, maar er staat nu wel een program-
ma, waar we de komende jaren mee vooruit kunnen. En als u 
het niets vindt, mag u het zo van ons overnemen, je krijg ons 
niet kwaad. 
Wij wensen u een fijn verblijf tijdens deze, weet ik veel de 
hoeveelste wedstrijd van de Federatie. 
Maar eerst de Technischedag voor de Harzer Federatie kwe-
kers op zaterdag 29 oktober.  
Dirk 

     Ze komen dit jaar niet bij ons plassen    
     en rusten. Volgend jaar zitten wij        
     hopelijk weer in het parcours. 



 
 

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

    53e jaargang nummer;7/8/9/10 - 2022                                                     
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: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/ Internetban-
kieren, 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.                   
 

mailto:boonarie@live.nl


 
 

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

  



 
 

Tentoonstellingen. 
 

Ja ze komen eraan. Wat vroeger de kers op de taart 
was in de wereld van de vogelverenigingen, is nu een 
onder geschoven kindje aan het worden. Leden vin-
den het nog wel leuk om even te gaan kijken, maar 
meedoen is er voor velen niet meer bij. Jammer!! 
Zaterdag 8 oktober starten we met de Technische 
Jong vogel dag. Naast de keurmeester zitten om al 
zijn aanbevelingen in je op te nemen. 
Zaterdag 29 oktober is deze dag ervoor de leden van 
de Federatie die dan hun Harzer kanaries gaan be-
luisteren en gezellig met elkaar gaan lunchen. 
Dan wordt het tijd voor onze Bijzondere TT wat staat 
voor een TT waar leden van omliggende verenigin-
gen ook eventueel aan mee mogen doen. Op 9 no-
vember inbrengen vogels de 10e keuren de 11e ope-
ning met 2 jubilarissen en de 12e is het om 16.00 uur 
alweer voorbij. 
Op 8 december inbrengen vogels voor de Rayon 4 
wedstrijd om de RIVIERENCUP 2022. Deelname  
leden van de 14 verenigingen om ons heen. De 9e 
keuren en ‘s avonds opening en de 10e is het om 
16.15 uur sluiting. 
Leden van de Federatie van Harzerkwekers gaan op 
donderdag 15 december inbrengen, de 16e keuren en 
de 17e afluisteren en weer lunchen en dan is het ook 
voor deze leden weer voorbij. Dan gaan we weer 
kweken voor 2023 en dan hopen we je weer te zien.  



 
 



 
 

Vanaf nu digitaal ringen bestellen. Lukt dit 
niet, maakt een afspraak met Arie via 06-
82502930 of  boonarie@live.nl of tijdens de 
vogelbeurs.  
Ronde 4 is uitgeleverd! Het is nu aan U.  

Ledenbestand 01-10-2022: 89 leden, 32 gastleden. 

Lid De Voliere + NBvV lid  88 Contributie bedrag € 42,00 

Jeugdlid De Voliere + NBvV   1 Contributie bedrag € 20,00 

Gastlid De Voliere    32 Contributie bedrag € 20,00 
Totaal aantal leden:       121 

Welkom als nieuw Lid, Jeugdlid of Gastlid : Bram van 
Driel(4FMW), L.M. Andriesse (4NVF),  Nick Vermeulen 
(2UYZ) en Gastlid: Huibert van der Graaf (0PJP)  

 Wij heten jullie van harte welkom in onze vogelclub.  

Voorzitter staat 
op de achter-
grond te kijken 
dat het de goed  
gaat. Een paar 
weken daarna 
krijg hij spon-
taan een aanval 
van galblaas 
ontsteking en 
is opname  no-
dig om de ste-
nen te verwij-
deren. Nu weer  
opknappen. 



 
 

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.  



 
 



 
 

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.  



 
 



 
 

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



 
 

Kleine impressie van de 
buurt BBQ voor leden en 
buurtbewoners. Lekker 
weer velen zaten buiten. 
De keuze was reuze voor 
wat erbij en de drie koks 
hadden lekker het tempo 
erin. Door een speciaal 
scherm konden de bijen 
van de lesvolkeren ze niet 
plagen en de overkapping 
gaf een relax gevoel. De-
ze keer geen regen drei-
ging en er kon ook geen  
Rommel uit de lucht in 
het heel De Voliere bakt 
komen. Volgend jaar 
weer, dan op zaterdag 1 
juli. Reserveer tijdig. 



 
 

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  

  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  

http://www.bussem.nl
mailto:info@bussem.nl


 
 Tuinplan 

Zaterdag 10 september opening van de tuin. Het was een gezellig 
samenzijn tijdens de opening van de tuin. 

Met een lekker stukje muziek en advies van de tuinders van de Ou-
de Beer, kan het alleen maar beter en mooier worden. 

Met heerlijk weer en mousserende rosé om te toosten, konden de 
velen aanwezige, de vrijwilligers belonen voor het velen werk wat 
de klusclub van de Voliere en de dames en heren van Groei & 
Bloei de afgelopen weken hebben gepresteerd. En het is nog lang 
niet af, want er worden ook nog plannen gemaakt voor de zij en 
achterkant van het gebouw in een mooie tuin te veranderen. 



 
 

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       



 
 

Toen waren we net begonnen en moet je nu kijken. Zaterdag 10 sep-
tember kwam wethouder Tanja de Jonge namens de gemeente Dordt 
de geschonken boom plaatsen. Met een soepele tred schepte ze de 
zwarte aarde uit de kruiwagen in het plant gat. Groei & Bloei140 jaar. 

In de midden fase zag het er zo uit en op de volgende pagina de boom 



 
 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In & verkoop van; 
Postzegels & Munten Oud 

& antiek speelgoed 
‘s HeerBooeijenstraat 1 

3311 BN in Dordrecht. 

Tel. 078-6136438 
www.dordtsekil.nl 



 
 

 
 



 
 

Dankzij de parasols in de schaduw en voor-
zitter Marijke van Groei & Bloei stond in hun 
tent te speechen over 140 jaar bestaan en 
de mooie tuin en de plannen voor de toe-
komst. Onze bardame Willy staat aandachtig 
te luisteren en te bedenken of ze voldoende 
te drinken heb voor zo’n grote ploeg. Onze 
penningmeester heb weer heel andere pro-
blemen, maar ziet het toch zonnig in dankzij 
alle neven activiteiten van de laatste weken. 
Ook de Imker vereniging was lekker bezig. 



 
 

Vogelbeurs met voer afdeling 
 

Zaterdag 24 september;  
 Open van 10.00-13.00 uur. 

 
We zijn overgeschakeld naar nieuwe af    
leveringsdag. Voortaan komt Werner dins-
dag of woensdagochtend bezorgen. Bestel 
voortaan uiterlijk op de maandag voor de 
beurs uw balen zaad, eivoer, en bodembe-
dekkingen bij Erik. Hij geeft dit dan door 
aan Werner, zodat de kans op fouten 
steeds minder wordt.  
 
Inleveren van inschrijfformulieren is nu een 
goed begin voor als u mee wilt spelen!! 
 
Zaterdag 1 oktober plantjes en stekken-

beurs op de parkeerplaats van 10.00-
12.00 uur door Groei & Bloei 

Zaterdag 22 oktober volgende beurs 
van 10.00-13.00 uur 

Vogelbeurs met voer afdeling 



 
 



 
 



 
 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   



 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
  

 

 
 
 

  



 
 


