
 
 



 
 



 
  

 

 

 

 

 

 Maandag 4 september staat de contactavond in het te-

ken van het afgelopen kweek en de opening van ons club-

gebouw. 

Altijd weer een leerzame avond, met tegenstrijdige uit-

komsten. De ene zit met een trots gezicht al het mooie van 

zijn hobby te vertellen en een ander zit met een rot gevoel 

en daarbij passend gezicht het wel en wee over zijn kweek 

te vertellen. Ook nog een groepje waar het er tussen in zit 

en de leden zonder vogels horen het aan en denken het zij-

ne er van. 

Tijdens deze avond willen wij ook de Joop Piket zaal ope-

nen. In deze zaal staat een vitrine met spulletjes, foto’s en 

prijzen die Joop in de afgelopen 43 jaar heeft gewonnen 

met zijn vogels. Joop was 36 jaar bestuurslid en is vorig 

jaar overleden. Met deze zaal willen wij Joop voor altijd 

in onze gedachten houden en ere voor al het werk dat hij 

heeft verricht. In aanwezigheid van zijn zonen doen we 

dit en hopelijk komen er velen leden. 

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

 

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;  9 - 2017                                                     
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:  Vacant   

Lid van bestuur:   Vacant   

 Contributie 2017:  Contant / Internet  / overschrijfkaart  

 Senior Leden :   € 38,00    Jeugd/Gast leden:  € 19.00   

 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, C.A.van Heeren, M.L. de Grip.    

mailto:boonarie@live.nl


 
 



 
 

 

Bestellen ringen voor het kweekjaar 2018.  
Bestellen ronde 2 van 16 mei t/m 25 september.                          

Uitlevering: uiterlijk 15-12-2017 

De uitlevering van de ringen van ronde 1 van 2018 is na 1 

oktober 2017. 
U kunt nu alleen nog als spoedbestelling ringen voor 2017 bestel-

len, maar dan komt er per ring € 1,00 spoedkosten bij de ring-

prijs. Nieuwe leden krijgen 90 dagen de tijd onder speciale voor-

waarden en binnen 14 dagen ringen te bestellen. 
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.                                                

Bij verhoging van Post.nl voor een postzegel, passen wij dit bedrag aan. 

Namens het bestuur, uw ringencommissaris Arie Boon. 



 
 



 
 

 

De Waterjuffer is nu 

echt De Voliere.  

Links ziet u een foto van een nat be-

gin. Op vrijdag 14 juli kwamen de 

rijplaten waar de zware vrachtwa-

gens zaterdag 15 juli overheen 

moesten rijden om de 13 units te 

kunnen afvoeren vanaf het terrein 

van Weizigt. In de vooraf gaande 2 

weken waren leden van onze vereni-

ging al druk in de weer geweest om 

alle materialen te verwijderen of te 

ontkoppelen op de stuiknaden van de 

units. Bij de open units moest het 

complete systeemplafond worden 



 
 



 
 

Leden bestand; 

Per 1 september is lid geworden; M.(Manoah) Richardson.  

Hij bezit een volière met daarin Parkieten. 

Welkom en succes met de vogelhobby. 

Ledenbestand 1-9-2017: 87 leden, 23 gastleden en 8 dona-

teurs. 

verwijdert. Op de Staart was de firma Allgroen al druk bezig 

om de 36 funderingplaten netjes neer te leggen. Deze beton-

platen met een gewicht van ruim 1000 kilogram per stuk wer-

den met een vacuümzuiger door een graafmachine op zijn plek 

gelegd. 



 
 

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.  



 
 

Leuk vogeltje voor in de volière, Bijeneter. 

Het verwijderen van de plafondplaten, was een secuur werkje. De 

platen zijn kwetsbaar tot en met en het isolatielaagje gaf weleens 

jeuk aan armen en gezicht. Alle platen die niet de volledige afme-

ting bezaten, moesten genummerd worden op de plaat en op de 

wanden van elk lokaal. Ook de metalen ophangstrips moesten 

apart genummerd worden en afgetekend op de wanden. 

https://vara.dmd.omroep.nl/x/c/?PcxhCsMgDEDhq.QEDdXqZJDDuC6zDjVDM2Gwu9vCYH.fB2.DRY2MympjRsJVO7WOim7R1pqx4y7yaleAXpkCdQ6U2tx99XNJsHHO7xLlAw8WbvBjuMUnFRKqoNzlHI87.tP0nWL2gQ4A36


 
 

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.  



 
 

Vrijdag voor de receptie moest nog snel het pad naar 

de deur worden gelegd en dat deed de firma Allgroen 

toen het weer droog was. Waren net lekker bezig, 

gaat het me daar regenen, niet normaal meer. Maar 

om 13.00 zal het droog worden volgens de buienra-

dar en dat klopte als een zwerende vinger. Inmiddels 

was het dak ook van een nieuwe toplaag en Trim 

voorzien, want dat wel erg nodig na 14 jaar trouwe 

dienst. Advies van de dakdekker, zorg dat het blad 

van de bomen regelmatig wordt verwijdert, anders 

doe je niet lang met je  

Dak. 

 

 

 

 

 

 
Marinus kwam ook 

Langs met zijn dochters 

Om folders in de bus te 

 doen voor de BBQ. 

De bardames nemen een 

Blaasje voor de storm. 

 



 
 

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  



 
                                                    GUUS GROENLING  

 Gisteren zat Guus Groenling te genieten van een lekker zonnetje en een 

zandbad toen Meneer de Uil naast hem neerstreek. Met zijn diepe bas-

stem vroeg Meneer den Uil aan mij: “Heb je het laatste nieuws al ge-

hoord”? Guus Groenling, doezelend in het zonnetje, schudde zijn hoofd 

en vroeg wat er dan wel was. Meneer de Uil schraapte zijn keel en stak 

van wal. Het laatste nieuws is dat het gemeentebestuur van Dordrecht 

vier blinde mollen heeft ingehuurd om een bodemonderzoek te verrich-

ten. Of zij levend boven komen is maar de vraag, maar daar mogen ze zes 

weken over doen. ”Triest” roept Guus Groenling en gaat het nieuws ra-

zendsnel uitdragen. Aangekomen bij zijn neven en nichtjes in de schuur 

blijken die met de noorderzon vertrokken te zijn. “Hoe kan dat nou” roept 

Guus Groenling ontzet. “De afgelopen dagen waren ze nog hier!”. Plots 

hoort hij een hoop kabaal en ziet hij Mien Mus met haar kroost rond-

scharrelen. “Kijk jij wel eens uit je doppen Guus Groenling” kwettert zij. 

Heb jij dat tuinpaleis niet gezien toen je de tuin invloog? Ga daar maar 

eens kijken want wij zijn uitgenodigd voor het grote galafeest volgende 

week zaterdag. Nieuwsgierig geworden ging Guus Groenling een kijkje 

nemen en tot zijn stomme verbazing ziet hij zijn neven en nichten vrolijk 

fluitend rondvluchten maken in hun nieuwe buitenverblijf. Gelijk werd 

Guus Groenling en zijn vrouwtje Gerda Groenling samen met hun kroost 

uitgenodigd voor het grote feest volgende week. Gerard Groenling vertel-

de terloops dat Peter Postduif bij het rondbrengen van de uitnodigingen 

aangevallen was door een REEEEUSACHTIGE kater waarbij Peter Post-

duif alle post verloren was. Van de schrik durft hij voorlopig geen post 

meer rond te brengen bang dat hij is dat hij weer een terroristische aan-

slag moet overleven. “Ja, ja,ja” zegt Peter Postduif “het is momenteel 

schering en inslag met die aanslagen vanwege het fraaie zomerweer”. 

Ondertussen komen er steeds meer dieren zich vergapen aan het fraaie 

gebouw. “Kan ik er ook in en uit” piept Boris Bosmuis. Heather Havik 

bekijkt vanaf een afstand het tuinpaleis en schat haar kansen op lekkere 

Groenlingboutjes in. Meneer de Uil ziet het allemaal aan en roept daarna 

in al zijn wijsheid: “Dames en de heren, dit tuinpaleis ziet er inbraak en 

hufterproof uit”. Klapwiekend, kwetterend, druk kwebbelend verlaat 

iedereen de omgeving van het nieuwe tuinpaleis en verheugd zich op het 

komende feest. Als uitsmijter van de dag roept meneer den Uil iedereen 

nog na dat die drie blinde mollen misschien wel goed nieuws gaan bren-

gen over een aantal weken.  



 
 



 
 

Het is een waar puzzelstuk om het systeem plafond weer op de juiste plaats en op 

de best passende manier te monteren. Ook alle stroom, verwarming, gas en alarm 

voorzieningen moesten eerst weer gemonteerd worden in de plafonds.  



 
 



 
 

Het werk in het plafond was ook enorm. CV aan-

sluitingen, gas en water loopt er doorheen, maar 

vooral veel stroomvoorzieningen van alle kanten. 

En dan halen we nog een tussenwand eruit, zodat 

de zaal veel ruimtelijker wordt. Maar er is ook 

gewoon een compleet nieuwe bar gerealiseerd. 

Een stukje vakwerk door gepensioneerd perso-

neel. En dan kom je door al die rare houdingen, 

door zwaar materiaal en vast zittend spul er op-

eens achter dat je bepaalde spiergroepen al een 

flink aantal jaren niet meer zo gebruikt. Voordeel 

is wel dat je geen abonnement op een sport-

school hoeft af te sluiten. En dan tussen de mid-

dag gezellig samen een boterhammetje eten en 

om 11.00 en 15.00 uur even wat drinken.   



 
 

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 van de 12 Rayon 5 verenigingen vindt u op: 

www.vogelverenigingenrayon5.nl 



 
 

Er moest veel materiaal 

worden aangevoerd en 

daar zijn dan die auto’s 

toch wel weer erg handig 

voor. Van de firma All-

groen mochten wij een 

gesloten aanhanger lenen 

en dat is helemaal een uit-

komst. Maar er moet na-

tuurlijk ook worden 

schoongemaakt en dan is 

het mooi meegenomen als 

er een professionele 

schoonmaker tot de leden 

behoort en deze dan ook 

nog komt opdraven, dank. 



 
 

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  

 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 

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.  

 

HAKKY Schoenreparaties.   
Sleutels en Accessoires.     Schoenverzorging.            
Vakmanschap. 
Voorstraat 309  
3311 EP Dordrecht                
Tel 078 6145612   



 
 

Voliere Weizigt 
 Groet, Dirk 

Bloembinderij Bussem  
Kromme Zandweg 2      
3319 GH DORDRECHT  
               

Tel./Fax 078-6160320  



 
 

          Opening  
Zaterdag 19 augustus stond gepland als opening-

datum en dat hadden velen niet verwacht. Zater-

dag 15 juli naar de staart en zonder stroom en wa-

ter zijn we gaan opbouwen. Met een fantastische 

ploeg leden is er goed en hard gewerkt in 5 weken. 

Tijdens de receptie was het gezellig druk en zat de 

grote zaal zo goed als vol. Omdat er toch nog velen 

op vakantie waren, is er nog een receptie op zon-

dag 27 augustus. Op het moment van schrijven 

moet dit nog gebeuren. 

De uitgenodigde gemeente raadsleden waar wij 

nauw mee samen hebben gewerkt, waren nog op 

vakantie, dus hebben voorzitter en secretaris dit 

waar genomen. Met de onthulling van een recla-

mezuil was dit het officiële tintje. Met Rayonvoor-

zitter Kaptein werd de nieuwe vlag van de NBvV 

aan de aanwezige getoond. Velen bestuurders van 

verenigingen uit de regio kwamen ons feliciteren, 

waarbij sommige een klein jaloers blikje toonbaar 

was. Het is ook bijna niet te geloven, waar andere 

verenigingen stoppen bij gebrek aan bestuur, gaan 

wij een eigen clubgebouw openen.  



 
 



 
 

 Buurt BBQ 
Leden en buurtbewoners hebben zaterdag 19 augustus de 

eerste activiteit in ons nieuwe clubgebouw mee gemaakt. 

Ook nu zat de zaal weer gezellig vol en was het vlees en vis 

van uitmuntende kwaliteit. Omdat onze beide koks moes-

ten werken bij hun bazen, namen 2 reserve koks hun taak 

waar en dat ging fantastisch. Er was ook nog een frietbak-

ster die ze heerlijk bruin bakte. Vlees en vis werd rondge-

bracht, het enige wat de bezoekers hoefde te doen was 

salades, rouwkost en sauzen op hun bord scheppen. 

De cateringploeg draaide ook nu weer op volle toe-

ren en de dames hadden het om een uur of tien wel 

gehad. De voeten en spieren gingen opspelen, dit zijn 

ze immers niet meer gewend. Maar ze sloegen zich er 

kranig doorheen en wij willen hun dan ook hartelijk 

bedanken voor hun inzet. Er was ruim voldoende 

dus niemand had aan het eind van de avond een hon-

gerig gevoel. Volgend jaar gaan we dit zeker weer 

doen en dan verwachten wij op meer deelname van 

de buurtbewoners. Het was nu nog net op het randje 

van de vakantie tijd dus dat zal best wat gescheeld 

hebben. Ook sommige leden waren nog op vakantie. 

Het bestuur. 



 
 



 
 

 

 Trek van de                                                  

Grote Karekiet 

In ons land komen twee soor-

ten karekieten voor: de grote en 

de kleine. Die kleine is vrij al-

gemeen, die zie en hoor je in de meeste natuurgebieden met riet. De gro-

te, die zie je minder en minder. Onderzoeker Jan van der Winden wil we-

ten waarom dat is, en vooral, of je deze geweldige rietvogel kan helpen. 

Waar het de grote karekiet aan ontbreekt in Nederland, dat is inmiddels 

wel duidelijk. Hij moet stevig waterriet hebben, en dat is schaars. Met 

steun van Vogelbescherming Nederland en in samenwerking met het 

‘Plassenschap Midden-Nederland’, Waternet en Natuurmonumenten, ex-

perimenteert Van der Winden daarom met verschillende methoden om 

oud riet te beschermen. Op de Loosdrechtse plassen heeft het riet bijvoor-

beeld veel last van de grazende ganzen. Onder andere met behulp van 

netten, wordt daarom geprobeerd het oude riet vrij te houden van grazers 

TREK IN KAART 

Tegelijk zou het ook kunnen zijn dat de grote karekieten een probleem 

ondervinden in hun overwinteringsgebieden. Maar waar dat is, dat is nog 

helemaal niet duidelijk. Vandaar dat Van der Winden vorig jaar (met steun 

van het Prins Bernhard Cultuurfonds) enkele grote karekieten heeft uitge-

rust met een minuscuul loggertje. 

Van de zeven vogels met loggertjes heeft hij er inmiddels drie terugge-

vonden en ook gevangen. Daarvan konden twee loggertjes door de com-

puter worden uitgelezen. Van der Winden: 'Het trekpatroon past heel 

mooi bij andere moerasvogels, zoals de purperreiger of de zwarte stern. 

Ze blijven op weg naar het zuiden een maandje hangen in het Middel-

landse Zeegebied en trekken dan naar het zuiden van de Sahel. Dit is voor 

het allereerst dat deze trek voor Nederlandse grote karekieten in kaart is 

gebracht!' 

GROTE KAREKIET MET RING GEZIEN? 

Om te ontdekken of er in Afrika ook concrete bedreigingen zijn voor deze 

vogels hoopt Van der Winden nog meer geloggerde vogels terug te van-

gen. Heeft u dus ergens een grote karekiet met een ring gezien (de logger 

zie je nauwelijks), meld het dan! 

mailto:%20jvdwinden@hetnet.nl


 
 

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


