
 
 



 
 



 
  

 

 

 

 

 

 Maandag 9 april komt  Tino Simons uit Maassluis ons al-

les leren over de Kleur en Postuur kanaries. Tino doet dit 

altijd op een speciale manier, maar altijd zo eenvoudig 

mogelijk en zodoende leerzaam voor ervaren maar vooral 

de beginnende kweker. Is al jaren keurmeester van beide 

soorten kanaries en vooral ook liefhebber en Top kweker 

van wel heel veel soorten kanaries. Mede door zijn arbeid 

verleden  is hij in staat om de aandacht scherp te houden 

en de humor er tussen door te weven.  

Maar zijn vakmanschap staat buiten kijf en vandaar is het 

voor beginnende kwekers zo belangrijk om dit soort avon-

den bij te wonen en je kom niet alleen door de spreker 

veel meer te weten maar vooral ook door de aanwezige ja-

ren lange ervaring van de overige kwekers. 

En je kom zo ook nog eens aan een vogeltje waar je de ei-

gen lijn mee kan verbeteren. 

Tot ziens de maandag na Pasen, prettig paasweekend. 

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;  04 - 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 2018:  Contant / Internet  / overschrijfkaart bank 

 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 3 1-10-2017 t/m 25 –1-2018.   is gesloten.                          

Uitlevering: uiterlijk 1-4-2018. Ronde 3 komt nu binnen; 1-4-

2018. Bestellen ronde 4 is van 1-2-t/m 25-03. Uitleve-

ring na 15 mei 2018. 
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.  U kunt nu ook Kunststofringen bestellen! 
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.(Tel. 06-10549672, E-mail boonarie@live.nl ) 



 
 



 
 

CLUBGEBOUW 
Duizenden straat stenen zijn er gelegd, 70 kubieke 

meter grond is er verplaatst, honderden tegels en 

opsluitbandjes zijn er gelegd, door een paar man. 

De schakelaars in beide zalen zijn beter geïnstal-

leerd en een reclamezuil en banier vlaggenmast is 

geplaatst. Ons clubgebouw nadert nu met rassen 

schreden zijn voltooiing, een mega prestatie door 5 

man op het laatst. Vrijdag 20 april geven wij een 

medewerkeravond om allen die mee hebben ge-

werkt te bedanken. Geen uitnodiging ontvangen en 

vindt u dat u er bij hoort, laat het mij weten. Dirk. 

Loods Gravensingel 
Nu we beschikken over een eigen clubgebouw, staat on-

ze loods aan de Gravensingel er maar een beetje bij. 

Zoekt u tijdelijk een ruimte om iets op te slaan, dan kunt 

u kontact op nemen met een bestuurder. 

Tegen een geringe vergoeding mogen leden van onze 

vereniging van dit aanbod gebruik maken. 

Huurprijs wordt gebruikt om vaste lasten te betalen. 

Leden bestand; PER 1 MAART 2018 

Per 1 april is lid geworden; Piet Kirchyunger, Kweekt vooral 

kleur kanaries en wil deze nu ook gaan ringen. Vandaar dat hij 

zich heeft aan gesloten bij onze vogelvereniging om zo zijn 

hobby nog meer inhoudt te geven. Welkom en succes met de 

vogelhobby. Ledenbestand 1-4-2018: 97leden, 17 gastleden en 

8 donateurs.  



 
 



 
 



 
 

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 
Vanaf 4 april is ons clubgebouw voortaan iedere woens-

dag open van 10.00– 16.00 uur voor leden en buurtbe-

woners. Uit het oogpunt van Maatschappelijk draagvlak 

hebben wij een afspraak gemaakt met de gemeente Dor-

drecht dat bewoners van de Staart-Oost gebruik mogen 

maken van ons clubgebouw, als daar behoefte voor be-

staat. Bewoners mogen zelf aangeven wat ze willen 

doen op deze dag. Het betreft een proef en gaat door zo-

lang er voldoende belangstelling is. Ons clubgebouw is 

dan een soort buurthuis voor Staart - Oost. Voor alles 

wat er gebeurd ontvangen wij huur van deelnemers of 

van de gemeente Dordrecht. Een speciaal opgericht 

buurt team coördineert de activiteiten onder leiding van 

Wilma Wubben vanuit haar functie als projectmanager 

vitale wijken. Wat het gaat worden tijdens deze dag is 

een open vraag. Maar onze leden zijn altijd welkom. 



 
 

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.  



 
 

Nieuws uit de regio 
De supermarkten van Pel ‘t Lam in Dubbeldam en 

Stadspolder, beter bekend onder de naam PLUS 

gaan weer de verenigingenactie opstarten. Vanaf 5 

maart tot 5 mei ontvangen klanten bij iedere € 10,00 

aan gekochte boodschappen een voucher. Na het pas-

seren van de kassa staat een machine opgesteld met 

een scanner en wanneer u de voucher hiervoor houdt, 

ziet u 1 verschijnen. Heeft u meerdere dan telt hij door 

tot u gereed bent. Hierna komt er op het display aan 

welke vereniging u wilt doneren en zoekt u in de lijst 

De Voliere en tikt u met uw vinger deze aan en wordt 

het aantal op vermeld. Dus doet u boodschappen bij 

deze zaken en steunt onze vereniging. En u mag na-

tuurlijk ook uw vrienden, familie, buren en kennissen 

vragen of ze willen mee sparen voor onze vereniging. 

De grote verenigingen gaan natuurlijk weer met het 

meeste geld er vandoor, maar je moet maar zo denken, 

alle beetjes helpen. Doe mee a.u.b. 



 
 

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  



 
 

Parkieten Speciaalclub Drechtstreek 

 
Dinsdag 20 maart is deze speciaalclub in ons clubge-

bouw van start gegaan met hun 2e clubavond. 

Tijdens deze avond is de Algemene ledenvergadering 

gepland en dat is toch altijd weer een speciale avond. 

Het belooft een constructieve avond te worden. 

Ook deze zang speciaalclub wil van 2 

t/m 4 januari 2019 de BeNeDu wed-

strijd in ons clubgebouw gaan organi-

seren. Met deelnemers uit Neder-

land,België, Duitsland en Frankrijk is 

dit een Internationale wedstrijd. De keurmeesters komen 

naast Nederland ook uit Spanje en dat kost deze club na-

tuurlijk een behoorlijk portie duiten. Daarom zitten ze bij 

ons goed, omdat wij zelf donders goed weten wat de ver-

schillen in huurprijzen zijn. En catering zijn we goed in. 

Droevig nieuws. 

Twee dagen na het bericht van overlijden van ons gastlid 

Wim Oostra, kregen wij bericht dat gastlid Theo van 

Deursen ook plotseling was overleden. Ook Theo was 

Harzer kweker in hart en nieren, maar ook een gedreven 

keurmeester van deze prachtige zangkanaries. Dat Wim 

en Theo mogen rusten in vrede. 

Door het overlijden van deze heren is Harzer zangclub 

Feijenoord met vereniging code 612 niet meer in staat om 

zijn of haar wedstrijden te spelen en heeft het bestuur be-

sloten om de vereniging op te heffen. Leden die geen lid 

zijn van een andere vereniging, sluiten zich aan bij ons. 



 
 



 
 

Dit beeld gaan we hopelijk ook zien rondom ons clubge-

bouw, met ook nog een mooi gras terras. 

Vriendenloterij 
Volgens onze Ere Voorzitter Chris Vigelius is er voor vere-

nigingen een aardig bedrag te verdienen als deelnemers 

van deze loterij hun eigen vereniging aan vinken als doel 

voor een gedeelte van de opbrengst. Speel u reeds mee in 

deze loterij, past u dan het doel aan in De Voliere. U blijft 

uw kans op een mooie prijs behouden en steunt onder tus-

sen ook de clubkas. Lijkt het u wel wat om kans te maken 

op de mooie prijzen en grote geldbedragen, dan kunt u zich 

altijd aanmelden voor 1 of meerdere loten. Per maand is er 

een trekking en in totaal zijn er 14 trekkingen per jaar. Een 

lot kost € 13,50. Van dit bedrag gaat de helft naar onze 

clubkas. Uw lotnummer is het nummer van uw mobieltje. 

Er zijn nog een aantal andere mogelijkheden om geld of 

andere extra prijzen te winnen. U kunt zich per maand 

weer opzeggen en aanmelden via; www,vriendenloterij.nl 



 
 



 
 

                                              GUUS GROENLING  

Was de vorst eindelijk uit de grond. Als een verliefd 

stelletje paradeerden we door de tuinen en sleepten 

we ons een bult met nestmateriaal. Plotseling dook 

Karel Kraanvogel met zijn maten hoog in de lucht 

op. Duik maar weer weg. De Siberische vorst komt 

er wederom aan. Verdwaasd keken we elkaar aan en 

zochten weer ons warme plekje in de boom op. Nu 

……..je raad het al. Petra en Paul Pimpelmees had-

den zich vlak naast ons warme holletje geïnstalleerd 

en verderop zat Ronald Roodborst als een bolletje 

wol in elkaar gedoken om deze kou weer te overle-

ven. Peter Postduif toeterde overal in het rond dat het 

wel zou meevallen. Maar wie was er als eerste uit het 

zicht?  Juist  ……..Peter Postduif!!! Alle dieren in de 

tuin, de spitsmuisjes niet uitgezonderd, zorgden dat 

ze een veilig heenkomen zochten tegen de kou. Zelfs 

ons baasje kreeg problemen met de nattigheid en de 

kou. Die is 72 uur uitgeschakeld geweest en nog 

steeds maar gedeeltelijk opgeknapt. Loopt bij wijze 

van spreken nog maar op 3 cilinders toen er een paar 

dagen geleden er plompverloren 3 de geest gaven. 

Met toeters en bellen hebben ze hem weer overeind 

gekregen. Zo gauw de kou weer verdwenen zal zijn 

zal die wel weer opknappen en zullen de dieren in de 

tuin weer van zich laten horen. 

Wordt vervolgd………… 



 
 

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 

 
Agenda 2018. 

BBQ 
Zaterdag 16 juni willen wij de buurt BBQ houden van 

18.00 uur tot alles op is. Deelname kosten € 5,00. p.p. 

Zaterdag 15 september gaan we op vogelexcursie 

naar Drenthe in Erica bij World of Birds Foundation. 

Een mooi park met een groot assortiment vogels. 

Dit gaat alleen door bij voldoende deelname, dus 

meldt u voor 1september aan. Bij minimaal 20 per-

sonen gaan we weer met de bus van Arie Bijker.  



 
 

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. 28 april.   Vogelbeurs De Voliere 09.00-12.30 uur. 

 Za. 26 mei.   Vogelbeurs De Voliere 09.00-12.30 uur. 

 Za. 16 juni.   BBQ De Voliere  18.00 uur. 

 Za. 30 juni.   Vogelbeurs De Voliere 09.00-12.30 uur. 

 Za. 28 juli.   Vogelbeurs De Voliere 09.00-12.30 uur. 

 Za. 25 augustus  Vogelbeurs De Voliere 09.00-12.30 uur. 

 Ma.  3 september Contactavond(kweekpraat & Film) 

 Za. 29 september Vogelbeurs De Voliere 09.00-12.30 uur. 

 Ma.  1 oktober  Contactavond Avifauna 

 Vr.  5 oktober  Receptie 65 jarig bestaan 15.00-21.30 u. 

 Za. 6 oktober  Technische Jongvogeldag. 

 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  Opb. Rayon5 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. 29 december Vogelbeurs De Voliere 09.00-12.30 uur. 



 
 

Adres: Voorburgstraat 215, 3037 ER. Rotterdam 

 

Telefoon+31(0)6 4137 2789.  

E-mail sales@curio-bicudo.com   Websitewww.curio-bicudo.com 

VERKOOP TIJDENS ONDERSTAANDE OPENINGSTIJ-

DEN 

Vrijdag:15:00 - 21:00 & Zaterdag10:00 - 17:00 uur.                                      

Overige gegevens: KvK: 24381665. 

 

Deze zaak heeft Purperglansspreeuw geschonken 

voor  voliere Weizigt. Een bezoek zeker waard. 

 ( telefonisch bereikbaar van dinsdag t/m 

zaterdag tussen 10.00 en 17.00 uur) 

Bloembinderij Bussem  
Kromme Zandweg 2      
3319 GH DORDRECHT  
               

Tel./Fax 078-6160320  

mailto:%20%3cscript%20language='JavaScript'%20type='text/javascript'%3e%20%3c!--%20var%20prefix%20=%20'mailto:';%20var%20suffix%20=%20'';%20var%20attribs%20=%20'';%20var%20path%20=%20'hr'%20+%20'ef'%20+%20'=';%20var%20addy51327%20=%20'sales'%20+%20'@';%20addy
mailto:sales@curio-bicudo.com
mailto:%20%3cscript%20language='JavaScript'%20type='text/javascript'%3e%20%3c!--%20var%20prefix%20=%20'mailto:';%20var%20suffix%20=%20'';%20var%20attribs%20=%20'';%20var%20path%20=%20'hr'%20+%20'ef'%20+%20'=';%20var%20addy51327%20=%20'sales'%20+%20'@';%20addy
mailto:sales@curio-bicudo.com
http://www.curio-bicudo.com/undefined/
http://www.curio-bicudo.com/index.php


 
 



 
 



 
 

In de volière Weizigt is er weer wat gebeurd. Tijdens NL 

doet is Jan de Koning de plafonds in de rennen wezen 

reinigen en dat ziet er weer een stuk beter uit. Tijdens de 

nachtvorst periode is er in het binnenhok een elektrische 

kachel geplaatst, zodat in de nacht het binnen vorstvrij 

blijft. Zeker voor de Toerako is dit mooi mee genomen. 

Met een kleine afwijking aan zijn poot is het voor hem 

beter verblijven. Is wel direct de lieveling van de verzor-

gers geworden, hij komt gewoon de stukjes appel uit de 

hand eten en dat zijn maar weinig vogels die dit gedrag 

vertonen. Er is ook weer een Purperglansspreeuw bij ge-

komen en met zijn prachtige verenkleed en mooie gele 

ogen valt hij wel op. 5 mei gaat al weer opschieten en 

dan staat de volière er alweer 4 jaar. Wat gaat dat snel. 



 
 



 
 

  
Betreft voorstel districtsbestuur: Het oprichting van “Stichting District ten-
toonstelling Zuid-Holland” waar de organisatie van district tentoonstellingen 
wordt ondergebracht.  
Beste Bestuurders en leden van afdelingen in Zuid-Holland,  
Als bestuur van het district Zuid-Holland zijn wij voorbereidingen aan het tref-
fen om in week 51 een district tentoonstelling te gaan organiseren.  
Een van die voorbereidingen is het oprichten van een Stichting waar deze or-
ganisatie in zal worden ondergebracht.  
Wij willen graag uw instemming en medewerking. Middels dit schrijven hopen 
wij u daarmee op tijd te informeren over ons voornemen, zodat besluitvor-
ming weloverwogen kan worden genomen.  
Daar er tot op heden nog geen afdeling zich gemeld heeft voor het organise-
ren van de district tentoonstelling, ziet het district bestuur zich genoodzaakt 
om deze verantwoording op zich te nemen. Het staat in de toekomst los van 
de locatie en daarmee de ondersteunende partner die een belangrijke rol zal 
spelen in het realiseren van elke district tentoonstelling. Wij hopen dan ook 
dat we op uw ondersteuning mogen rekenen.  
Dit willen wij gestalte geven door een eenmalig bijdrage van € 50,= aan u als 
afdeling/leden te vragen waarmee we de oprichting van de Stichting, het in-
schrijven bij de Kamer van Koophandel gaan bekostigen en een begin 
‘kapitaal’ .  
Hiermee hopen we dat u, bestuur met uw leden, zijnde afdeling binnen ons 
district, door middel van deze eenmalige bijdrage instemming toont en binnen 
regelgeving van de statuten u zich verbonden zal voelen met de doelstelling 
van de stichting.  
Mochten we, altijd in overleg met u, genoodzaakt zijn de Stichting weer te 
ontbinden, dan ontvangt u in principe uw bijdrage gewoon terug.  
We zien met vertrouwen uw aanwezigheid en de stemuitslag over dit voorne-
men op 25 april a.s. in Ridderkerk tegemoet.  
Met vriendelijke groet, namens het districtbestuur ZH,  
Kees Diepstraten, secretaris. 



 
 

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


