
 
 



 
 



 
  

 

 

 

 

 

 Maandag 7 mei is het Parkietenavond. Uit Zevenbergen 

komt deze avond Piet Ooijen. Keurmeester bij de NBvV 

en kweekt natuurlijk zelf ook diverse soorten parkieten. 

Zit ook in de commissie van deze vogels en is zeker als 

fotograaf ook steeds hoger op de ladder geklommen. 

Daarom is deze avond al verzekerd van een hoog niveau 

en is Piet ook altijd bereid om de vragen die er leven on-

der de kwekers, zo goed als mogelijk is te beantwoorden. 

Alleen voor zijn foto serie zal je al komen, maar de uitleg 

geeft vaak dat kleine zetje om het nog beter te gaan doen 

met je vogels. 

En denk nu niet, dit soort vogels kweek ik niet, daar heb 

ik niets te zoeken, want de kennis die geopenbaard wordt 

staat toch vaak net niet zo duidelijk op internet en het 

raakvlak tussen de vogelsoorten onderling is hoog te noe-

men. 

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

 

Dus zoekt u even naar wat vertier op deze avond, 

kom gezellig 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;  05 - 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.  

Alleen mogelijk als spoedbestelling, dus 1 

euro per ring extra.                                  
Bestellen ronde 4 is gesloten. Uitlevering na 15 mei  
Nieuwe leden krijgen 90 dagen de tijd ringen te bestellen, onder 

speciale voorwaarden, met korting en binnen 14 dagen levertijd. 

Ronde 1 voor ringen 2019 is nu opengesteld 
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 ) 



 
 



 
 

Laatste 

nieuwe aan-

winst, een 

baniervlag 

en lichtbak 

aan de zij-

kant van ons 

clubgebouw. 

Ook nog een 

straatje ge-

maakt tus-

sen ons pad 

en de stoep. 

Clubgebouw De Voliere. 

Leden bestand; PER 1 mei 2018 

Per 1 mei is lid geworden; M. Maddares Sadeghi. Gaat onder 

andere BuulBuuls kweken. 

Welkom en succes met de vogelhobby. Ledenbestand 1-5-

2018: 97leden, 14 gastleden en 8 donateurs.  

Vrijdag 20 april is de medewerkeravond gehouden. Jammer 

dat er 2 personen deze avond niet konden met hun partner, 

maar met 28 personen was de zaal gezellig vol. Opmerkelijk 

dat er rond 18.15 uur een vos over de parkeerplaats liep met 

een vogel in zijn bek. Het eten was prima verzorgd door de 

chinees van het plein 40/45. Met de film over de verplaatsing 

en al het voor en na werk en een Bingo, was de avond leuk 

verzorgd. Bedankt voor uw hulp. 



 
 



 
 



 
 

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 2 mei 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 
Bij supermarkten van Pel ‘t Lam in Dubbeldam en 

Stadspolder, beter bekend onder de naam PLUS is 

weer de verenigingenactie opgestart. Tot 5 mei ont-

vangen klanten bij iedere € 10,00 aan gekochte bood-

schappen een voucher. Na het passeren van de kassa 

staat een machine opgesteld met een scanner en wan-

neer 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 er op ver-

meld. Dus doet u boodschappen bij deze zaken en 

steunt onze vereniging. En u mag natuurlijk ook uw 

vrienden, familie, buren en kennissen vragen of ze 

willen mee sparen voor onze vereniging. De grote ver-

enigingen gaan natuurlijk weer met het meeste geld er 

vandoor, maar je moet maar zo denken, alle beetjes 

helpen. Doe mee a.u.b. Tussenstand: € 160 was er. 



 
 

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 

 
Zaterdag 14 april heeft deze speciaalclub in ons club-

gebouw hun 2e wedstrijd gehouden. Door ziekte of 

andere redenen waren er minder vogels dan gehoopt, 

maar de kwaliteit was nadrukkelijk aanwezig. Omdat 

het nog jonge vogels zijn is het lastig bepalen of het 

een pop of man is en dan ook nog bepalen voor of na 

de rui. Met keurmeester            voor de stelling waren 

de aanwijzingen steeds bedoeld om de kwekers te la-

ten zien hoe het beter moet en op wat voor manier dat 

bereikt kan worden. Maar ook voor het raam zat veel 

ervaring en die kunnen de KM best weleens van op 

andere gedachten brengen, omdat de kunde hoog is. 

Een lid van onze vereniging die even kwam kijken 

bij de Engelse Grasparkiet, kocht een pop en Diriska 

Boer, ook lid van onze vereniging verwende hem nog 

eens met een gratis pop en Piet ook lid van onze club,  

beloofde dat hij nog wel een man voor hem had. Dat 

is met recht echte clubliefde en een beginnend kwe-

ker enorm geholpen. De vogels zaten mooi in het 

keurlicht en ook nog eens in het zonnetje, het was ge-

woon een feestje. Zaterdag 2 juni is de hele dag hun 

grootste wedstrijd en daar zijn onze leden welkom 

om mee te genieten van hun prachtige vogels. 

Want een echte mooie grasparkiet die voldoet aan de 

standaardeisen, die ziet je nog maar zelden. Vorig 

jaar, hielden ze deze wedstrijd in Klundert en dat 

hoort natuurlijk niet met zo’n naam. 



 
 



 
 

Dit beeld gaan we hopelijk ook zien rondom ons clubge-

bouw, met ook nog een mooi gras terras. 

Grondploeg kon zich uitleven, 70 kub grond en 15 kub 

compost lag er gereed en maar kruien jongens, wat een su-

per ploeg. Maar nu ziet het er weer veel beter uit, klasse. 



 
 



 
 

                                              GUUS GROENLING  

Na een periode van vorst, kou, regen, wind en zonneschijn zag Guus 

Groenling ,voor het eerst sedert weken, het baasje van De Voliere weer 

rond scharrelen. Na deze periode waarin hij minder lucht had dan een 

leeggelopen luchtballon zit er weer kleur op zijn snuit en gaat het blijk-

baar de goede kant op. In zijn volière zijn de poppen aan het dansen. 

De poppen hebben de mannen voor het uitkiezen en wispelturig dat die 

poppen zijn. Van de ene man zin de teennagels te ruw. Van een ander 

steken er links en rechts een paar groene veren uit en van nog een an-

der vinden ze dat ie te opdringerig is en eerst in het badwater moet 

poedelen. En dan die nesthokken!!!!!!!! Het lijkt het op houtje-touwtje 

knopen met een bodempje er onder. Nee.......dan liever maar een nest 

bouwen tussen de coniferen. Kan die "ouwe" op zoek waar ze zitten. 

Hahaha........hhaaa. 

Eindelijk zijn ze verlost van die Pseudo Europeaan. Die had praatjes 

voor tien .....maar voor de rest een irritant mannetje. Uit goede bron 

heeft Guus Groenling vernomen dat dat kereltje een eigen huisvesting 

heeft en een zwartgele kanariepop als metgezel heeft. 

Binnenkort wordt hij vader van 3 of 4 kinderen. Benieuwd hoe ze eruit 

zien. Helaas was er ook triest nieuws. De nestkast met Peter en Petra 

Pimpelmees is helaas verlaten. Petra is ten prooi gevallen aan een plots 

opdoemende sperwer.  Peter Pimpelmees heeft nog kort nagesnikt en is 

toen op zoek gegaan naar een andere partner. Nu zit hij in de klimop 

van de buren en foerageert op zijn vertrouwde plek. Toen Guus Groen-

ling op de eerste echt zomerse dag met temperaturen boven de 20 gra-

den  een rondvlucht door de omgeving ging maken met Gretha Groen-

ling kwamen ze oog in oog te staan met  Bas Bonte Specht. Hij was op 

zoek naar woonruimte want zijn vorige onderkomen was omgezaagd. 

Hij wist te vertellen dat er een aantal Halsbandparkieten rondvlogen in 

de omgeving en dat die hondsbrutaal zijn. Het zijn je reinste woning-

krakers. Het lijken wel de provo's uit de jaren zestig. Nu zijn Guus en 

Gretha Groenling zelf op zoek naar een nieuw onderkomen daar hun 

hele bosperceel plat gewalst is voor de aanleg van een veld vol zonne-

panelen. 

Tot een volgend keer. 



 
 

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. 



 
 

Een Belgisch zelf gemaakt eivoertje 
1 koffielepel gemalen bijenpollen ( alleen gebruiken voor de kweek) 

2 soeplepels gemalen maria distel 

3 maatje multi vitaminen ( 3 x 1gr  )  

5 eierschelpen gedroogd in micogolf oven en fijngemalen 

3 grote kommen  fijn gemalen wit brood 550 gr ( gedroogd )   

4 soeplepels kiemzaad voor kanarie's gekookt gedurende 5 minuten ( goed 

spoelen onder koud water ) 

8 soeplepels exotenmengeling gekookt gedurende 5 minuten ( goed spoelen 

onder koud water ) 

2 soeplepels pinky's ( diepvries ontdooid ) 

3 soeplepels buffalo's ( diepvries ontdooid ) 

2 soeplepels couscous en 4 soeplepels water in een tas laten trekken gedu-

rende 1/2 uur  

5 eieren hard gekookt ( 1 ei = 50gr ) en doorgezeefd in passe-vite 

 

Deze samenstelling goed onder elkaar mengen en men verkrijgt nogal een 

droog eivoer. ( ongeveer één week houdbaar in de koelkast ) 

Bij het voederen van de vogels wordt het eivoer rul gemaakt met een plan-

tenverstuiver. 

Deze voeding krijgen alle vogels die ik bezit.  

De pinky's koop ik in een winkel van vismateriaal.  

Deze worden gestoomd tot ze wit zijn en gespoeld onder koud water en la-

ten drogen op een keukenhanddoek. 

Dan worden ze met calci-lux vermengd, in plastiek bakjes gedeponeerd en 

ingevroren ( regelmatig schudden ) 

Sommige pinky's zijn rood of zwart, deze zijn giftig en moeten verwijderd 

worden. 

Vercauteren Jan 

Bloembinderij Bussem  
Kromme Zandweg 2      
3319 GH DORDRECHT  
               

Tel./Fax 078-6160320  



 
 Kweekervaring van zwartkop sijs 

In 2006 kocht ik een koppel zwartkop sijs ze waren wel uit dezelfde bloedlijn 

Dan heb ik maar extra koppel aangekocht bij andere liefhebber. Ze waren eigen-

lijk nog niet op kleur, hier en daar kwam het zwart een beetje door op de kop. 

Samen hebben ze de hele winter in de buitenvlucht met groenvinken en geelgor-

zen vertoeft, mits beschutting.  Het is een zangvogel die het hele jaar door zingt, 

je staat versteld van de variatie in het zingen. 

Als voeding gewoon kanariemengeling of zaadmengeling voor sijs en putters, er 

werd regelmatig eivoer voorzien, zodat later geen probleem ontstaat voor het op-

brengen van hun jongen. 

Na de winter werden de twee koppels geselecteerd zodat ze onverwant aan elkaar 

zijn. 

Ze werden in een aparte vlucht gelaten, samen met een koppel groenvinken en 

kneus. Begin maart werden er nestkastjes aangeboden, ze waren de eersten die tot 

nestbouw overgingen. 

Al spoedig legde de pop haar eerste ei en daarna volgde de rest, totaal 4 eieren. 

Ze begon te broeden vanaf het 3het ei en dit gedurende 12 dagen. 

Helaas waren alle eieren onbevrucht, ook het andere koppel had hetzelfde pro-

bleem. Door observatie had ik gezien dat er regelmatig problemen waren met de 

andere bewoners en veronderstel dat daar de reden van de onbevruchte eieren lag. 

Ik heb de beide koppels in een aparte vlucht gelaten, met een grootte van 1 M op 

1 M en een hoogte van 1,9 M. Het duurde niet zolang of ze bouwden al een nestje 

dat vervaardigd was uit coco, zwart paardenhaar, mos, sharpi katoen en pluizen 

van de lisdodde. Op 13/05/07 legde de pop haar eerste ei, in totaal 4 eieren. Op 

27/05/07 kipten 3 jongen uit en 1 ei was niet bevrucht. De man voerde de pop en 

dit werd aan de jongen gegeven. Er werd regelmatig eivoer voorzien, maar dit 

werd maar met mate opgenomen. 

Pinkies bleven liggen, alleen het kiemzaad en buffalo’s en een klein beetje eivoer 

werd opgenomen. 5 dagen later werden ze geringd met een C ring van KBOF 2,5 

mm en op 14/06/07 vlogen twee jongen uit, het andere jong een dag later. Ze wer-

den nog 2 weken alleen door de pop verder opgebracht, toch kan het gebeuren dat 

de man veelvuldig achter de jongen zit, de man gaat dan in tentoonstellingskooi 

tot de jongen zelfstandig zijn.  De kooi werd zo geplaatst dat de pop steeds de 

man nog ziet. Hierna gaat hij terug bij de pop voor de volgende ronde. Als ze 2 

maanden oud zijn, beginnen de mannetjes te zingen, hier kan je al een kleurring 

aanbrengen. De overige jongen zijn dan poppen, maar met 100 percent zekerheid 

is het niet vast te stellen. Op 5 maanden zijn de eerste jongen op kleur en kan je 

met zekerheid het geslacht vaststellen. Bij ondervinding heb ik vastgesteld dat ze 

elkaar nogal aanpikken als ze in kleine ruimten verblijven.  Ze werden in een gro-

tere vlucht geplaatst. Na de kweek heb ik vast gesteld dat ook de poppen zingen, 

het jaar te voor niet zo gebeurde. De zang is niet zo hevig als bij de mannen. 

Vercauteren Jan 



 
 



 
 

In de volière Weizigt  

5 mei gaat al weer opschieten en dan staat de volière er 

alweer 4 jaar. Wat gaat dat snel. 

Achter de voliere zijn ze nu een heel buizenstelsel aan 

het maken waar gaas en speciale netten overheen ge-

spannen worden. De eenden kunnen dan niet meer weg-

vliegen en met de vogelgriep hoeven ze niet meer in de 

tent. 

Jan en Dirk zijn de achterpanelen wezen herstellen

(storm) en hebben in het vruchten & insecten etende vo-

gels de boel weer een beetje opgeknapt. Ziet er weer een 

stuk beter uit. 

Met de vogels gaat het prima. 



 
 



 
 

 Tijdens de Rayon vergadering is er al op gewezen. Er 
gaat bestuurlijk behoorlijk wat veranderen. De wet AVG, 
wat staat voor Algemene Verordening Gegevensbescher-
ming gaat op 25 mei in werking en dat gaat voor heel 
wat regelgeving zorg dragen. 

U kunt zelf aangeven wat er voortaan met uw gegevens 

gedaan mag worden bij de vereniging. 

Wilt u niet meer met naam en adres vermeld worden in 

de catalogus, geeft u dit dan door, dan wordt alleen uw 

kweeknummer er nog in vermeld. 

Let zelf op wat er met uw gegevens gebeurd en geeft u 

door waar u het niet mee eens bent, zodat dit aangepast 

kan worden. 

Wij zijn de laatste jaren al behoorlijk terug houdend ge-

weest met het vermelden van uw privé gegevens, maar 

misschien moet dit nog wel worden verbetert. 

We wachten het af en zodra duidelijk is wat niet meer 

mag worden vermeld, passen wij dit zo goed mogelijk 

aan. 

Maar u moet zelf ook opletten hoe u het wilt hebben. 



 
 

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


