
 

Nieuwsbrief mei 2022 
Voer nodig, woensdag open van 09.00 - 14.00 uur. Iedere zaterdag van 10.00-13.30 uur. 

Contactavond 
Maandag 7 juni 2e Pinksterdag geen contactavond, wordt verplaatst naar maandag 14 juni. 

Aanvang 20.00 uur zaal open vanaf 19.30 uur. We zijn nu nog bezig met Johan Zwart uit Sint 

Annaparochie met behandeling van Vruchten en Insectenetende vogels. Anders vervanger! 

We zijn gestart met het nieuwe tuinplan en dit gaat nu per week er steeds beter uitzien. 

Leden van Groei & Bloei zijn druk in de weer met al het planten van de meest 

uiteenlopende soorten planten en struiken. Waar eerst de grond keihard was wegens 

langdurige droogte, en moesten wij behoorlijk sproeien, zodat onze ondergrondse tanken 

mooi van pas kwamen. Nu zijn er eindelijk flinke regenbuien gevallen en dit was goed te 

zien aan de pas geplante spullen maar ook onkruid doet het dan ook goed  en de slakken 

laten zich ook direct zien. De vijver is ook wat voller en de voliere staat in de rustmodes. 

Als het weer beter wordt staat er ook schilderwerk op het programma. Gebouw moet in 

gedeeltes eerst schoon gemaakt worden en geschuurd, ook daar zijn extra handen welkom. 

In de voerstand zijn nu ook bakjes gemalen houtskool beschikbaar, goed voor uw vogels. 

Vogelbeurs van zaterdag 28 mei is weer volledig open. Open van 10.00-13.30 uur. 

  

Met vriendelijke groet, 

Bestuur de Voliere. 

 



Beursvloer Dordrecht 23 mei 2022  

 
Tijdens deze beurs kunnen verenigingen en organisaties( 60 stuks) aan kloppen bij 

bedrijven(60 stuks) met een vraag over verkrijgen van materialen en of hulp bij projecten 

en eventueel handjes om dit te realiseren. Erik en Dirk zijn namens onze vereniging geweest 

en hebben leuk zaken gedaan met een aantal bedrijven. De Matchformulieren welke door 

een Notaris zijn getekend, worden na de verwerking opgestuurd naar ons en dan ontvangt 

u hier nog nader bericht over. Bedrijven/zaken hadden blauwe badges op en de zoekende 

oranje. Op de foto is Erik goed in beeld, maar Dirkie is een zoekplaatje. Raad waar hij staat. 

Gemeente Dordrecht heeft het plan opgevat de Staart-Oost wat meer aandacht te 

schenken met meer groen en ook een gezonder milieu voor de bewoners. Met meer groen 

doen wij zeker als vereniging goed mee. Op 14 juni is in De Merwelanden een bijeenkomst 

hierover. Ook wij doen mee met dit en ook nog een Kunstproject Baanhoekweg om deze 

wat meer smoel te geven, aan bezoekers die naar  het natuurgebied De Hollandse 

Biesbosch rijden of fietsen, langs deze lelijke industrieweg. De nestkasten worden geel 

geschilderd en hebben een voorkant die de boel een wat zonniger beeld moet geven.  Er 

komen 100 broedkasten langs deze weg te hangen en de kunstenares Dieke Venema heeft 

onze vereniging benadert voor assistentie bij het realiseren van deze kasten. Best veel 

handelingen, dus daarom zoeken wij leden die nog wat tijd vrij kunnen maken bij het 

monteren van de kasten, schuren en schilderen. Kom op a.u.b. help ons, u kunt het zelfs 

zittend doen.   Met vriendelijke groet, Dirk 


