Nieuwsbrief augustus’22
Voer nodig, woensdag open van 09.00 - 14.00 uur. Iedere zaterdag van 10.00-13.30 uur.
Vogelbeurs van zaterdag 27 augustus is weer volledig open. Open van 10.00-13.30 uur.

Tijdens de vogelbeurs van juli zijn lid geworden; Nick Vermeulen uit
Papendrecht, Kw.nr. 2UYX kweekt Eurp. Cultuurvogels. Bram van Driel uit ’s Gravendeel
Kw.nr. 4FMW, kweekt Eurp. Cultuurvogels en L.M. Andriesse uit Papendrecht Kw.nr.4NFV
kweekt parkieten en Gastlid Huibert van der Graaf Kw.nr. 0PJP uit Nieuwpoort, kweekt
Diamant/Groenvleugel duiven. Allen hartelijk welkom in onze club en een fijn verblijf.
De 60 nestkasten van het groen/geel project aan de Baanhoekweg zijn geschilderd. Nu nog
de sjorbanden en rubber flappen monteren en dan wachten op laatste partij van 30 stuks
en de planning is dat deze door een bedrijf met hoogwerkers half oktober worden
opgehangen aan de bomen langs de Baanhoekweg. Het wordt een zonnig tafereel.
Het water uit de vijver is naar de boompjes gepompt, schoongemaakt en van schoon water
voorzien. De vijverpomp, luchtpompjes planten en vissen kwamen vrijdag 25 juli naar Dordt
en hopelijk komt het allemaal goed met de waterhuishouding zodat de vissen blijven leven.
In de eerste week van augustus gaan we starten met het schoonmaken, schuren en
schilderen van het clubgebouw. Hier kunnen we best nog wat hulp bij gebruiken. Dus zijn
schuurpapier, kwast en roller geen onbekende hulpmiddelen voor u, kom dan gezellig met
ons meedoen.
Aansluitend gaan we de voliere van Jan van Vuren monteren naast de vijver en doen wij
onze naam eer aan en is de cirkel rondt met een prachtige tuin, breed terras en oprijlaan.
Een vijver en voliere, overdekte werkbank en sedumbodem voor de bijenstal. De
sierappeltjes linden en baniervlag zijn de blikvangers aan de straatkant. De voerstand draait
op volle toeren, zeker nu de benzineprijs zo hoog is, dan is het voordeliger bij ons dan in
Waalwijk of andere leveranciers. En Deli Nature is wel een Topproduct, dat is bewezen.

Donderdag 28 juli zijn Erik en Dirk naar Overschie gereden met de aanhanger
van Allgroen en hebben daar de vissen opgehaald bij Ome Gerard. Ook nog wat
pompen en verdere toebehoren. Ze zwemmen nu lekker in onze vijver. Er moet
nog wat afgewerkt worden en de kast van de pompkamer geschilderd worden,
maar dan gaat het er ook een mooi geheel worden met de tuin. Als je over de
vijver heen kijkt zie je nu alleen wat groen, maar de klusclub is afgelopen
woensdag met de voorbereidingen van de bouw van de voliere begonnen.

Ondanks de zomerse temperaturen zijn ze gestart met het grondwerk. Al vrij
snel gingen de stroompjes zweet lopen vanaf het voorhoofd en gingen de shirts
steeds donkerder worden en de ruggen natter. Tijd voor een kopje koffie of
flesje water en even plaats nemen op het terras in de schaduw.
Zaterdag 10 september is de officiële opening van de tuin en ook de viering van
het 140-jarig bestaan van Groei & Bloei. Tussen 15.00 & 17.00 uur komt
wethouder Tanja de Jonge van Groen Links de door Groei & Bloei geschonken
boom planten. Maar 95 % van alle planten, struiken en boompjes is door G & B
geschonken en in de grond gestopt. Beide verenigingen zijn blij met de
samenwerking en trots op het resultaat. Onze klusclub heeft al het zware werk
gedaan. Wij hopen dat vele leden van onze club de opening bij gaan wonen. De
mannen van Duo Double A zorgen voor een gezellig stukje muziek en ons
barpersoneel voor een drankje en een hapje. Binnen is er een expositie over de
140 jaren van G & B en worden leden die al vele jaren lid zijn, voorzien van
onderscheidingen.

Met vriendelijke groet, Bestuur de Voliere.

