
 

 

Nieuwsbrief april 2021 

Wegens de nieuw aangekondigde maatregelen om het corona virus onder de 

knie te krijgen is ons clubgebouw voor vereniging doeleinde gesloten tot en 

met 28 april. Daarna komt er weer verlenging of worden de maatregelen 

versoepelt, maar ook dan kunnen we ervan uitgaan dat er nog veel 

restricties de maatschappij bepalen. En nu maar hopen dat de vaccinaties 

hun vruchten gaan afwerpen, zodat de besmettingsgraat met grote stappen 

daalt. U kunt altijd voer bestellen en zo nodig komen wij het bij u bezorgen 

als u dit niet kunt halen.  

Zaterdag 24 april vogelbeurs, zonder vogels.  Volgens de 

RIVM-regels mogen wij wel voer en vogel benodigdheden verkopen mits er niet 

meer dan 4 klanten gelijktijdig in de verkoopzaal aanwezig zijn. Handen 

ontsmetten bij binnenkomst en verplicht een mondkapje dragen tijdens uw 

bezoek. U mag niet in de zaal van de catering gaan zitten voor een bakje koffie of 

iets anders. U kan wel een bakkie nemen maar u moet dat buiten opdrinken of in 

uw auto. Gaat u voer bestellen, dan brengen wij het zo nodig bij uw auto of 

wanneer u dit makkelijk zelf kan dragen, mag u dat meenemen. Maak u bezoek 

zo kort mogelijk, zodat mensen die buiten wachten snel naar binnen kunnen. Wilt 

u een vogel aanschaffen, dan kunt u deze via Theo Prins(06-10541403) of mail( 

t.prins18@upcmail.nl ) bestellen en als hij deze voorradig heeft kunt u een 

afspraak maken via mij, om deze af te halen. 

De Voliere GOK 

Rond 11.00 uur zal de Voliere GOK de 4 winnende getallen presenteren. Alleen 

leden die de € 5,00 hebben voldaan, voor dat de trekking gaat beginnen spelen 

mee om de prijzen.  
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123 vogelproducten.nl 

Werner komt vrijdag de 23e bezorgen! Bestel dus tijdig 

uw producten via Erik, dan regelt Erik uw bestelling. 

Ondanks de dalende aantallen Corona besmettingen, wijzen wij u dringend op 

uw eigen verantwoording, ontsmet uw handen bij binnen komst, draag een 

mondkapje en u kunt altijd handschoentjes dragen die op de plank rechts voor de 

toiletten staan.  

Wij handhaven de 4 personen in de Joop Piket zaal door middel van het 

omhangen van de linten 1t/m 4. Er mogen nog steeds geen consumpties worden 

genuttigd in ons clubgebouw. Alleen werkende vrijwilligers zijn vrij gesteld. 

Laten wij met zijn allen ons houden aan de 1,5 meter afstand tussen alle 

aanwezige personen, dit geld zeker in de verkoopzaal. 

Blijf thuis als u ook maar vermoedt dat u gezondheidklachten bezit.  

Woensdagochtend zijn wij open van 09.00-13.00 uur.  

Zit u om voer/benodigdheden verlegen, bel Erik(06-36208353) voor een 

afspraak.  

Als nieuw lid heten wij welkom mevr. E. Groenendijk-

Grijseels uit Alphen a/d Rijn, gaat Harzers kweken. 

Algemene Leden vergadering. 

De ALVergadering wordt verschoven naar maandag 7 juni indien mogelijk,                                

anders maandag 6 september.  

Ringen bestelling. 

U kunt geen ringen meer bestellen voor 2021 of alleen als spoedbestelling. 

Bestellen voor 2022 is nu al mogelijk. Prijzen zijn wel verhoogd, zie Onze 

Vogels en onze homepage.  



Vanaf ronde 1 voor ringen 2022 worden de prijzen verhoogd door de NBvV. 

De kleur voor 2022 wordt Oranje. 

Ringen voor 2021 zijn Violet, een kleur die zit tussen Paars en Lila in. 

                                

Doet dit maar eens na!     Hoe zal deze vogel heten?  

Deze week zijn wij als vereniging met ons gebouw nog in beeld geweest bij 

RTV Dordt. Het betrof opnames voor het kunstproject Baanhoekweg, 

waaraan wij ook meewerken door het monteren en schilderen van 

nestkastjes. Zaterdag kunt u vanaf 18.00 uur het week overzicht bekijken. 

Dit wordt ieder heel uur herhaald tot zondag 15.00 uur dacht ik. 

Deze maand start er nog een kappersopleiding in ons gebouw. Het zijn kleine 

groepen met de tafels ver uit elkaar en mondkapjesplicht. Wij voldoen hiermee 

aan alle eisen van het RIVM en de organisatie zorgt voor de vereiste papieren 

m.b.t. de avondklok voor de deelnemers en vrijwilligers van onze vereniging die 

openen en sluiten. Omdat alle vaste lasten voor ons gewoon door gaan, is dit een 

welkomen financiële ondersteuning. 

Het bestuur  
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