
 

 

Nieuwsbrief februari (2) 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 3 maart. 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. Het bestuur heeft besloten om in februari geen boekje uit te laten 

komen. In maart komt er weer een boekje.  U kunt altijd voer bestellen en zo 

nodig komen wij het bij u bezorgen als u dit niet kunt halen.  

Zaterdag 27 februari 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.  

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. Is automatische incasso voor 2021 geactiveerd? 
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Door enorme drukke week kunt u deze maand maar 

bestellen tot en met zondag 21 februari. Houdt hier 

rekening mee. Werner komt vrijdag de 26e bezorgen! 

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. 

Tijdens deze beurs komen wandelaars van de Zuurkooltocht bij ons langs 

voor gebruik van toilet en koffie to Go. Een bakkie snert of balletje is ook 

mogelijk, maar dit moet buiten genuttigd worden en de kartonnen bakjes 

moeten in de afvalbakken gedaan worden. Buiten staan een aantal stoelen 

op 1,5 meter tussen ruimte en mag maar kort gebruik van worden gemaakt. 

In de Joop Piketzaal wordt zo nodig een uitgifte To Go tafel gecreëerd. 

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 Ferry Hoogeveen, gaat 

sijsjes kweken. 

Algemene Leden vergadering. 

De ALVergadering wordt verschoven naar maandag 7 juni indien mogelijk,                                

anders maandag 6 september.  



Ringen bestelling. 

U kunt tot eind maart, ringen bestellen voor ronde 4, de laatste ronde dus 

met uitlevering rond 15 mei. Wacht niet tot de laatste dag, want Arie moet 

ze nog wel kunnen indienen bij NBvV. Ronde 3 komt rond 1 april, geen grap 

Vanaf ronde 1 voor ringen 2022 worden de prijzen behoorlijk 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?  

Het bestuur  
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