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Zaterdag 25 juli vogelbeurs in ons clubgebouw. De voorwaarden voor 

deze beurs is wel 1.5 meter uit elkaar blijven en blijf thuis als u griep 

verschijnselen vertoont. Het buiten terras is opgesteld met 3 tafels en 12 

stoelen, zodat bij mooi weer u hier heerlijk kunt vertoeven. Bij 

binnenkomst staat links achter de deur een tafeltje met handgel, 

waarmee u uw handen kunt verzorgen. Eventueel kunt u uw handen af 

vegen met speciaal aangeschafte rol met doekjes, maar dit is niet 

noodzakelijk. Binnen worden de tafels en stoelen zo opgesteld dat de 

1,5 m. automatisch ingesteld wordt. Was regelmatig uw handen! Let 

op; Wantijbrug in N3 afgesloten dit weekend ! ! ! 

De parkeerplaats is bedekt met nieuw grind, hierdoor is het verstandig 

voor Fietsers, Rolstoel en Rollators gebruikers, over het verbrede pad 

bij de vlaggenmast te komen. Zo kunt u zonder moeite de ingang van 

ons pand bereiken. Wordt u gebracht, stopt dan bij de baniermast. 

De Voliere GOK 

Tijdens de vorige beurs is om 11.15 uur, de 2e ronde gedraaid. Mary 

Prins heeft de machine knop bediend en Dennis Bussem keek als 

onafhankelijk lid toe of het allemaal volgens de regels verliep. Mary 

drukte als eerste getal 48 en deze was bestemd voor de tweede prijs 

omdat dit bedrag net iets hoger was dan de eerste prijs en had iedereen 

de kans om dit bedrag te winnen. Op het laatste moment melde zich nog 

een deelnemer aan, zodat de penningmeester nog snel de bedragen 

moest aan passen. De uitslag was; 1e
 prijs € 40,00 is gevallen op nr. 72 

en daar staat de naam van Henk Verroen vermeld, maar Henk 

speelt niet mee, jammer toch. 2
e
 prijs € 40,20 is gevallen op nr. 48 en 



daar staat de naam van Jeroen v/d Molen bij vermeld, dus 

gefeliciteerd. Dit bedrag was verhoogd met de bonus van de vorige 

trekking, vandaar dat deze prijs zelfs iets hoger was dan de 1
e
 prijs. 

– 3
e
 prijs € 20,00 is gevallen op nr. 16 en hoort de naam bij van 

Patrick van Dijk, maar speelt niet mee, jammer. 4
e
 prijs € 13,40 is 

gevallen op nr. 15 en daar hoort de naam bij van Dennis Bussem, 

speelt ook niet mee, dus gemiste kans. Deze prijs was ook verhoogd 

met bonus van de vorige maand. Bonus naar volgende maand € 

29,36. Vereniging € 29,36 en goede doel € 14,68. U kunt zich nog 

steeds aanmelden en wanneer uw storting van € 5,00 binnen is, 

speelt u mee. Hoe meer er meespelen hoe hoger de kans dat 

deelnemers een prijs winnen en hoe minder er overblijft voor de 

vereniging en het goede doel. 

Vogelochtend 

Zaterdag 8 augustus komt er wegens de vakantie geen spreker, maar 

willen wij onze leden wel de gelegenheid bieden om gezellig en 

informatief met elkaar bezig te zijn. Open van 09.30 – 12.00 uur. De 

voer winkel van Erik & Aad is gewoon open en kunt u kopen wat u op 

dat moment nodig hebt. Er zijn altijd weer leuke dingen te bespreken en 

we bezitten aardig wat films over vogels in het algemeen, die wij 

kunnen vertonen. Er gaan ook nog een aantal broedkooien worden 

aangeboden maar gewoon ongedwongen een bakkie doen en wat praten 

met elkaar over onze hobby of maatschappelijke onderwerpen, kan heel 

gezellig zijn. Geen beperking met aantal personen, maar wel de1,5 

meter afstand tussen elkaar, probeer u zich hieraan te houden!  

Ringen 

Ronde 2 is nu bezig, tot eind september. Levering uiterlijk 15 december 2020. 

Ringencommissaris Arie tel. 06-82502930 of E-mail; boonarie@live.nl 

mailto:boonarie@live.nl


Pinkies 

Diepvries Pinkies zijn weer voorradig van het bekende merk Top 

Select. Wij zijn dit zelf 2 X wezen halen in Brabant, vandaar dat de 

prijs nu is € 9,00. 

Programma tijdens vakantie periode 

Zaterdag 8 augustus open van 09.30 – 12.00 uur; 

Vogelochtend zonder spreker, maar met film en praatje pot. 

Zaterdag 22 augustus: 

Vogelbeurs met 1,5 meter afstand, Vogelverkoop en Catering. 

Maandag 7 september, open van 19.30 uur, aanvang 20.00 uur: 

Clubavond met Aloïs van Mingeroet. Tropische vogels en Europese 

Cultuurvogels met fantastische opnames en deskundige uitleg. 

Zaterdag 12 september open van 09.30 – 12.00 uur: 

Vogelochtend zonder spreker, maar met film en praatje pot. 

Zaterdag 26 september: 

Vogelbeurs met 1,5 meter afstand, Vogelverkoop en Catering. 

Alle woensdagochtenden; Koffie tijd met de klusgroep tussen 10.00 

– 11.00 uur. Zomaar voor de gezelligheid en/of om voer te kopen. 

Wij wensen u allen een fijne vakantie met mooi weer en leuke 

dingen om te doen. Gaat u niet weg, kom dan gezellig binnen bij uw 

en onze vereniging, want zonder activiteiten is het maar niks. 

Pas goed op uw gezondheid, neem geen onnodig risico, vermijd 

drukke aangelegenheden en houdt voldoende afstand.  

Bij twijfel, laat u onmiddellijk testen en blijf zeker thuis. 

Namens het bestuur, Dirk 



 

Te koop aangeboden Kunstof broedkooien. Inlichtingen tijdens vogelbeurs. Bovenste kooien 

€ 40,00 en de onderste die iets lager is € 30,00. Bankje om kooien op te zetten € 10,00. 


