Nieuwsbrief juni(2) 2020
Zaterdag 27 juni mogen we weer vogelbeurs houden in ons clubgebouw
De voorwaarden voor deze beurs zijn wel 1.5 meter uit elkaar blijven en
niet meer dan 30 personen gelijktijdig binnen. Bezoekers die naar
binnen gaan, ontvangen een kaartje met daarop een getal van 1 t/m 30.
Deze hangt u met een lint om uw hals zodat controle goed uitvoerbaar
is. Het buiten terras is opgesteld met 3 tafels en 12 stoelen, welke
geschonken zijn door Vissers Poffertjes salon, omdat Dennis nieuwe
sets gekocht had. Ze zijn voor ons nog prima bruikbaar. Wanneer de
kaartjes dus op zijn, kunt u hier bij goed weer even wachten. Buiten is
de 1,5 meter regeling iets minder noodzakelijk, omdat het virus zich
buiten wat minder snel verspreid. U kunt voor uw eigen veiligheid altijd
zelf een mondkapje dragen, wanneer u naar binnen gaat. Wel zelf
aanschaffen. 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 doekjes, maar dit is niet
noodzakelijk.
Binnen worden de tafels en stoelen zo opgesteld dat de 1,5 m.
automatisch ingesteld wordt. Het aantal van 30 personen gelijktijdig
binnen is tijdens voorgaande beursen vaak niet gehaald. Om pieken te
voorkomen zal het misschien een oplossing zijn door met alfabetische
volgorde van achternamen te werken waaraan een tijd limiet is
gekoppeld. Bijvoorbeeld achternamen die beginnen met A t/m I tussen
09.00 - 10.00 uur. J t/m Q tussen 10.01- 11.00 uur en R t/m Z van
11.01- 12.00 uur. Mensen die niemand willen ontmoeten zijn welkom
tussen 08.30 – 09.00 uur of tussen 12.01 – 12.30 uur, of via loket 2 aan
de buitenkant. De parkeerplaats is bedekt met nieuw grind, hierdoor is

het verstandig voor Fietsers, Rolstoelers 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.

Vogels
Ook Theo is natuurlijk weer van de partij met zijn vogels, en John met
zijn assortiment broedkooitjes die nog is uitgebreid ook, neem ik aan.
Ook daar moet u gepaste afstand in acht nemen. Wachten of wat
gebruiken mag buiten met 4 aan een tafeltje maar wel met afstand. We
gaan zoveel mogelijk ventileren met de ramen in de zalen.

Catering
Ook de dames van de catering hebben slechte tijden achter de rug.
Wisten van verveling soms niet wat te doen en miste natuurlijk al die
gezellige klanten. Maar nu gaan ze er, bruisend van energie, weer tegen
aan. Alles is weer spic en span opgeleverd door de woensdag ploeg.
Alles wat over de datum is of dreigde te gaan is weg gegooid en
vervangen door nieuwe producten. U hebt natuurlijk ook die
ambachtelijke ballen gehakt gemist, zodoende worden er wat meer in de
pan gedaan, zodat de aroma door het gebouw trekt en u zich weer kunt
gaan verwennen, met deze overheerlijke gehaktballen.

De Voliere GOK
Tijdens deze beurs gaat klokslag 11.00 uur, de 2e ronde gedraaid
worden. Een lid of bezoeker die niet meespeelt met de GOK wordt
verzocht om de knop van de machine 4 keer te bedienen om de
winnende getallen te voorschijn te halen. Er wordt ook nog een neutraal
persoon gevraagd om naast de secretaris plaats te nemen en controleert
of er geen onrechtmatigheden gebeuren. Er zijn weer nieuwe leden
ingeschreven en met de bonus van de vorige ronde, zijn de te winnen

bedragen voor deze ronde; 1e prijs € 38,00 – 2e prijs € 38,70 – 3e prijs
€ 19,00 en 4e prijs € 17,65. De 2e en 4e prijs zijn vorige maand niet
getrokken.
Er zijn inmiddels weer deelnemers bij gekomen en met de bonus van de
2 prijzen waar geen prijs op was gevallen, neemt het te winnen bedrag,
steeds een hoger niveau aan.

Vogelochtend
Zaterdag 11 juli komt er wegens de vakantie geen spreker, maar willen
wij onze leden wel de gelegenheid geven om gezellig en informatief met
elkaar bezig te zijn. De voer winkel van Erik 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. En als u op
vakantie bent of gaat, dan wensen wij u veel mooi weer en een leuk
verblijf waar dan ook. Voor deze ochtenden geld niet meer de 30
personen regeling, maar wel de1,5 meter afstand tussen elkaar.

Ringen
Bestel ronde 1is gesloten voor het bestellen van uw ringen van 2021. Levering na
1 oktober. Ronde 2 is nu bezig vanaf 16 mei tot en met eind september. Levering
uiterlijk 15 december 2020.

Ringencommissaris Arie tel. 06-82502930 of E-mail; 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;
Vogelochtend zonder spreker, maar met film en praatje pot.
Zaterdag 22 augustus:
Vogelbeurs met 1,5 meter afstand, Vogelverkoop en Catering.
Maandag 7 september:
Clubavond met Aloïs van Mingeroet. Tropische vogels en Europese
Cultuurvogels met fantastische opnames en deskundige uitleg.
Zaterdag 12 september:
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 anders thuis.
Namens het bestuur,
Dirk

