
 

Nieuwsbrief juni 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 gelijk tijdig binnen. 

De tafels en stoelen worden 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 voor komen 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 At/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. 

Als u dit voor uw eigen in het achterhoofd houdt, dan zal het met de 

wacht tijden best meevallen. Het is verstandig om handschoenen te 

dragen en eventueel een mondkapje. U dient deze bescherming 

middelen zelf aan te schaffen. Wij hebben geen mandjes of 

winkelwagentjes, maar wel diverse soorten tassen, voor uw producten. 

Laten we er met zijn allen weer een leuke en gezellige vogelbeurs van 

maken. In het toilet staat voldoende middelen om uw handen te wassen 

en papier om uw handen te drogen, maakt daar regelmatig gebruik van. 

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 en niet meer dan 30 

personen gelijk tijdig binnen in het gehele gebouw. 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. Nog een extra onkosten post, maar we gaan de prijzen 

niet verhogen, heeft de penningmeester beloofd, daar vertrouwen 

we dan ook op. U hebt natuurlijk ook die ambachtelijke ballen 

gehakt gemist, dus 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 

Is van start gegaan op de beurs van mei om klokslag 11.00 uur, zoals in 

het reglement is voor geschreven. Arie Boon was als enige bestuurder 

nog niet overtuigd van de haalbaarheid, dus mocht hij de getallen uit de 

machine laten komen. Net voor elfen kwam Harry Groeneweg binnen 

om voer te halen en werd verzocht plaats te nemen aan de Corona tafel, 

om als een soort van notaris toe te zien of alles volgens de regels 

verloop. En daar heb hij voor getekend, en dat geeft dan weer een 

vertrouwd beeld. De opzet is om de leden die meespelen de kans te 

bieden een leuk bedrag te winnen en dat is de 1e keer al direct gelukt. 

Met de minimale deelname van 17 personen, zijn we gestart met een 

inleg van € 85,00. Het 1e getal was direct prijs met nummer 41 en dat 

behoorde bij Henny Kuijpers met leuk bedrag van € 34,00. Nummer 2 



viel op 72 en daar had Wessel mee van door kunnen gaan, maar speelde 

niet mee. De 3e prijs viel op 53 en dat was gekoppeld aan Jan van 

Oosten met toch nog € 17,00. De 4e prijs viel op 76 en had een prooi 

kunnen zijn voor Fiona Vogel maar nam niet deel aan de GOK. Er zijn 

inmiddels weer 4 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. Ook voor de Voedselbank is het eerste 

bedrag gereserveerd, en hopelijk kunnen wij aan het eind van het jaar 

een mooi bedrag aan hen overhandigen. Dus als u nog snel mee gaat 

spelen, wordt het voor de deelnemers steeds interessanter en voor de 

club en Voedselbank wat minder. 

Zaterdag 13 juni komt Piet Ooijen uit Zevenbergen onze vogelochtend 

verzorgen. Piet is een echte parkietenman en is al velen jaren 

keurmeester van de NBvV. Ook fotografie van de kromsnavels is een 

extra hobby van hem geworden. Omdat wegens het coronavirus deze 

acties zijn weg gevallen, willen we toch nog een paar ochtenden op de 

2e zaterdag ochtend organiseren, om samen met onze leden en 

bezoekers, deze vogel kennis bij scholing, weer nieuw leven in blazen. 

En ook voor deze ochtenden geld niet meer dan 30 personen binnen en 

1,5 meter afstand tussen elkaar. Vanaf juli mogen dit weer 100 personen 

zijn maar daar gaan we niet aankomen, normaal gesproken. 

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 

Het is mogelijk om als spoedbestelling ringen voor dit jaar te bestellen. 

Er komt dan boven op de prijs van de ring extra € 1,00 per stuk. 

mailto:boonarie@live.nl


De Dordtse Bijen en Imker vereniging krijgt onderdak bij onze vereniging. 

 

Dakbedekkers hebben de daken van nieuwe dakbedekking voorzien, dus die 

kunnen er ook weer minstens 10 jaar tegen. Vanaf 1 januari 2021 komen ze hun 



activiteiten bij onze vereniging voort zetten. Hopelijk voor een langdurige 

periode. 

 

Naast ons gebouw aan de kant van de N3 is een Unit van 6 X 3 meter geplaatst 

en een stalen opslag container van 6 X 2,50 meter geplaatst. Tussen beide 

vertrekken is een ruimte vrij gehouden van 1,80 meter breed en wordt dicht 

gemaakt aan de voor en achterkant en over dit schuurtje en container is een 

dak gemaakt. Het schuurtje is bedoeld om seizoen spullen van ons en de 

bijenvereniging in op te slaan. De Unit wordt helemaal ingericht op het 

slingeren van honing en in de container gaan ze al hun overgebleven spullen van 

de Reeweg-Zuid in opslaan. Op het stukje terrein achter de container komen 6 

bijenkasten te staan, waarin 6 lesvolkeren komen, waar leerling imkers hun 

lessen gaan volgen. Dit terreintje wordt afgezet met hekken. De bijenvereniging 

is op zoek naar geschikte ruimte waarop ze bijenkasten kunnen plaatsen, waar 

hun leden hun privé volken op kunnen plaatsen. Dus weet u ergens een plaats 

van enkele meters lang en 1,5 meter breed, geef dit dan door aan ons, dan 

geven wij het weer door aan hun bestuur. U loopt hier echt geen gevaar mee 

dat ze u gaan steken, of u moet ze zelf zo gaan plagen. Misschien is er bij uw 

werkgever nog wel een stukje ongebruikt terrein voorradig. 

Dankzij subsidie via de wijkwens van de gemeente Dordrecht, gaan wij speciaal 

split op onze parkeerplaats strooien, zodat deze mooi egaal wordt en in oktober 

gaan wij 25 meter groenblijvende laurier haag plaatsen tussen ons gebouw en 

de afrit van de N3. Dit dient dan als geluidabsorberend en fijnstof opvang en 

tevens als verfraaiing voor passanten. 

Zit u plots om voer voor uw vogels verlegen, iedere woensdag tussen 9 – 16.00 

uur zijn er minstens 2 bestuurders aanwezig. Houdt u aan de corona 

voorschriften en wij helpen u! 

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. 

Met vriendelijke groet,  

Dirk 



 

 

Parkeerplaats van nieuwe afdeklaag voorzien. Lijkt net of parkeerplaats groter is geworden. 


