
 

Nieuwsbrief maart(2) 2020 

Zaterdag 28 maart is er Vogelbeurs van 09.00 – 12.30 uur. Maar wel heel anders 

dan dat u gewend bent. Door de corona pandemie is er geen vogelverkoop en 

mag er niemand naar binnen voor de catering. Met toestemming van 

dienstdoende chef van gemeente politie Dordrecht, mogen wij met 

inachtneming van de regels van het coronavirus leden en klanten die anders ook 

komen, voer en zaden en bij behorende artikelen verschaffen. We hebben 3 

afhaal loketten gecreëerd zodat de kans op groepsvorming miniem blijft en dat 

iedereen zich houdt aan de afstand tussen personen van het liefst 2 meter.  

Wij noteren uw naam, postcode met huisnummer en uw telefoonnummer, 

zodat wij u eventueel kunnen bellen, wanneer later blijkt dat er toch iemand 

aanwezig is geweest die zonder het te weten besmet blijkt te zijn. Er zijn veel 

extra bestellingen geplaatst bij Werner, zodat hij met een volle bus komt aan 

leveren. Alle balen zijn besteld, dus het heeft geen zin om hiervoor langs te 

komen. Wij verwachten dat ook de losse zakjes van 1 – 2,5 en 5 Kg snel 

uitverkocht gaan raken. En het is echt op=op.  

De verwachting is dat bij aanhoudende of verscherpte regelgeving, het weleens 

heel moeilijk gaat worden om aan voer/zaden en overige producten te gaan 

komen. Wanneer u in de problemen raakt met de aanschaf van uw producten, laat 

het dan tijdig weten, dan kunnen wij misschien tussendoor nog een bestelling 

plaatsen en u dan op telefonische afroep één op één kunnen helpen. 

Diepvries Pinkies en Buffalo wormen. De leverancier uit België mocht niet 

de grens over, vandaar dat wij niets in voorraad hebben. 

 Bestel ronde 4 voor uw ringen, tot 29 maart en dan is het echt voorbij met 

bestellen voor 2020. Levering 15 mei maar misschien wel iets eerder. 

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

Met vriendelijke groet, Dirk 
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