Nieuwsbrief mei 2020
De parkeerplaats is verbreed met 5 meter Repak aan de lange zijde bij de
bosrand. Dit is gedaan om tijdens drukke evenementen, dat er dubbel achter
elkaar geparkeerd kan worden, zodat het terrein wat minder snel volstaat met
auto’s. Aan de korte kanten is ook nog wat verbreed en er is snoeiwerk verricht.
De Dordtse Bijen en Imker vereniging krijgt onderdak bij onze vereniging. Er is
geen geschikt terrein uit de hoge hoed van de gemeente getoverd, dus zijn ze
blij met onze aanbieding om hun vereniging activiteiten in ons gebouw te gaan
voort zetten. Per 1 januari 2021 gaat de samenwerking in.
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 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 CO2
opneembaar split op onze parkeerplaats strooien, zodat deze mooi egaal wordt
en in oktober gaan wij 25 meter groenblijvende louwlier 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!
Per 1 mei gaat de Voliere GOK van start, mits er op 23 mei minstens 15
betalende leden zijn, die per trekking de afgesproken € 5,00 hebben ingelegd.
De eerste opzet is om onze leden de mogelijkheid te geven een leuk bedrag te
winnen. Er worden per trekking 4 getallen getrokken. Deze worden bepaald
door de uitkomst van de Lucky Nummer machine, die anders ook gebruikt
wordt tijdens de verloting. Deelnemende leden krijgen voor de eerste trekking
een eigen lotnummer en dat blijft gehandhaafd de rest van het jaar. Voor velen
zal het hun lidnummer wezen. Wilt u meedoen, geeft dan uw naam, postcode
en huisnummer door en de laatst drie getallen van uw bankrekening. Wanneer
een prijs niet gegeven wordt omdat op dat nummer niemand meespeelt gaat 40
% van de inzet naar de inleg van de volgende maand, 40% naar de clubkas en
20% naar het goede doel van dit jaar, De Voedselbank Dordrecht.
Zaterdag 23 mei is er Voerbeurs van 09.00 – 12.00 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. 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 1,5 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.
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.
Bestel ronde 1 voor uw ringen van 2021, tot 13 mei. Levering na 1 oktober.
Ringencommissaris Arie tel. 06-82502930 of E-mail; boonarie@live.nl
Met vriendelijke groet,
Dirk

