
 

 

Nieuwsbrief oktober 2020 

Wegens het verhoogd aantal besmettingen van de laatste weken en de 

verscherpte maatregelen, is het bestuur van mening dat het houden 

van onze Bijzondere tentoonstelling niet meer verantwoord is. 

Normaal gesproken had inschrijfformulier en reglement al verstuurd 

moeten zijn, maar nadat dit voor de 2
e
 keer was aangepast en in 

afwachting van de maatregelen van het kabinet, is het nu duidelijk, 

geen TT dit jaar. De technische dag Harzer federatie gaat wel door. 

Gelukkig hebben wij wel onze Technische Jongvogeldag zaterdag 10 

oktober kunnen houden en zijn de leden die geweest zijn, weer wat 

wijzer geworden dankzij de uitleg van de keurmeesters. Bij de 

kanaries was het alleen maar postuur, goud en brons was daar voor 

Harry Groeneweg en Stevan Augustijn ging er met het zilver vandoor. 

Bij de tropen won Jeroen v.d. Molen, bij de Europese Cultuur Erik 

Buizer en bij de parkieten Aad Middendorp. Met een goed verzorgde 

lunch verzorgd door Barbara en Willy, waarvoor onze hartelijke dank, 

was het best een gezellige en leerzame dag. Enkele leden kwamen 

even een kijkje nemen en was er tussen de keurmeester en de kweker 

een kuchscherm geplaatst en mede dat enkele leden een mondkapje 

droegen en redelijk goed de 1,5 meter afstand in acht werd genomen, 

zijn we zover nu bekend, besmettingvrij gebleven. Hopelijk blijft dit 

zo, wij doen er ons best voor. 

Marius Hulsbosch heeft wegens gezondheid klachten zijn vogels 

moeten weg doen. Hij bezit nog een binnen volière die hij te koop 

aanbiedt. Bij interesse kunt u hem bellen; 06-48563144 



Zaterdag 24 oktober vogelbeurs. Om 11.00 uur zal de Voliere GOK de 

4 winnende getallen presenteren. Om het bedrag niet te hoog op te 

laten lopen, gaan deze morgen alle prijzen er uit. 

Hebt u nog producten nodig van 123vogelproducten.nl geeft dit 

dan tijdig door, zodat Werner deze de vrijdag ervoor mee kan 

brengen. Kom al in de middag bezorgen, bestel voor 12.00 uur! 

Wegens de toch weer wat toenemende Corona uitbraken, wijzen wij u 

dringend op uw eigen verantwoording, ontsmet uw handen bij binnen 

komst, draag zo nodig een mondkapje en u kunt altijd handschoentjes 

dragen die op de plank rechts voor de toiletten staan.  

Laten wij met zijn allen ons houden aan de 1,5 meter afstand tussen 

alle aanwezige personen, dit geld zeker in de verkoopzaal. 

Blijf thuis als u ook maar vermoedt dat u gezondheidklachten bezit. 

Wij stellen klanten in de gelegenheid om aan het loket bij het raam uw 

bestelling af te halen, zodat u helemaal niet binnen hoeft te komen. U 

kunt via de achterdeur en het pad naar de stoep het pand verlaten, 

zodat er niet langs elkaar gelopen hoeft te worden.  

Wij handhaven de 30 personen door middel van het omhangen van de 

linten 1t/m 30. Gaat u naar de grote zaal, dan moet u uw lint inleveren, 

maar mag u niet meer terug naar de Joop Piket zaal. Er wordt 4 weken 

geen alcohol meer geschonken. 

Woensdag zijn wij er gewoon, dan kunt altijd voer komen halen.  

De medewerkersavond die gepland stond in november komt ook te 

vervallen en wordt verschoven naar een later tijdstip, wanneer de boel 

weer een stuk veiliger is. 

Zit u om voer verlegen, bel Erik(0636208353) voor afspraak. 

   

Het bestuur  


