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Nieuwsbrief januari 2021 

Wegens de nieuw aangekondigde maatregelen om het corona virus onder de 

knie te krijgen is ons clubgebouw voor vereniging doeleinde gesloten tot en 

met 9 februari. Daarna komt er weer verlenging of worden de maatregelen 

versoepelt, maar ook dan kunnen we ervan uitgaan dat er nog veel 

restricties de maatschappij bepalen. En nu maar hopen dat de vaccinaties 

hun vruchten gaan afwerpen, zodat de besmettingsgraat met grote stappen 

daalt. Het bestuur heeft besloten om in februari en maart geen boekje uit te 

laten komen. We moeten het dan maar doen met Onze Vogels van de bond 

en deze nieuwsbrief.  U kunt altijd voer bestellen en zo nodig komen wij het 

bij u bezorgen als u dit niet kunt halen.  

GROTE CLUBACTIE.  Trekking; 9 december 

Er is geen prijs gevallen op onze lotnummers. Alleen als uw lot op 8 

eindigde, kan u een soort boeken geschenk activeren, wilt u hier gebruik van 

maken ga dan naar www.groteclubactie.nl  en activeer uw prijs. U moet dit 

echt zelf doen. Succes. 

Zaterdag 23 januari vogelbeurs, zonder vogels.  Volgens 

de RIVM-regels mogen wij wel voer en vogel benodigdheden verkopen mits er 

niet meer dan 4 klanten gelijktijdig in de verkoopzaal aanwezig zijn. Handen 

ontsmetten bij binnenkomst en verplicht een mondkapje dragen tijdens uw 

bezoek. U mag niet in de zaal van de catering gaan zitten voor een bakje koffie of 

iets anders. U kan wel een bakkie nemen maar u moet dat buiten opdrinken of in 

uw auto. Gaat u voer bestellen, dan brengen wij het zo nodig bij uw auto of 

wanneer u dit makkelijk zelf kan dragen, mag u dat meenemen. Maak u bezoek 

zo kort mogelijk, zodat mensen die buiten wachten snel naar binnen kunnen.  

De Voliere GOK 

http://www.groteclubactie.nl/
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Rond 11.00 uur zal de Voliere GOK de 4 winnende getallen presenteren. Alleen 

leden die de € 5,00 hebben voldaan, voor dat de trekking gaat beginnen spelen 

mee om de prijzen. Is automatische incasso voor 2021 geactiveerd? 

De kalenders van de NBvV voor 2021 zijn uitverkocht. 

123 vogelproducten.nl 

Heeft u nog producten nodig van 123vogelproducten.nl geeft dit dan tijdig 

door, zodat Werner deze de vrijdag ervoor mee kan brengen. 

Ondanks de dalende aantallen Corona besmettingen, wijzen wij u dringend op 

uw eigen verantwoording, ontsmet uw handen bij binnen komst, draag een 

mondkapje en u kunt altijd handschoentjes dragen die op de plank rechts voor de 

toiletten staan.  

Wij handhaven de 4 personen in de Joop Piket zaal door middel van het 

omhangen van de linten 1t/m 4. In de grote zaal, mag u wel op uw beurt wachten 

en op afroep kunt u dan naar J.P.-zaal en moet u een lint dragen.                         

Er mag nog steeds geen alcohol worden geschonken. 

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.  

Woensdagochtend zijn wij open van 09.00-13.00 uur.  

Zit u om voer/benodigdheden verlegen, bel Erik(06-36208353) voor een 

afspraak.  

De Kascontrolecommissie, bestaande uit de heren P. Smit en J. van der 

Molen en reserve G. Scheurwater(niet aanwezig), hebben de kas 

gecontroleerd en steekproeven gehouden. Zij prezen de netheid van werken. 

Alles correct bevonden en ondanks alles heeft de penningmeester het jaar af 

kunnen sluiten met een mooi positief bedrag.  

Algemene Leden vergadering. 

De ALVergadering wordt verschoven naar maandag 7 juni indien mogelijk,                                
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anders maandag 6 september.  

Ringen bestelling. 

U kunt nog ringen bestellen voor ronde 3 tot eind van januari. Wacht niet 

tot de laatste dag, want Arie moet ze nog wel kunnen indienen bij NBvV.  

GUUS GROENLING 

Guus en Greta Groenling hebben de jaarwisseling weer overleefd ondanks de 

vele knallen en laserstralen. Thans is het gevoelig kouder dan in december en 

wordt er een enorme koude inval voorspeld voor februari en maart met strenge 

vorst en veel sneeuw. Alle buren zijn door onze bazen gemobiliseerd om 

sjaaltjes, snavelwarmers en teenschoenen te breien voor al onze gevleugelde 

vrienden. De oorzaak van deze kou zou gelegen zijn in de het kleine verschil in 

temperatuur rond de noordpool tussen stratosfeer en troposfeer waardoor de 

extreme kou naar het zuiden kan afzakken. Ach.......zei mijnheer De Uil........ze 

roepen dat elk jaar maar een nieuwe Elfstedentocht komt er echt nog niet. 

Misschien ooit over 10 jaar. Toch hebben Guus en Greta Groenling al de nodige 

dwaalgasten in hun directe omgeving gezien. Een gesprek aanknopen bleek 

lastig door de taalbarrière. Hoe vaak zie je Notenkrakers in onze westerse 

omgeving? En wat te denken van Noorse Barmsijzen, Kramsvogels, 

Koperwieken, Kruisbekken en Appelvinken die reeds vanuit het hoge noorden 

zuidwaarts aan het afzakken zijn. Nadat in december de rozen en winterbloeiers 

reeds in volle bloei stonden en op vele plaatsen zelfs de narcissen in bloei 

stonden vertraagt de groei van het groen nu en zijn de vele insecten 

weggekropen. En dan zie je ook nog mensen, dik ingepakt tegen de kou, op een 

holletje naar de priklocaties gaan om een inenting tegen de heersende 

pandemie te gaan verteren. Zou er ook nog entstof voor huisdieren komen? 

Ook die geruchten omtrent huisdieren zijn na een jaar wijd en zijd verspreid 

door de vele complotdenkers. Hopelijk is over een half jaar de Covidpandemie 

met zijn vele varianten beheersbaar geworden en kunnen Guus en Greta 

Groenling weer onbelemmerd op bezoek bij de vele familieleden en kennissen. 

Wordt vervolgd.............. 
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Zoals belooft foto van bijenstal met de 6 les volkeren. 

Onder groene luik zitten 3 X 1000 liter watertanks, om in droge tijden onze 

planten en nieuwe bomen van water te voorzien, zonder dat we daarvoor ons 

drinkwater hoeven te gebruiken. 

Rechts ziet u een mast staan waarin bewaking camera gemonteerd is door onze 

privé elektromonteur Roel Maasdam. 

 

Het bestuur  


