
MABOVAPOST. 
 

 

Sportvrienden, zondag 25 augustus vieren we het 60 jarig bestaan van de Madese Bond. We 

gaan met z’n allen ons best doen om er een mooie dag van te maken. 

 

OCHTEND: 

 

In de ochtend gaan we ons bezig houden met onze sport het vliegen met de duiven, zoals 

eerder aangeven.   

We gaan een twee windstreken vlucht organiseren. Iedereen kan zaterdagavond twee duiven 

inkorven. Voor elke vlucht één. De losplaatsen worden later bekend gemaakt. 

Inkorven: Zaterdag 19:00 uur 

Lossing: Zondag  08:00 – 09:00 

Sluiting concours uiterlijk 12:00. 

Klokken afslaan 12:15. 

Tijdens het avond programma worden de vluchten  en concours winnaar gehuldigd. 

Tevens is er op beide vluchten een zak voer te verdienen met de 6e prijs. 

Mochten de weersomstandigheden of de natour vlucht Niergnies roet in het eten gooien 

communiceren we de eventuele aanpassingen. 

 

 

MIDDAG: 

 

We gaan varen, we vragen iedereen die met de fiets gaat om uiterlijk 14:15 aanwezig te zijn 

bij het duiven lokaal. Zodat we gezamelijk naar Drimmelen kunnen fietsen. 

Voor dege die op eigen gelegenheid naar Drimmelen  willen met de auto, graag om 14:45 ter 

hoogte van de aanlegsteiger van de Zilvermeuw zijn. Zorg ervoor dat u op tijd aanwezig bent 

want om 15.00 uur vertrekt de boot. Hier kunnen we niets aan veranderen. Dit is het enige wat 

we die dag niet zelf in de hand hebben. 

 

De boottocht zal zo’n 2 uur duren, daarna gaan we richting ons lokaal voor een verfrissing en 

omstreeks 18.30 uur zal er gegeten kunnen worden. Daarna hopen we de avond op een 

gezellige manier af te sluiten zodat we terug  mogen kijken op een mooie dag.  

 

Mochten er leden niet mee kunnen of willen met de rondvaart maar wel ’s avonds nog aan 

willen sluiten zijn die uiteraard van harte welkom. Indien men dan mee wil eten laat het dan 

op korte termijn (uiterlijk dinsdag)weten aan Jan Rovers. 

 

Goed weer is besteld. 

 

We willen tijdens het avond programma ook onze winnaars van de attractievlucht huldigen. 

Aangezien we niet op korte termijn nog een extra avond met BBQ willen organiseren is het 

een mooi te combineren. 

 

Hopelijk tot zondag 25 augustus. 

Bestuur en activiteiten commissie MBvP. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 


