
MABOVAPOST 

Tot op heden  zitten we nog steeds gebonden  aan de corona regels en avondklok. Er is licht 

aan de horizon maar we zullen nog even moeten doorbijten. Toch gaan we ons voorbereiden 

op het volgende seizoen. Als het kan en we mogen dan moeten we ook klaar staan en direct 

kunnen aanvangen. Het Covid team van de NPO is al druk met de voorbereidingen en heeft 

al een plan klaar liggen om de veiligheids teams te overtuigen dat het beoefen van onze 

hobby geen risico inhoudt voor verspreiding van dit enge vires. Dit heeft wel tot gevolg dat 

we weer gecontroleerd en op afspraak moeten gaan inkorven en de inrichting van ons 

inkorflokaal  nog even zo zal blijven. Maar alles beter dan dat we onze kampioenen thuis 

moeten houden. 

 

ZONDAG 14 MAART.  Zoals bekend zijn er nog prijzen, zakken voer en kampioenschappen uit 

te reiken van vorig seizoen. Dit gaan we op zondag 14 maart coronaproof doen. Wij 

verwachten jullie tussen 10.30 uur en 12.00 in ons lokaal voor. 

- Ophalen kampioenschappen 2021 

- Ophalen gratis prijzen 

- Ophalen levensmiddelenpakketten 

- Ophalen prijzen attraktievlucht 

- Inleveren hoklijsten, zorg ervoor dat uw hoklijst goed is ingevuld en dat de 

eigendomsbewijzen op volgorde van de lijst worden aangegeven. De hoklijsten 

moeten eind maart ingeleverd worden bij de afdeling. Zorg dat u er bent anders 

betekend dit weer extra werk in deze toch al moeilijke periode. 

- Verder bent u in de gelegenheid om de entlijst af te geven. Zorg ervoor dat u de 

originele entlijst bij hebt en geen copy. De entlijst mag u ook later inleveren maar wel 

voor aanvang dat u de eerste maal duiven inkorft. 

 

HOE GAAN WE  DIT DOEN. 

Weer op de zelfde wijze als bij een bezoek aan de bakker of de slager. We komen aan 

wachten buiten in de auto of op 1,5 meter afstand en een naar buiten een naar binnen. 

Binnen is een mondkapje verplicht. 

Om er voor te zorgen dat we niet allemaal gelijktijdig voor de deur staan spreken we het 

volgende af. 

De NPO nummers: 

- 1935-0001  t/m 1935-0411 komen van 10.30 uur tot 11.00 uur. 

- 1935-0543  t/m 1935-1271 komen van 11.00 uur tot 11.30 uur. 

- 1935-1298  t/m 1935-9283 komen van 11.30 uur tot 12.00 uur. 



Sportvrienden, het klinkt onvriendelijk maar kom niet te vroeg en blijf niet hangen. We 

begrijpen dat het altijd weer fijn is om elkaar te zien en een praatje te maken over onze 

mooi hobby, maar helaas het is niet anders. 

 

Wij rekenen op uw komst, 


