
MABOVAPOST. 

 

Zoals het er nu voor staat kunnen we komend weekend beginnen met de eerste 

opleervlucht. Hou er wel rekening mee dat de corona perikelen nog niet achter de rug zijn 

dus volg de  berichtgeving hierover goed. 

 

Waar we zeker komende week nog wel mee zitten is de avondklok wat dus tot gevolg heeft 

dat we niet op de vrijdagavond kunnen inkorven. Daarom verhuizen we voor de inkorving 

naar de zaterdag en volgt de lossing op zondag.  Vervalt een week later de avondklok dan 

gaan we daarna weer direct naar de vrijdagavond.  

 

Op zondag 28 maart opleervlucht vanuit Duffel, vracht 55 cent per duif. Inkorven op 

ZATERDAG 27 maart van 11.00 tot 12.00 uur. 

 

Ook gaan we weer inkorven volgens  de corona voorschriften, dat wil zeggen dat we weer 

vooraf op moeten geven met hoeveel duiven we deelnemen, u krijgt dan weer een tijd 

aangegeven zodat we niet allemaal gelijktijdig bij het lokaal zijn. Opgave bij jan Rovers. 

 

Dit jaar hoeven de duiven op de opleer vluchten nog niet over de antenne, ze gaan dus 

zaterdag zo de mand in. 

 

Er zijn nog een aantal liefhebbers die hun ent-verklaring nog niet hebben ingeleverd, hou in 

de gaten dat het originele formulier van de ent-verklaring aanwezig moet zijn in het lokaal 

voor u inkorft. Hebt u deze niet dan moeten wij helaas uw duiven weigeren. De vogelgriep is 

nog steeds aanwezig dus controle hierop is goed mogelijk. Verder hebben de voorzitter en 

secretaris een formulier getekend dat zij instaan dat alle duiven  in de mand  zijn geënt. 

 

De hierop volgende week zal er gevlogen worden vanuit Bierges, dit is zoals altijd 

gebruikelijk de eerste wedvlucht van de Madese Bond. U hebt nog even de tijd maar zorg dat 

ze scherp staan. De eerste klap is nog steeds een daalder waard.  

 

Het bestuur wenst iedereen een goed en mooi seizoen 2021 , laten we verder hopen dat 

alles weer snel bij het oude is en elkaar dikwijls mogen begroeten bij het beoefenen van 

onze sport. Succes. 


