
MABOVAPOST 

Zoals het er nu uitziet kunnen we met een kleine vertraging het vliegseizoen 2021 opstarten. 

Na overleg met de veiligheidsregio’s en Belgische en Franse bond is er toegezegd dat er 

vanaf 01 april lossingsvergunningen worden verstrekt. 

Zoals gebruikelijk en dit zal zeker niet de laatste keer zijn voor dit seizoen is er een wijziging 

op het vliegprogramma: 

datum vlucht inkorven vracht   

za-03-apr Duffel Vr-02-apr € 0,55 opleer  

wo-07-apr Asse-Zellik di-06-apr € 0,55 opleer woensdag 

za-10-apr Quievrain Vr-09-apr € 0,60 wedvlucht  

 

Voor de rest volgen we het nu bekende vliegprogramma. 

Zoals bekend hebben we nog steeds te maken met de covid maatregelen die van toepassing 

zijn op onze inkorf procedure. De kantine is nog steeds gesloten en we moeten doorgeven  

hoeveel duiven we gaan inkorven. Dit moet gebeuren bij Jan Rovers. Uiterlijk 10.00 uur op 

de vluchtdag moet Jan deze aantallen doorgeven aan de afdeling Brabant 2000. U krijgt ook 

weer een tijd doorgegeven hoe laat u bij het inkorflokaal wordt verwacht. Respecteer deze 

tijd kom niet al te vroeg of te laat. Zorg er dus voor dat uw opgave tijdig bij Jan bekend is. 

Dan hebben we nog de avondklok. We ontkomen er niet aan om tijdig en vroeg in te korven 

alle werkers in de vereniging moeten op tijd voor 22.00 uur thuis kunnen zijn. De 

ophaaltijden van de afdeling worden hier op aangepast ook zal er een extra wagen worden 

ingezet om de duiven tijdig bij de verenigingen op te halen. 

De inkorftijden worden door Jan bekend gesteld en hou er rekening mee dat dit vroeger is 

dan gebruikelijk want helaas zolang de avondklok van toepassing is kunnen we het  niet 

anders te regelen.  

Tip voor de werkers: lukt het je niet om op tijd klaar te zijn, neem je hondje mee naar de 

inkorving kun je daarna rustig naar huis wandelen. 

BELANGRIJK: Er is nog een vacature voor inkorver en rekenaar denk hier eens over na de 

werkzaamheden zullen toch moeten gebeuren. 

 

Wij wensen iedereen een goed en mooi seizoen 2021. 


