
Beste Sportvrienden, 
 
Als bestuur van Stichting Fondclub Midden-Limburg 
hebben we helaas moeten besluiten, dat het normaal 
gesproken hoogtepunt van het jaar; onze 
kampioenenhuldiging en feestavond in verband met de 
huidige situatie, besmettingen en maatregelen omtrent 
het Covid-19 virus op  

Zaterdag 4 December a.s. NIET kan doorgaan. �◼◽◾◿☀  
 

We verplaatsen onze kampioenenhuldiging en feestavond naar Zondag 27 Maart 2022. �ኀኁኂ 
Ook ons 20-jarig Jubileum (2020), dat wij alsnog dit jaar zouden vieren schuiven wij hiermee door.  
We hebben ook gekozen om het vertrouwde middag- en avondprogramma, vooruitlopend op de dan 
mogelijk nog bestaande maatregelen, om te zetten naar een volledig middagprogramma. 
We starten om 13.00 uur en streven er naar om 20.00 uur te kunnen afsluiten. 
 
Het was niet eenvoudig om een nieuwe datum te vinden voor onze kampioenenhuldiging, 
feestavond en jubileum. We dienden rekening te houden met andere duivenactiviteiten in Maart 
2022 en de beschikbaarheid van de locatie, artiesten, catering etc. Het zal een drukke duivenmaand; 
Maart worden, maar we hopen u graag te zien op Zondag 27 Maart 2022 in Zalen- en 
congrescentrum de Spil, Suikerdoossingel 55-57, 6051 HN Maasbracht. 
 
Onze veiling van de schenkingen op www.toppigeons.nl vindt ondanks alles gewoon doorgang. Deze 
veiling loopt af op 05-12-2021 om 20.00 uur. Het zijn weer topschenkingen dit jaar, dus neem er de 
tijd voor om de omschrijvingen en stambomen te bestuderen!  
Normaal gesproken had u de levende schenkingen kunnen keuren op onze kampioenenhuldiging / 
feestavond. Aangezien deze verplaatst wordt naar 27 Maart 2022, bieden wij u als alternatief de 
mogelijkheid om deze duiven, op afspraak, te komen bekijken. De koffie en vlaai staat klaar! 
 
Locatie:  Café de Weegbrug, Loperweg 10, 6101 AE  Echt.  
Bezichtiging:  4 December van 12.00 uur tot 16.00 uur, alléén op afspraak !!! 
 
Voor een bezichtigingsafspraak kunt u contact opnemen met onze verkoopleider;  
Lei Martens, 06-20746989.   
 
We vertrouwen op uw begrip voor onze besluiten. Daarnaast blijven we positief en hopen wij, dat 
het Covid-19 virus volgend jaar Maart succesvol is bestreden of op zijn minst onder controle is. 
 
Let goed op elkaar en blijf gezond!!  
 
 
Namens het Bestuur, 
 
 
 
Karel Hilkens 
Voorzitter  
 
 


