
 
 
Nieuwsbrief no. 5, september 2019 
 
Vijfde nieuwsbrief 2019 
Hierbij sturen we jullie de vijfde nieuwsbrief van 2019. Op 4 september was onze bestuursvergadering 
en we proberen er een goede gewoonte van te maken om aansluitend aan die vergadering een 
nieuwsbrief te sturen. Vandaar.  
Maar er is meer nieuws, bijvoorbeeld dat u zich per omgaande moet aanmelden voor de jongdierendag 
en/ of barbecue op vrijdagavond 20 september aanstaande bij loonbedrijf Maurice Land te Sumâr.  
Ook zijn er nog een aantal andere nieuwtjes. Veel leesplezier toegewenst.  
 
Kort verslag van de bestuursvergadering d.d. 4 september 2019 
Het was alweer een poosje geleden dat we als bestuur bij elkaar zaten. De laatste keer was op 19 juni. 
Daarna gingen her en der mensen op vakantie. Maar vorige week woensdagavond 4 september troffen 
we elkaar weer. Deze keer waren we te gast in Burgum, bij Fokke van der Veen. Helaas kon Jan 
Heeringa niet aanwezig zijn omdat zijn vrouw jarig was.  
Vooraf dronken we koffie met Jan Veldman, die deze avond beschikbaar was om onze konijnen te 
tatoeëren. Helaas was er deze avond niet zoveel animo, zodat Jan al om half acht klaar was. Toen 
gingen we van start met een aantal vaste punten. We bespraken het wel en wee in onze vereniging. 
Vervolgens namen we het verslag van 19 juni ter hand. Zoals we de vorige nieuwsbrief al gemeld 
hebben, hebben we een nieuw (jeugd)lid: Jochum Hanenburg uit Buitenpost. Er waren twee 
opzeggingen, namelijk Timo Zwart uit Gerkesklooster en Thom Vellema uit Veenwouden. Vanwege 
overlijden moesten we Tjeerd Polet uit de ledenlijst halen.  
Jan Posthumus praatte ons op de laatste cent bij over onze in- en uitkomsten. We zijn nog op zoek naar 
een hulptatoeëerder, maar weten niet goed wie we hier voor kunnen vragen. Het zou mooi zijn als we 
iemand achter de hand hebben, c.q. één en ander kunnen verdelen. In Jan Veldman en Tonnie Bakker 
hebben ze uitstekende leermeesters. 
We hebben de bezorging van de nieuwsbrief opnieuw onder de loep genomen. 85% van de 
nieuwsbrieven gaan via e-mail de deur uit. Maar er zijn enkele mensen die geen digitale brievenbus 
hebben. Die bezorgen we de nieuwsbrief per post. Nu bleek helaas – door een misverstand - dat drie of 
vier leden een jaar lang geen nieuwsbrief ontvingen. Dat kan natuurlijk niet, dus hebben we nieuwe 
afspraken gemaakt over de bezorging.  
We evalueerden het hoender- en konijnenenten: de rondes van 2 juli 
en 28 augustus. We hebben de indruk dat de entingen soepel en 
gladjes zijn verlopen. 
Zo belandden we bij de hoofdmoot van onze vergadering: de inrichting 
van de jongdierendag/ barbecue en het bespreken van het 
vraagprogramma voor onze clubshow van 14, 15 en 16 november. 
Over beide punten leest u meer verderop in deze nieuwsbrief. 
De datum van de volgende bijeenkomst is donderdag 10 oktober 
aanstaande bij Reinder Prins. Het eerste uur van deze vergadering 
willen we in gesprek met de leden die vorig jaar advertenties 
verzamelden t.b.v. van de catalogus van de clubshow.   
 
Wel en wee 
Natuurlijk weten we niet precies welke leden te maken hebben met een haperende gezondheid. Veelal 
horen we zo nu en dan berichten dat het even niet zo goed gaat met een collega-fokker. Elke 
bestuursvergadering praten we even over wat we horen over het wel en wee binnen onze vereniging. 
Zo werd duidelijk dat Gerrit Walsma in Anjum de nodige lichamelijk en geestelijk problemen heeft. Het 



valt niet mee om de Groot Lotharingers te verzorgen. Hoe het ook mag zijn, Gerrit meldde dat hij 
volgend voorjaar wel weer een nestje wil fokken. 
Tonnie wacht op zijn nieroperatie, maar de datum is voorlopig opgeschoven. Zijn vrouw Hennie heeft 
een darmaandoening en er moet een behandelplan opgesteld worden. Daarvoor moeten eerst nog 
enkele onderzoeken gedaan worden. Zodra die onderzoeken achter de rug zijn en de behandelingen 
voor Hennie zijn gestart, zullen de doktoren in Drachten samen met Tonnie weer stappen zetten. 
Hoewel geen lid van onze vereniging, willen we hier toch de naam van Sjouke Hoekstra noemen. Onze 
tentoonstellingskooien liggen opgeslagen in zijn schuren. Ongeveer twee maanden geleden werd bij 
hem een tumor in zijn hoofd ontdekt. Die is ondertussen grotendeels verwijderd. Hoekstra voelt zich 
goed, ondanks nabehandelingen. Hij is opgewekt en vrolijk.   
 
Upgrading website 
Hopelijk ben u in de gelegenheid geweest om onze website te bekijken: http://www.pkv-burgum-eo.nl  
Via deze link komt u direct op deze pagina. Jan Westerhof is op allerlei manieren bezig om onze 
website weer bij de tijd te brengen. Prachtig wat er nu allemaal op onze site staat. Reuze informatief. 
Weet u wanneer eendenkuikens, die in een broedmachine zijn geboren, onder de lamp vandaan 
kunnen en naar buiten gaan? Wilt u weten hoe gezond eieren zijn? Wilt u wel kippen slachten, maar ze 
liever niet plukken? Ga naar onze website om de antwoorden. En nog veel meer, bijv. entformulieren, 
het houden van cavia’s,  informatie over de jongdierendag van 20 september, enz. Tenslotte maak ik u 
attent op de stalboekjes voor hoenders en konijnen. Van harte aanbevolen. Prachtig Jan, fijn dat je dit 

voor de club doet. 
Op de website staat ook een enquête of inventarisatie voor de 
fokkers van hoenders en watervogels. De vragenlijst met 
toelichting is ook persoonlijk gestuurd naar de houders van 
kippen en eenden. Op deze manier wil Jan informatie verkrijgen 
over de verschillende rassen binnen onze vereniging. De fokker 
kan zich promoten via het beantwoorden van de veelal open 
vragen. Tegelijk zijn we benieuwd naar tips en trucs die de 
fokker voor anderen heeft. We gaan er vanuit dat alle fokkers 
van hoenders en watervogels voor 16 september hun 
antwoorden naar Jan Westerhof hebben gestuurd. 
 

Tatoeëren van konijnen 
Op 4 september was de laatste gelegenheid om uw konijnen in Burgum te laten tatoeëren. We beseffen 
dat er nogal wat dwergen zijn die geboren zijn in augustus en september. Als u graag wilt dat deze 
jonge dieren nog getatoeëerd worden, kun u contact opnemen met Jan Veldman. U kunt dan bij hem 
thuis in Akkrum uw konijnen van de broodnodige nummertjes laten voorzien. Het adres van Jan vindt U 
onder aan deze nieuwsbrief. 
 
3de ronde enten konijnen RDH-2 
In verband met jonge konijnen geboren in augustus en september organiseren we nog een derde avond 
waarop Erik Apperlo bij u langs komt. Deze avond is gepland op woensdag 16 oktober. Bel of stuur 
Tonnie Bakker een berichtje als u hieraan deel wilt nemen. Bijgaand sturen we de informatie over het 
enten van konijnen mee. 
 
Jongdierendag 20 september as. 
Bijgaand vindt u het vraagprogramma en een inschrijfformulier van en voor onze jongdierendag. Dit 
vraagprogramma en inschrijfblad vond u ook bij onze vorige nieuwsbrief. In plaats van een zaterdag 
houden we dit jaar onze jongdierendag op een vrijdagavond. We starten op vrijdagavond 20 september 
om 18.30 uur met de keuring. Daartoe hebben we de keurmeester Schraa (konijnen), Visser (konijnen) 
en Heerdink (hoenders) uitgenodigd.  
Mochten er veel dieren zijn, dan zoeken we nog extra keurmeesters. Daarom is het belangrijk dat u 
zich vroegtijdig aanmeldt bij Johannes Dijkstra. Dat kan tot en met 13 september. We kunnen dan 
regelen dat elke keurmeester ongeveer 20 - 25 dieren keurt. Mochten er cavia’s en/ of watervogels 
aangemeld worden, dan gaan we ook daar nog op zoek naar een keurmeester. 
Wij zorgen dat er kooien opgesteld zijn, waarin u uw dieren kunt plaatsen. Eén en ander hebben we 
tijdens de bestuursvergadering van 4 september geregeld. 
Wat ook nieuw is, is onze locatie. Het was de bedoeling om onze jongdierendag bij Sjouke Hoekstra te 
houden. In de buurt van onze kooien, dus. Maar door ziekte van Sjouke lukt dat even niet. We kunnen 
nu terecht bij het loonbedrijf van Maurice Land, Solcamastraat 31, 9262 ND te Sumar. In de 
bestuursvergadering van 4 september gaf mevr. Van der Veen aan dat het vinden van het loonbedrijf 



best een dingetje is. In ieder geval moet u, als u over de brug vanuit Burgum komt of van de Sintrale 
As, op de rotonde bij Sumâr de 3de afslag nemen. Dat is de rondweg rond Sumâr. Vervolgens zou ik de 
navigatie aanzetten.  
Gelijktijdig organiseren we een barbecue voor onze leden en hun aanhang. Dus ook als u geen dieren 
hebt, bent u van harte welkom. Wilt u zich wel opgeven voor de barbecue en met hoeveel personen u 
komt. Dat kan via het inschrijfformulier. Maar u mag u ook telefonisch, via een appje of per e- mail 
opgeven bij Tonnie Bakker. Zie zijn adresgegevens onderaan de nieuwsbrief. Vergeet u niet op te 
geven….en ook vroegtijdig, dus voor 13 september. Anders valt het voor ons bijna niet te regelen. 
Zie voor verdere toelichting het toegevoegde document ‘Jongdierendag 2019.’ 
Na de jongdierendag zullen we de winnaars benaderen om mee te doen aan de clubcompetitie op 
dinsdagavond 24 september: een competitie tussen verschillende verenigingen uit de regio. 
 
Rabo Clubsupport actie 
De vorige keer hebben we u al geschreven dat Jan Posthumus ons heeft aangemeld voor de Rabo 
clubsupportactie: een actie waarbij de Rabobank lokale verenigingen ondersteunt. Het is de bedoeling 
dat de Rabobankleden op onze vereniging gaan stemmen. Ieder Rabobanklid krijgt vijf stemmen. 
Daarvan mag het lid maximaal twee aan zijn favoriete club geven. De stemperiode is van 27 september 
t/m 11 oktober 2019. Tot die tijd is elke club bezig om champagne te voeren. Allerlei clubs doen mee, 
bijv. zangkoren, tafeltennisclubs, damvereniging, fotoclubs, enz. Wij doen ook mee! We houden u op de 
hoogte en rekenen er vervolgens op, als u lid bent van de Rabobank, dat u uw twee stemmen gunt aan 
onze club. Hieronder het bericht van Jan Posthumus wat we ook in de vorige nieuwsbrief plaatsten. 
 
Rabo ClubSupport actie: stemmen op je favoriete club 
Met het landelijke initiatief Rabo ClubSupport steunt de Rabobank lokale clubinitiatieven.  Leden van 
de Rabobank hebben hierin een belangrijke stem in. Als Lid van de Rabobank krijg je een code, 
hiermee kun je vijf stemmen uitbrengen op een vereniging of stichting, waarvan er maximaal  twee op 
dezelfde vereniging of stichting mogen zijn.  
Een stem is namelijk geld waard. Hoeveel hangt af van het door onze lokale bank beschikbaar 
gestelde bedrag. Dat wordt uiteindelijk over de deelnemende clubs verdeeld op basis van de behaalde 
stemmen. Merkt u hoe belangrijk uw stem is? 
Wanneer en hoe?  Vanaf 27 september tot 11 oktober  kunnen Rabobank- leden hun stem uitbrengen 
op hun favoriete club . De finale van de campagne, met de uitreiking van het coöperatief dividend aan 
de clubs, vindt in oktober plaats. 

 
PKV ‘Burgum e.o. doet mee en staan ingeschreven onder: Tytsjerksteradiel  en 
Cultuur.          
Met onderstaand bestedingsdoel. 
Ieder jaar organiseren we diverse activiteiten, waaronder ook keuringen en 
shows. Zo gebruiken we op deze dagen ook tafels en stoelen. De tafels zijn 
bijvoorbeeld in gebruik bij de keurmeesters om zo het te keuren dier goed te 
kunnen bekijken. Hij beoordeelt het dier en een assistent (helper) noteert de 
beoordelingskaart. Ook gebruiken we de tafels en stoelen voor de diverse 
andere activiteiten in onze vereniging. Deze tafels en stoelen zijn hoog nodig 
aan vervanging toe. 
 

Het is aan de vereniging, om bij zoveel mogelijk leden en bekenden, duidelijk  te maken dat we 
meedoen met deze Rabo ClubSupport actie.  
 
Eieren voor de Voedselbank Burgum 
Onderstaand bericht hebben we eerder geplaatst, maar het is nog steeds actueel. Vandaar dat we deze 
oproep nog eens plaatsen. 
 
Kippenfokkers houden vaak veel eieren over, vooral in deze periode van het jaar. De jonge hennen 
raken langzamerhand aan de leg. Natuurlijk kan er een extra cake gebakken worden met behulp van de 
eieren. Of kunnen de extra eieren verdeeld worden onder familie en bekenden. Desondanks zijn er 
vaak nóg eieren over. Jan Westerhof schreef ons hierover een brief. De voedselbank te Burgum wil de 
overtollige eieren graag hebben. Het blijkt dat de mensen die de eieren krijgen er erg blij mee zijn. In 
Burgum en omgeving zijn ongeveer 60 adressen afhankelijk van de voedselhulp. Het bestuur wil u 
graag aanmoedigen om uw teveel aan eieren aan te leveren voor de Voedselbank Burgum. Neem 
daartoe contact op met Jan Westerhof, tel. 06 18439770. Hij kan u precies vertellen hoe zoiets het 
beste aangevlogen kan worden. Van harte aanbevolen. 



Uitnodiging advertentielopers 
Elk jaar zijn er enkele mensen reuze actief om advertenties op te halen bij allerlei bedrijven in en 
rondom Burgum, Garyp, Noardburgum, Veenwouden, De Westreen, Tytsjerk, Gytsjerk, Oensjerk, enz. 
Ongeveer vier weken (laatste twee weken oktober/ eerste twee weken november) voor onze clubshow 
gaan deze mensen op pad. Ze halen advertenties op voor de catalogus die we rond de clubshow 
samenstellen. Op deze manier proberen we ongeveer € 1250,00 te verwerven. Dit bedrag hebben we 
beslist nodig om de show te kunnen organiseren. 
We zijn onze ‘advertentieslopers’ grote dank verschuldigd. Het is niet altijd het prettigste werk. Veel 
leden ‘duiken’ ook weg als we hen vragen om op dit terrein een bijdrage te leveren. Herhaalde malen 
hebben we ook overwogen andere wegen te bewandelen, bijv. elk lid een doos koeken laten verkopen 
of elk lid te verplichten voor een minimumbedrag advertenties aan te leveren. Maar direct zijn deze 
ideeën als klantonvriendelijk en onmogelijk in de ijskast beland. 
We vielen/ vallen dus terug op onze trouwe advertentielopers. We willen die dank ook persoonlijk 
uitspreken. Daarom willen we ze uitnodigen op 10 oktober van 19.45 tot 20.45 uur bij Reinder Prins. Dat 
biedt tevens de gelegenheid om zaken af te spreken en een overzicht van bedrijven up-to-date te 
maken. Jan Posthumus komt u nog persoonlijk uitnodigen, maar noteer vast de datum in uw agenda. 
Maar ook als u geen uitnodiging ontvangt van Jan bent u als potentiële advertentieloper toch van harte 
welkom op 10 oktober! We zijn hartstikke blij met leden die één, twee, drie…..advertenties willen 
aanleveren, c.q. een bedrijf of een aantal bedrijven in uw buurt wilt benaderen. 
 

  
 

Vraagprogramma clubshow 
Tonnie Bakker, Johannes Dijkstra en Reinder Prins hebben achter de schermen hard gewerkt om het 
vraagprogramma voor onze open clubshow van 14 , 15 en 16 november in elkaar te schuiven. Het is nu 
zo goed als klaar en ligt op dit moment ter controle bij onze gedelegeerde van de afdeling Friesland van 
de KLN. Als vanuit die controle de laatste punten zijn gladgestreken, gaat het definitieve 
vraagprogramma naar de drukker. 
Tijdens de jongdierendag op 20 september ligt er een vraagprogramma voor u klaar. Wilt u zo 
vriendelijk zijn dit boekje mee te nemen. Maar wilt u alstublieft ook boekjes meenemen van fokkers in 
uw nabijheid, bijv. in een straal van 10 kilometer rond uw woonplaats. Het is kostbaar om de 
vraagprogramma’s per post te versturen. Dat moet sowieso al naar eerdere inzenders die buiten de 
regio vandaan komen. Maar het aantal verzendingen per post willen we graag beperken. Komt u ons 
weer helpen? Zoals we gewend zijn? 
 
Reactie 
We horen graag wat u van de nieuwsbrief vindt! Fouten, commentaar, feedback, uw ondersteuning,… 
bij voorbaat dank. 
 
Bestuur: 
Wiebren de Jong voorzitter  tel. 06-57331316 wiebren.jong@planet.nl 
Tonnie Bakker  secretaris  tel. 0511-452283 ad.bakker@knid.nl 
Jan Posthumus  penningmeester tel. 06-21855828  j.posthumus77@upcmail.nl 
Fokke van der Veen materiaalbeheer tel. 0511-461862 veen.80@kpnmail.nl 
Reinder Prins  lid/ notulist  tel. 06 – 22758201 reinderprins@live.nl 
Jan Heeringa  lid   tel. 0519 – 295215 
 
Johannes Dijkstra tentoonstellingsecr. tel. 0512 - 778708 j.dijkstra33@gmail.com 
Jan Veldman  tatoeëerder  0566-652978  j.veldman8@upcmail.nl 

Trigreppel 17 Akkrum 06-52137197  
 


