
 
 
Nieuwsbrief no. 2, april 2019 
 
Voorwoord 
Het fokseizoen is in volle hevigheid losgebarsten. De meeste fokkers zijn druk in de weer met het 
opfokken van de jonge dieren, waarbij elke dag de kansen worden gewogen. Wat zal het worden? Vaak 
een leuke tijd: het zien opgroeien van het jonge grut. 
Hierbij sturen we jullie de tweede nieuwsbrief van 2019. Onze jaarvergadering van donderdag 4 april is 
achter de rug. In onze bestuursvergadering van woensdag 17 april hebben we de jaarvergadering 
geëvalueerd en de toen genoemde punten ter harte genomen. In deze nieuwsbrief leest u een kort 
verslag van beide ‘evenementen’ en de ‘gevolgen’. Ook een klein bericht van onze penningmeester, 
informatie over ons uitje van 24 mei aanstaande, info over de jongdierendag 2019, een vraag van Jan 
Westerhof over overtollige eieren, een oproep m.b.t. de Zomershow en de tatoeëerdata voor de 
konijnen. 
 
Veel leesplezier toegewenst. 
 
Kort verslag van de bestuursvergadering d.d. 17 april 2019 
We vergaderen vanavond bij Reinder Prins. In zijn gezellige huis met uitzicht op zijn prachtige 
konijnenhokken schenkt hij ons vaardig en vlug heerlijke koffie. Hij heeft ook koeken en eist dat die 
vanavond op gaan. Gelukkig lust Jan Heeringa er wel twee. Nadat we het wel en wee van onze dieren 
en hun eigenaren hebben besproken, gaan we ‘los’. Ook Tonnie is er. Ondanks het feit dat hij afgelopen 
maandag zijn laatste kuur kreeg, voelt hij zich goed. Het is en blijft even wennen aan een kale Tonnie 
zonder snor. Maar voor de rest is het 
dezelfde opgewekte en joviale kerel. 
Helaas is Fokke van der Veen afwezig.  
Er zijn nog een aantal advertenties van 
onze clubshow die nog geïnd moeten 
worden. We maken afspraken. We 
constateren dat we stevig bezig moeten 
met de helpers voor de Noordshow. 
Omdat we lid zijn van de Noordshow, 
moeten we helpers leveren. Dat moeten 
we beter regelen. 
We ontvingen een schrijven van Jan 
Westerhof waarin hij aangeeft dat de 
kippen er wat bekaaid afkomen in de 
nieuwsbrief. Hij zag graag dat kippenrassen meer gepromoot worden en wil daar zelf ook wel een 
bijdrage in leveren. We kunnen ons voorstellen dat de hoenderleden zich minder gekend voelen. 
Immers, op het bestuur van zes mensen is er maar een halve kippenfokker. Of zouden de 
hoenderfokkers meer terughoudend zijn wat betreft een bestuursfunctie? 
Jan Posthumus heeft ons vertegenwoordigd bij tijdens de KLF- vergadering van 26 maart. Hij komt met 
belangrijke mededelingen m.b.t. de veterinaire regelingen tijdens clubshows. 
Reinder heeft ons wederom vertegenwoordigd bij de vergadering over de Zomershow 2019 te Driezum/ 
Wâlterwâld. We hebben twee punten ingebracht: een betere locatie op het feestterrein en meer tenten. 
We regelen ons jaarlijkse uitje: een bootreis vanuit Eernewoude. 
Ter voorbereiding op onze jaarlijkse clubshow willen we, een paar dagen vooraf, een vergadering 
organiseren met mensen die dicht op de clubshow staan om met hen de praktische zaken voor, tijdens 
en na de clubshow te regelen. 



Wiebren sluit de vergadering om 21.40 uur. De volgende keer komen we samen op 19 juni om 19.45 
uur bij Jan Posthumus. 
 
Kort verslag van de jaarvergadering d.d. 4 april 2019  
Om even voor 20.00 uur mocht de voorzitter vijftien leden verwelkomen, waaronder 6 bestuursleden. 
Van 10 leden was bericht van verhindering ontvangen. Waar de overige 55 leden waren, was 
onduidelijk. Een speciaal welkom aan Tjeerd Polet, die ondanks zijn gezondheidsproblemen toch bij 
deze jaarvergadering kon zijn. Na een inleidend praatje van de voorzitter werd met vaart de agenda 
aangevallen. 
Reinder licht de Zomershow 2019, die op 27 juli wordt gehouden in Driezum/ Wâlterwâld toe. We 
hebben nog een tweetal wensen. Het financieel overzicht 2018 wordt toegelicht en besproken. De 
kascontrole is uitgevoerd door Thys van der Veen (Jalmar de Groot zat in Australië) en Klaas Joustra. 
Ze kwamen tot de conclusies dat het er prima uitzag: ze konden niets ontdekken en Jan Posthumus kon 
alles duidelijk maken. Klaas Joustra was aftredend als kascontrolelid. Jalmar blijft staan (reserve Thys), 
terwijl Gauke de Vries het nieuwe lid wordt. 
Helaas kan het bestuur nog geen nieuw bestuurslid presenteren. Wel nemen we afscheid van Gauke de 
Vries. Ook zetten we Nellie van der Meer, Arjen de Jong en Cor Vis in het zonnetje: ze zijn 25 jaar lid 
van onze club. Uit de stukken bleek dat Gerrit Walsma al 50 jaar lid is van PKV ‘Burgum’ e.o. Alle 
jubilarissen ontvingen een ingelijste oorkonde en een bloemetje. 
Het bestuursvoorstel om de jongdierendag op vrijdag 20 september samen te laten vallen met een 
barbecue wordt positief begroet. We moeten de keurmeesters nog regelen, maar die keuren dan elk 20 
– 25 dieren. Zodoende blijft er tijd voor een natje, een droogje en een goed gesprek. 
Voorgesteld wordt om de clubshow een dag in te korten vanwege dierenwelzijn. Ook wil de vergadering 
dat de drinkbakjes na de keuring ontsmet worden. Opnieuw wordt genoemd dat de website niet up-to-
date is. Ook wordt gevraagd of we goed rekening houden met de privacywet. Hoewel Johannes Dijkstra 
steeds beschikbaar was tijdens onze clubshows zit daar toch een kwetsbaar element. 
Vervolgens startte het 2de deel van de jaarvergadering. Klaas Joustra en Thys van der Veen vertelden 
ons over hun duivenhobby. Wat een prachtig verhaal. Chapeau! De leden genoten van de 
meegebrachte duiven, van het verhaal en van de kennis van beide heren. Zoiets doen we volgend jaar 
opnieuw. Echt interessant. Bedankt Klaas en Thys!   
 
Invulling van ons secretariaat 
We wisten al geruime tijd dat Gauke de Vries graag zijn functie als bestuurslid/ secretaris van onze 
vereniging wilde neerleggen. We hebben vervolgens een plan de campagne gemaakt opdat we de 
nieuwe secretaris tijdens de jaarvergadering van 4 april konden voorstellen. We wilden een aantal 
potentiële kandidaten vragen waarvan we vooraf een lijstje hadden gemaakt. Het kunnen toevoegen 

van een hoenderfokker bepaalde de 
volgorde op ons lijstje. Mochten we er op 
die manier niet uitkomen dan zouden we de 
verdeling van taken van de huidige 
bestuursleden in de bestuursvergadering 
van 17 april ter sprake brengen. 
Reinder en Wiebren hebben een aantal 
mensen gepolst voor een bestuursfunctie, 
mogelijk tezamen met het secretariaat. Dat 
is om verschillende redenen niet gelukt. 
Met als gevolg dat we niet een bestuurslid 
konden voorstellen aan de jaarvergadering. 
Tegelijk gaven alle kandidaten wel aan dat 
ze andere werkzaamheden voor ons wilden 
doen. Daar willen we gebruik van maken. 
 

In de laatste bestuursvergadering stelden we als uitgangspunt dat Jan Posthumus in ieder geval op zijn 
post als penningmeester zou blijven. Hij heeft zijn zaakjes goed voor elkaar op deze belangrijke positie. 
Vervolgens gaf Tonnie Bakker aan het secretariaat te willen gaan doen, waarbij Reinder elke keer de 
verslagen van de bestuursvergadering maakt. Ook wilde Tonnie graag dat we nadenken over iemand 
die handig de advertenties t.b.v. van de catalogus kan samenstellen. Onder deze voorwaarden vonden 
we dit een prima oplossing. Bedankt Tonnie! Tonnie zal spoedig contact opnemen met Gauke voor de 
overdracht. Vanaf dat moment lopen de secretariaatszaken via hem. 
 



Ledenraadpleging 
Tijdens de jaarvergadering werd voorgesteld om onze clubshow vanaf 2020 van drie dagen 
(donderdag, vrijdag en zaterdag) in te korten naar twee dagen: vrijdag en zaterdag. Dit om reden van 
dierenwelzijn en omdat de vrijdag altijd een ‘stille’ dag is. Wat vindt U? 
 
Afscheid van Gauke de Vries 
Sinds 18 maart 2009 was Gauke lid van ons bestuur. M.a.w. hij heeft 10 jaar een onmisbare bijdrage 
aan PKV ‘Burgum’ e.o. geleverd. Het waren goede jaren met Gauke. Hij pakte de zaken altijd serieus 
aan. Hij is zeer betrouwbaar: een man een man, een woord een woord! Bovendien iemand waarmee je 
prettig samenwerkt: hij had altijd een luisterend oor, maar ook steeds ideeën, suggesties. Ook kon hij 
het één en ander met sociale media. Hij zette onze bestuursapp op. Tijdens bestuursvergaderingen 
klonken soms vragen. Dan rekenden we er op dat Gauke die de volgende vergadering ging 
beantwoorden. Maar vaak klonk al tijdens de vergadering het antwoord. Dan had hij via zijn telefoon 
rond gevraagd en een reactie ontvangen.  
Gauke zorgde nauwlettend voor het ledenbestand, haalde vele honderden euro’s aan advertenties op 
en zorgde dat de advertenties in onze catalogus van de clubshow terecht kwamen. Ook kon hij collega 
bestuursleden tot de orde roepen als ze wel erg ver van de agenda afdwaalden. Bovendien keerde 
Gauke zijn hand er niet voor om als er eens iets lastigs te bespreken was met een lid. Tenslotte.. 
Gauke was en is keurmeester. Dat betekent dat hij van veel ‘ins en outs’ weet en veel contacten heeft. 
Kortom: we vallen een beetje in een gat en zullen hem missen. 
 
Wel en wee 
Ook onder onze leden is er lief en leed. Ons trouwe lid Gerrit Walsma heeft z’n geliefde vrouw Antje 
enige maanden geleden verloren. Hij kwakkelt met zijn gezondheid. We horen berichten dat hij het 
moeilijk heeft. Een ansichtkaart is een kleine moeite en velen weten hoeveel goeds dit doet: G. 
Walsma, De Singel 42, 9133 NJ te Anjum.  
Rondom de ziekte van Tjeerd hoorden we 
enerzijds positieve berichten. Tjeerd is de 
afgelopen weken zeer intensief behandeld. De 
agressieve kanker, waar Tjeerd mee zit, was 
belangrijk kleiner geworden. Dat geeft hoop. 
Tegelijkertijd, mogelijk door de strijd die het 
lichaam voert, waren de waarden rondom de 
prostaatkanker gestegen. Hoop en zorg 
wisselen elkaar af. Tjeerd stelt jullie 
belangstelling op prijs: S.K. Feitsmastraat 7, 
9257 VX te Noardburgum  
Met Tonnie gaat het naar omstandigheden 
goed. Hij heeft zijn zes kuren (gestart op 
oudejaarsdag) goed doorstaan. Nu volgen nog 
twee nabehandelingen en daarna zal de stand 
van zaken via scans in kaart moeten worden gebracht. Afwachten, dus. Tegelijkertijd wil Tonnie zo 
spoedig mogelijk de tumor op één van zijn nieren aanpakken. Die nier wordt weggehaald. Zodra het 
lichaam het toelaat, start deze operatie en behandeling. T. Bakker, Nobel 20, 9291 AA te Kollum. 
Allemaal veel sterkte toegewenst, ook voor degenen wiens namen in dit lijstje ontbreken. 
 
Van uw penningmeester. 
Het nieuwe seizoen 2019 is al enkele maanden oud. Enkele leden hebben de contributie van 2019  
alweer overgemaakt en van enkele leden kon ik het zelf contant ontvangen. Daarvoor dank. 
Van de leden die niet via automatisch incasso betalen, zie ik graag uw betaling van de contributie 
tegemoet. Zie de onderstaande gegevens. 
 
Van  de leden waarvan ik de contributie via automatische incasso incasseer, wordt dit binnenkort 
afgeschreven van hun rekening. 
 
Contributie leden € 15,00  en jeugdleden (t/m 16 jaar) € 7,50 
PKV Burgum e.o.  NL49 RABO 0362 7741 29 
 
Met fokkersgroet, 
Jan P. Posthumus 



 
Uitje van PKV ‘Burgum e.o.’ 
Voorlopig hebben we ons uitje gepland op vrijdag 24 mei as. We maken een boottocht door de 
watergebieden van het Fryske Gea onder leiding van een gids. Voor leden, gezinsleden en directe 
belangstellenden. Voor een natje en een droogje aan boord wordt gezorgd. Vertrek is om 18.45 uur bij 
het bezoekerscentrum aan de Koaidyk 8a. Verwachte terugkomst om 21.30 uur. Verdere mededelingen 
volgen zodra we jullie aanmelding binnen hebben. Wacht niet te lang! 
Vooraf opgeven bij Reinder Prins, tel. 06 – 22758201, reinderprins@live.nl 
 
Jongdierendag 
Zoals u al eerder in deze nieuwsbrief hebt kunnen lezen, zijn we voornemens dit jaar de jongdierendag 
op een andere wijze te organiseren. De laatste jaren was de deelname gering m.n. bij de hoenders. 
Tegelijk duurde de dag vaak lang. Het is onze veronderstelling dat niet iedereen de lange zaterdag vrij 
wil maken voor de jongdierendag. Daarom willen we het evenement nu op de (vroege) vrijdagavond 
organiseren, meer keurmeesters aanzoeken die elk 20 – 25 dieren keuren en aan de jongdierendag 
een barbecue koppelen. Als experiment. De bedoeling is om opnieuw op de derde vrijdag(!) van 
september de keuring van onze jonge dieren te organiseren. Dat wordt dan vrijdagavond 20 september. 
Plaats van handeling is bij onze kooienopslag aan de Nieuwstad 86 onder Burgum: bij dhr. Sjouke 
Hoekstra. Na de volgende bestuursvergadering van 19 juni hoort u meer. 
 
Eieren voor de Voedselbank Burgum 
Kippenfokkers houden vaak veel eieren over, vooral in deze periode van het jaar. De fokkers houden op 
met het rapen van de broedeieren, maar ondertussen leggen de hennen voort. 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. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zomershow Noordoost Friesland  
We hebben onze medewerking weer toegezegd aan de Zomershow 2019, gekoppeld aan de 
Paardendagen te Driezum/ Wâlterwâld. De voorbereidingen voor dit evenement zijn in volle gang. Als 
datum staat zaterdag 27 juli. Tijdens deze Zomershow gaat het puur om de promotie van onze hobby, 
niet om het winnen van prijzen of het showen van topdieren. Er komen veelal duizenden mensen naar 
de Paardendagen. Dat biedt kansen om ons, tussen alle andere dieren, van de goede kant te laten 
zien. Het ligt voor de hand dat de leden van PKV ‘Burgum e.o.’ volop inzenden. Daar rekenen ook onze 
zusterverenigingen en mede-organisatoren op, namelijk PKV Frisia en kleindierenvereniging de 
Aeikoer. 
In verband met de Zomershow zullen we het enten van konijnen en hoenders uitvoeren in de eerste 
week van juli opdat de dieren voldoende beschermd zijn. U hoort van ons in de volgende nieuwsbrief. 
Eventueel nog tussendoor.  



Data tatoeëren 2019  
Op de volgende woensdagen (en één dinsdagavond!!!) bent u van 19.00 – 21.00 uur van harte 
welkom bij Fokke van der Veen om uw konijnen van de juiste nummertjes te laten voorzien. Fokke 
woont aan de Noordersingel 80, 9251 BP in Burgum. Uw tatoeëerder is de eerste helft van 2019 Jan 
Veldman. Mocht het u niet passen, dan kunt u ook een afspraak maken met Jan Veldman, telefoon 
0566-652978 of 06-52137197, e-mailadres j.veldman8@upcmail.nl U komt dan naar Akkrum, 
Trigreppel 17, waar Jan uw konijnen wil tatoeëren. 

 Dinsdag 7 mei 
 Woensdag 12 juni 
 Woensdag 10 juli 
 Woensdag 14 augustus 
 Woensdag 11 september 

 
Reactie 
We horen graag wat u van de nieuwsbrief vindt! Fouten, commentaar, feedback, uw ondersteuning,… 
bedankt Ype Kroodsma en Jan Westerhof voor jullie reactie op de vorige nieuwsbrief en jullie vragen! 
 
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  
 


