
 

 
Nieuwsbrief no. 1, februari 2020 
 
Eerste nieuwsbrief, februari 2020 
Hierbij stuurt het bestuur van PKV ‘Burgum e.o.’ u onze eerste nieuwsbrief van 2020. Met behulp van 
onze nieuwsbrieven willen we u ook dit jaar weer op de hoogte houden van het wel en wee van onze 
vereniging. Vanaf midden 2018 hebben we geëxperimenteerd met een nieuwsbrief. We horen niet 
veel, maar wel altijd positieve geluiden. Daarom gaan we door met de verspreiding van de 
nieuwsbrieven in plaats van twee keer per jaar een boekje.  
De meeste nieuwsbrieven versturen we via e-mail, enkele brieven gaan op de post. Het via e-mail 
verspreiden van het nieuws vormt een belangrijke kostenbesparing, het is handig, de leden blijven 
meer betrokken en je kunt op allerlei momenten tussendoor nog belangrijke mededelingen 
verspreiden. Überhaupt loopt de communicatie de laatste jaren steeds meer via digitale kanalen. Dat 
werkt soepel en snel. 
In de regel volgt de nieuwsbrief op een bestuursvergadering. 
Dat is deze keer ook het geval. Op 30 januari jl.  heeft het 
bestuur vergaderd bij Fokke van der Veen. Deze vergadering 
stond vooral in het teken van de globale inrichting van de 
clubshow en jongdierendag in 2020. Tevens vormde de 
ledenvergadering van 26 maart aanstaande een belangrijk 
punt. In deze nieuwsbrief leest u een vooraankondiging. Eind 
februari, begin maart sturen we u de officiële agenda met 
bijbehorende stukken toe.  
Verder leest u in deze nieuwsbrief een verslag van onze 
bestuursvergadering, een bericht over het wel en wee in onze 
club, over onze keurmeester/ leden, een korte terugblik op de 
Noordshow, de tatoeëerdata konijnen voor 2020 en nog een 
aantal andere punten.  
Het fokseizoen 2020 is ondertussen van start gegaan. De eerste konijnen zijn getatoeëerd, hoorden we 
van Jan Veldman. Ook bij de hoenderfokkers zijn de broedmachines opgestart en worden de 
broedeieren verzameld, zorgvuldig dagelijks gekeerd en op het juiste moment in de broedmachines 
gelegd. Met andere woorden, we zijn weer los!  
Iedereen acht de kans groot dat dit jaar onder het jonge spul de ware topper zit. Vast en zeker. PKV 
‘Burgum e.o.  wenst u allemaal veel succes.  
Veel leesplezier toegewenst.  
 
Kort verslag bestuursvergadering van 30 januari 2020 
We zijn deze avond weer te gast bij de fam. Van der Veen aan de Noordersingel. Huize van der Veen 
was weer bereikbaar na weken van rioolcrises. De straat is opgeknapt met keurige parkeerhaventjes. 
Het was allemaal weer prima verzorgd. Fijn hoe we altijd hartelijk welkom zijn. Heerlijk die eigen 
gebakken cake, waarmee mevr. Van der Veen ons altijd verrast. 
We staan altijd uitgebreid stil bij de leden en anderen rond onze vereniging waar het minder goed mee 
gaat om welke reden dan ook. En deze keer waren er nogal wat namen die klonken. Het maakte ons 
best een beetje stil, waarbij het enige wat klonk de woordjes ‘tsja…’ waren. Verderop in deze 
nieuwsbrief geven we kort de stand van zaken rond enkele vrienden van onze club. 
Jammer was ook de opzegging van het aspirant jeugdlid Jochem Hanenburg. Jochem was van plan 
om lid te worden, maar ziet daar door een ongelukkig fok afgelopen jaar toch vanaf. Ons bekroop het 
gevoel dat we waarschijnlijk te weinig hebben gedaan om hem er bij te betrekken. 



We ontvingen een overlijdensbericht van Gerrit Walsma en bespraken in hoeverre ons 
overlijdensprotocol (zie de vorige nieuwsbrief) heeft gewerkt. We constateren dat we de afgesproken 
stappen realiseerden. Vanuit PKV ‘Frisia’ kwam het verzoek om eens te praten over samenwerking 
m.b.t. nieuwsbrieven. Wiebren zal contact opnemen. 
We gaan na wie er namens onze vereniging hebben geholpen bij de op- en afbouw en andere 
aangelegenheden tijdens de Noordshow. We constateren dat we dat onvoldoende in beeld hebben en 
dat moet anders. We zijn samen lid van de Noordshow wat betekent dat onze bijdrage aan dit 
geweldige evenement ook evenredig moet zijn. De volgende keer agenderen we dit punt. Overigens 
spraken we met trots over de Noordshow: het was druk, gezellig en onze leden behaalden uitstekende 
resultaten. Echt een geweldige happening waar alle kleindiersportliefhebbers (mooi scrabblewoord) 
elkaar konden ontmoeten. 
We denken na over het nieuwe tatoeëerseizoen. We vragen Tonnie en Jan Veldman in hoeverre zij het 
tatoeëren in 2020 weer voor ons willen verzorgen. Wiebren legt data vast. We stellen ons weer positief 
op t.o.v. een te organiseren Zomershow te Driezum/ Wâlterwâld. Na ons gesprek tijdens de vorige 

bestuursvergadering willen we wijzigingen aanbrengen in 
de organisatie van de komende jongdierendag en open 
clubshow. U leest hierover verderop in de nieuwsbrief. 
Samen bereiden we onze jaarvergadering van donderdag 
26 maart voor. In die vergadering nemen we afscheid van 
Jan Heeringa omdat zijn termijn er op zit. We spreken af 
dat we om ons heen kijken voor een aanvulling in het 
bestuur, waarbij we vooral denken aan iemand uit de 
hoender- of duivensectie. Ook komen er voorstellen voor 
ons ‘schoolreisje 2020’. Over al deze onderwerpen brengen 
we u in deze en volgende nieuwsbrieven op de hoogte. 
We plannen de volgende bestuursvergadering op 
woensdag 22 april om 19.45 uur bij Wiebren de Jong. 

 
Wel en wee 
Onlangs is ons lid Gerrit Walsma overleden en op vrijdag 10 januari begraven. Verderop in deze 
nieuwsbrief plaatsen we een ter herinnering geschreven door Reinder Prins. 
Tonnie Bakker is op dinsdag 14 januari jl. geopereerd. In december 2018 werd lymfeklierkanker 
ontdekt achter het borstbeen. In de eerste maanden van 2019 is Tonnie daar met succes aan 
behandeld. Toen was reeds geconstateerd dat er ook een tumor in de ene nier zat. Beide problemen 
hadden overigens niets met elkaar te maken. Begin januari, de dinsdags na de Noordshow hebben 
artsen de zieke nier verwijderd. De operatie is goed verlopen, hoewel het urineren na afloop moeizaam 
op gang kwam. Daarvoor heeft Tonnie hulp gekregen.  
Maar men kon Tonnie na de operatie ook geen goede berichten meegeven. Tonnie wordt de komende 
maanden scherp in de gaten gehouden om vroegtijdig verkeerde weefselgroei op te merken. 
Vervelende berichten, waar niemand - Tonnie in het bijzonder – op gerekend had. Teleurstelling en 
zorg kwamen in de plaats van een hoopvolle start van 2020. Ook vanaf deze plaats wensen we Tonnie 
en zijn gezin veel moed en sterkte toe. Tonnie stelt jullie belangstelling op prijs. Misschien een kaartje 
of een belletje. Tonnie woont aan de Nobel 20, 9291 AA te Kollum. Zijn telefoonnummers is 0511-
452283. 
Jan Sietze Valk had te maken met lichte verlammingsverschijnselen in zijn benen. Gelukkig bleek uit 
onderzoek dat er in eerste instantie niet sprake was van verontrustende signalen. Via fysiotherapie 
wordt Jan Sietze geholpen. 
Ook hoorden we dat het naar omstandigheden goed gaat met Sietze Hansma, bestuurslid te Harkema. 
Zorgen zijn er wel rond Sjouke Hoekstra. De kuren lijken niet aan te slaan. Onze kooien liggen 
opgeslagen in de stallen bij Sjouke. 
Mogelijk zijn er verder in de vereniging lichamelijke of geestelijk zorgen. We kennen hun namen niet, 
maar desondanks wenst het bestuur van PKV ‘Burgum’ 
iedereen moed en vertrouwen toe. 
 
Nieuw lid 
We kregen bericht van een nieuw lid van PKV ‘Burgum e.o.’ 
Zijn naam is Jan Lyklema, de Popels 33, 9287 LL te 
Twijzelerheide. Jan fokt Castor Rex en dwergformaat Rex in 
de castorkleur. Van harte welkom Jan Lyklema! 
 



Onze drie(!!) keurmeesters 
We zijn best een beetje verwend, maar ook trots dat onze vereniging maar liefst drie keurmeesters  
voor de konijnen herbergt. Heel bijzonder. Bovendien zijn het niet van die oude knarren, maar nog 
jonge, frisse kerels. Met z’n drieën zullen ze ongetwijfeld het toch ietwat verouderende Nederlandse 
keurmeestercorps oppimpen.  
Reinder Prins slaagde tijdens de onlangs gehouden Noordshow te Assen voor maar liefst zeven 
rassen. Dat is echt geen kleinigheid, dat is top. Allereerst de gewone Angora, de Angora dwerg en de 
Angora dwerg. Vervolgens de Beige, de Parelfeh, De Nieuw Zeelander en de Kleurdwerg (groep 2 
tekeningrassen). Reinder mag zich nu B- keurmeester noemen. 
Gauke de Vries deed het iets rustiger aan, maar slaagde wel met vlag en wimpel voor de Klein Zilver. 
Johannes Looijenga van de naburige club ‘Trynwâlden e.o.’ slaagde voor vijf rassen. Reinder, Gauke 
en Johannes: van harte gefeliciteerd! 
Wie is dan de derde man? We begrepen uit zeer wel ingelichte bronnen dat Ewoud Nijdam binnenkort 
start met de keurmeesteropleiding konijnen! Veel succes, Ewoud! Een stille wens van het bestuur van 
PKV ‘Burgum e.o.’ is dat er nog eens een jonge hoenderkeurmeester opstaat. Of iemand die zich wil 
laten scholen in het keuren van duiven, watervogels of cavia’s. Wie dient zich aan? 
 
Ontwikkelingen jongdierendag en clubshow 
We houden onze jongdierendag dit jaar op zaterdag 19 september. Vorig jaar hebben we onze 
jongdierendag, inclusief een barbecue op een vrijdagavond gedaan. Dat is ons niet helemaal goed 
bevallen. De oorzaak ligt in het feit dat het te snel te donker werd. Daardoor konden de keurmeesters 
de kleuren van de dieren niet goed beoordelen. Ook was het bestuur niet zo tevreden over de 
combinatie keuren van dieren en een barbecue.  
Vandaar dat weer voor de oude formule is gekozen om ’s morgens om 10 uur te starten met de keuring 
van de dieren, tussen de middag samen een broodje, kopje soep en een gehaktbal te eten om dan om 
ongeveer 15.00 uur de keuring af te ronden. Een ééndagskeuring, dus! Wel zal de jongdierendag weer 
worden gehouden in de loods van loonbedrijf van Maurice Land, Solcamastraat 31, 9262 ND te Sumar. 
Althans zo hebben we afgesproken in het bestuur. U hoort nog verder van ons. 
In de vorige nieuwsbrief las u over onze hersenspinsels over onze clubshow. Deze wordt overigens dit 
jaar gehouden op 12 t/m 14 november in sportzaal ’t Heech te Noardburgum. Onze discussie spitste 
zich toe op de vrijdag: dit was wel een erg rustige tussendag met weinig actie. Akkoord, de kinderen 

van de basisschool waren er vrijdagmiddag. We hebben in 
de vorige vergadering gesproken over het bekorten van de 
tentoonstelling met één dag. 
De huurperiode van vier dagen hebben we reeds vastgelegd 
bij de gemeente. Vandaar dat we de woensdag als 
opbouwdag handhaven, te meer omdat die dag beter past in 
de agenda van sommige bestuursleden. Donderdag zullen 
de deuren om ongeveer 17.00 uur open gaan voor het 
inkooien, waarna op vrijdagmiddag de daadwerkelijke 
keuring van de dieren is. Het beoordelen van de dieren 
gebeurt tussen 13.00 – 17.30 uur. Daarna is er de 

gelegenheid om een broodje te eten. Vanaf 19.00 – 20.00 uur is de eindkeuring met aansluitend de 
uitreiking van de prijzen. Op de vrijdag is er ook onze traditionele verloting onder leiding van Fokke van 
der Veen. De hele  keuringsdag (vrijdag vanaf 13.00 uur) is voor publiek toegankelijk. Op zaterdag 
sluiten we om 15.30 uur op gewone wijze onze clubshow af. Althans, zo zijn onze plannen en we horen 
jullie graag tijdens de jaarvergadering.  
 
Herinneringen aan bijna 25 jaar fokkersvriendschap met Gerrit Walsma  
Ik denk dat het in 1995 was dat ik voor het eerst op de jaarlijkse tentoonstelling van PKV Burgum in de 
voormalige sporthal op de Markt kwam, het terrein waar nu de Aldi is gevestigd. Als jongetje van 10 jaar 
samen met m’n vader ronddolend tussen zo’n 400 a 450 kleindieren, wat een ervaringen! Op de show 
kon ik te kust en te keur. Mijn hart raakte verknocht aan de Groot Lotharingers. De catalogus van de 
betreffende show heb ik vaker doorgebladerd dan welk (school-)boek dan ook. In 1996 legde mijn vader 
contact met de fokker van de Groot Lotharingers: Gerrit Walsma uit Anjum. Op dat moment was Gerrit 
een aantal jaren gepensioneerd en hield hij zich fulltime bezig met konijnenfokken.  
Voor het eerst kwam ik aan in het keurige en knusse huis aan de Singel. Ongelofelijk wat een bekers, 
foto’s , medailles en beelden van Lotharingers. Vanaf 1965 fokte hij dit ras al. Hij vertelde mij over zijn 
eerst bezochte tentoonstelling in Holwerd, op de brommer met een kistje achterop. Al de eerste, of één 



van de eerste shows, wist hij het beste dier van de show te brengen. Het begin van een succesvolle 
konijnenfokcarriére was toen begonnen. 
Nadat ik een aantal keren bij Gerrit met de rasloze konijnen “bij de ram” was geweest, verkocht hij mij, 
tegen een “zacht” prijsje de eerste raskonijnen: een madagascar bonte ram. Tegelijkertijd regelde hij 
een voedster bij Bonne de Boer uit Surhuisterveen. Op dat moment kon ik “los” met de Lotharingers, dit 
heb ik circa 5 jaar volgehouden, met wisselend succes maar altijd geholpen door Gerrit. Als ik mijn 
ouders moet geloven genoot hij zichtbaar van de 
contacten en mijn jeugdige enthousiasme, al was 
Gerrit niet een man om daar lang over uit te 
wijden.  
Over de Lotharingers en konijnen in het 
algemeen leerde Gerrit mij eigenlijk alles: 
conditioneren, selecteren en vooral: heel erg 
kritisch zijn op dieren en zorgen dat de verzorging 
tiptop is. Kwaliteit is altijd belangrijker dan 
kwantiteit. Gedurende die periode hadden we 
altijd een vast contactmoment op zondagochtend 
zo rond 11 uur, even een telefoontje om de 
actualiteiten in de hobby door te spreken. Begin 
jaren 2000 hebben we zelfs nog een tweetal 
prachtige reizen gemaakt naar Duitsland, fokkers 
bezoeken op de “bonnefooi”, om uiteindelijk nog 
weer een paar dieren te kopen om vervolgens de eigen dieren te verbeteren. Ik meen mij zelfs te 
herinneren dat Antsje, de vrouw van Gerrit, nog niet (vaak) zover van huis was geweest. Verder 
bezochten we de jaarlijkse fokkersdag in Renkum en Veenendaal vaak met z’n drieën waar ik nog altijd 
warme herinneringen aan koester.  
Na een jaar of wat hield ik het gezien met de Groot-Lotharingers, de hokken moesten wat worden 
aangepast en ik besloot over te schakelen op Klein-Lotharingers en later op Thuringers. Nog steeds 
bleef ik wekelijks contact houden met Gerrit en probeerde ik een aantal keren per jaar, in eerste 
instantie met mijn moeder als chauffeur hem en Antsje te bezoeken. Dat bezoek begon steevast in de 
schuur waarna we na heel wat praten in de kamer belanden waar Antsje ons op wachtte met een 
glaasje fris en wat er bij.  
Gedurende al die jaren was Gerrit fanatiek en wist hij met heel weinig dieren altijd mee te dingen met de 
hoofdprijzen. Voor het fokken van Lotharingers had hij dan ook een bepaalde feeling, wat ook tot uiting 
kwam door dieren te brengen die altijd schoon en bikkelhard waren. Antsje zette de puntjes op de 
spreekwoordelijke /i/ door de dieren tot in de puntjes te conditioneren. Op landelijke shows in Zuidlaren 
en Utrecht, voorheen Den Bosch, wist hij dikwijls hoge ogen te gooien. Vooral in de overige kleuren 
(blauw, madagascar en isabella) was hij onverslaanbaar.  
Op onze clubshow in Noardburgum waren ze steevast actief als helpers, Gerrit als aandrager bij de 
konijnen en Antsje als schrijver bij duivenkeurmeester Willem de Wal. Op de meeste showdagen deden 
ze verder nog hand- en spandiensten. Ook bij het opruimen van de tentoonstelling konden we altijd een 
beroep op hen doen.  
In 2012 wist Gerrit de fokkersdag van de Lotharingerclub te winnen met een blauw bonte voedster. Een 
prachtige jonge voedsters, in bouw maar ook in tekening. Gerrit was toen al bijna 80 jaar. Het geeft aan 
hoe hij toen nog wist te concurreren met de topfokkers in het ras die vaak veel meer dieren, en dus veel 
meer keuze, hadden.  
De laatste jaren tobde hij met zijn gezondheid. Prostaatkanker gecombineerd met ernstige rugpijn en 
later ook evenwichtsstoornissen legden veel beslag op hem. Vele ziekenhuisbezoeken volgden en 
uiteindelijk kwam er een grote klap doordat autorijden niet meer mogelijk was. Dat viel zowel Gerrit als 
Antsje zwaar, ze genoten er écht van om samen er op uit te gaan naar vrienden, kennissen en 
evenementen, veelal konijn- of hobby gerelateerd. Ondanks de beperkingen was hij nog steeds 
bloedfanatiek als het om de Lotharingers ging. Hij berichte mij al vroeg in het voorjaar over welke shows 
bezocht moesten worden, al dan niet met dieren: het was zijn lust en zijn leven. Ook in die periode dat 
het met hem zelf minder werd, had hij nog altijd dieren van buitengewone kwaliteit. 
In 2018 kreeg ik een hevig geëmotioneerde Gerrit aan de telefoon: “Antsje is overleden….” Dat 
verdrietige moment had Gerrit niet aan zien komen.  Na die tijd ging het bergafwaarts. Gerrit kon het 
overlijden van z’n dierbare vrouw niet verkroppen. De twee-eenheid was uit elkaar gevallen. Lichamelijk 
en geestelijk lukte het vanaf toen niet meer. Afgelopen jaar in september heb ik nog een prachtige 
blauwbonte ram van hem gekregen: om mee te showen gaf hij aan. Hij wist op dat moment al dat hij 
niet weer naar een show zou gaan, maar dat het wel een dier was wat prijzen kon winnen. Ondanks zijn 



slechte gezondheid, vertelde hij mij, tijdens een bezoek begin oktober, welke fokcombinaties hij voor 
ogen had voor 2020. Hij moest en zou nog wat Lotharingers fokken. 
Het is echter anders uitgepakt……..  Eind oktober is hij verhuist naar verzorgingscentrum Foswert te 
Ferwerd. Het kon thuis niet meer. Begin januari viel er een brief op de mat: Gerrit Walsma is op 86 
jarige leeftijd overleden.   
Ik ben van mening dat PKV Burgum in Gerrit Walsma een fanatiek lid en topfokker verliest. Ik wil familie 
en vrienden kracht wensen om dit verlies te dragen.  
Reinder Prins  
 
 
Tatoeëren van konijnen 
Tonnie Bakker heeft aangegeven dat hij de komende tijd graag nog even ‘tweede’ man is voor het 
tatoeëren. We hebben Jan Veldman uit Akkrum opnieuw bereid gevonden om de taak van Tonnie 
voorlopig over te nemen. Tonnie hoopt wel zoveel mogelijk bij de tatoeëeravonden aanwezig te zijn om 
op die maniet betrokken te blijven. Jan Veldman heeft vorig jaar ook het tatoeëren voor ons gedaan en 
tot voller tevredenheid. We zijn Jan dankbaar dat hij dit voor ons wil doen totdat Tonnie het weer kan 
overnemen. Jan  is een zeer ervaren tatoeëerder. Jarenlang heeft hij dit verzorgd voor de club uit 
Akkrum en omgeving, die enige jaren geleden is opgeheven. 
We organiseren elke maand een tatoeëeravond van 19.00 – 21.00 uur bij Fokke van der Veen, 
Noordersingel 80, 9251 BP te Burgum. Zoals we gewend zijn. Dan zijn in ieder geval Jan Veldman en 
Fokke van der Veen aanwezig en waarschijnlijk Tonnie Bakker ook. Op deze avonden bent u van harte 
welkom met uw konijnen. Daarnaast stelt Jan Veldman voor dat u ook, op afspraak, bij hem langs kunt 
komen in Akkrum, Trigreppel 17, telefoon 0566-652978 of 06-52137197, e-mailadres 
j.veldman8@upcmail.nl 
Op de volgende woensdagen 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. 

 Woensdag 11 maart 

 Woensdag 8 april 

 Woensdag 13 mei 

 Woensdag 10 juni 

 Woensdag 8 juli 

 Woensdag 12 augustus 

 Woensdag 2 september 

 Woensdag 30 september 

 
Onze website….! 
Ik hoop dat u met enige regelmaat onze website bezoekt. Die ziet er werkelijk fantastisch uit. Zeer 
lezenswaardige artikelen, foto’s, nieuwtjes, maar ook een heerlijke column van Jan Westerhof. Deze 
keer over de Siberische Driepootkip, een nieuw hoog eierenproducerend vleesras. Zoek het op op de 
website www.pkv-burgum-eo.nl onder het tabblad ‘Nieuws’.  
 
Evaluatie Noordshow 
We kunnen terugzien op een prima Noordshow. In algemene zin wat betreft een perfecte organisatie 
rond zo’n enorm evenement. Het zijn allemaal vrijwilligers die deze show draaiende maken en 
draaiende houden. Ook was er alles aan gedaan om een ruim publiek te trekken en te 
enthousiastmeren voor onze kleindierensport. En dat hebben we gezien van 9 t/m 11 januari. Vooral 
zaterdag was het druk.  
Er was ook een veelheid aan succes van leden van PKV ‘Burgum e.o.’ Het is te veel en te complex om 
de namen van prijswinnaars uit onze club te noemen. We beginnen er maar niet aan. De kans is te 
groot dat we iets over het hoofd zien.  
Enkele leden van onze club hebben weer geholpen bij het klaarzetten van de Noordshow. Anderen zijn 
actief geweest tijdens de keuringsdag. Of we ook een 
bijdrage hebben geleverd aan de afbouw is vooralsnog 
onduidelijk. Daar zit voor ons als bestuur ook nog duidelijk 
een verbeterpunt: onze bijdrage aan op- en afbouw, tijdens 
de keuringsdag en daaromheen moet sterker, steviger. 
Voor zover we weten, hebben Jan Heeringa, Jan Veldman 
en Sytze Kroontje de eer voor PKV ‘Burgum e.o. hoog 
gehouden. Of vergeten we iemand….dan horen we het 
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heel graag en bieden we alvast excuus voor het ontbreken van een compleet overzicht van helpers. 
Tegelijk willen we alvast andere uitnodigen voor de Noordshow 2021: wie komt Jan, Jan en Sytze 
ondersteunen?  
 
Aankondiging jaarvergadering 

 
Op donderdag 26 maart 2020 houden we in dorpshuis ‘De Balstien’ te Noardburgum onze 
jaarvergadering. Aanvang om 19.45 uur. Een agenda wordt u eind februari/ begin maart via e-mail 
toegestuurd, inclusief een aantal stukken. Voor de leden zonder e-mailaladres komen de stukken 
per post. U bent deze avond in de gelegenheid om uw zegje te doen over onze vereniging en het 
bestuur. Tevens wil het bestuur zich graag verantwoorden over haar beleid gedurende 2019. 
Tenslotte hebben we een spreker uitgenodigd die iets zal vertellen over het leven in de Fryske 
natuur. Maar daarover meer eind februari/ begin maart. 
We rekenen op uw komst.  
 

 
Bestuursverkiezing 
Volgens ons rooster van aftreden is Jan Heeringa in 2020 aan de beurt om afscheid te nemen van het 
bestuur. Natuurlijk zullen we officieel afscheid van Jan nemen tijdens de jaarvergadering van 26 maart 
aanstaande. 
Dat betekende dat we in de bestuursvergadering van 30 januari een aantal stappen hebben 
afgesproken. Die stappen moeten er voor zorgen dat we tijdens de jaarvergadering op 26 maart aan de 
leden een nieuw bestuurslid kunnen voordragen. We hopen dat zoiets lukt. 
 
‘School’reisje 
Zoals u van ons gewend bent, organiseren we ook dit jaar een uitje. Twee jaar geleden zijn we naar 
een geitenboerderij geweest in de buurt van Holwerd. Vorig jaar zijn we met de fluisterboot van het 
Fryske Gea op stap geweest. Een prachtige tocht waarbij langzaam de nacht over de omgeving van 
Eernewoude trok. Geweldig hoe Fryske Gea medewerker Anton Huitema ons vertelde over de 
geschiedenis en ontwikkeling van dit gebied. Om ons terloops te wijzen op wat er dicht en veraf van 
onze boot zichtbaar werd. 
Ook dit jaar maken we weer een uitje. Hopelijk kunnen we op een bijzondere boerderij te Suwâld 
terecht. We zijn nog in gesprek. Verder verklappen we niets. U hoort nog van ons: op de 
jaarvergadering en in onze volgende nieuwsbrief. 
 
Reactie 
We horen graag wat u van de nieuwsbrief vindt! Fouten, commentaar, feedback, uw ondersteuning,… 
 
Bestuur: 
Wiebren de Jong voorzitter  tel. 06-57331316 wiebren.jong@planet.nl 
Tonnie Bakker  secretaris/ tatoeëerder 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   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  
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