
 
 

Nieuwsbrief no. 2, maart 2021 
 
Voorwoord 
Hierbij sturen we jullie de tweede nieuwsbrief van 2021. We hebben enkele belangrijke berichten die 
we met jullie willen delen. Er zijn een aantal nieuwe ontwikkelingen over de Dierenparade Noordshow. 
Eerder brachten we jullie al op de hoogte van de locatieproblemen en daarmee van het voortbestaan 
van de Noordshow. Er leek toen een uitweg te zijn naar de 3de week van december 2021 te 
Hardenberg. Dat was voor ons een gunstig tijdstip omdat op die manier onze Tytsjerksteradielshow 
niet in het nauw zou komen. Voorwaarde om naar Hardenberg te verhuizen in de 3de week van 
december was de toestemming van het Facilitair Bureau. Die toestemming komt er niet. 
 
Op 19 februari is er opnieuw een digitaal overleg geweest met de leden van de Dierenparade 
Noordshow, dat zijn de kleindierenverenigingen in het noorden van het land. Reinder Prins en 
Wiebren de Jong hebben deelgenomen aan dit Zoomoverleg. Lees het verslag over de voortgang en 
de verdere brainstorming in deze nieuwsbrief. 
 
We houden jullie op de hoogte. 
 
Overlijden van Jan Castelein 
Begin januari werden we opgeschrikt met de mededeling dat Jan Castelein plotseling overleden was. 
De meeste van jullie zullen hem (goed) kennen. Jan was, ondanks dat hij geen lid was van PKV 
Burgum, een actieve bezoeker, helper en inzender van/op onze jaarlijkse tentoonstelling. Daarnaast 
was hij ook op onze jongdierendagen vrijwel altijd even aanwezig. Vrolijk en gekscherend praten over 
zijn favoriete ras de Nederlandse Hangoordwerg, maar daarnaast ook praten over alles en iedereen 
die bij de hobby betrokken was.  
Persoonlijk heb ik gedurende 20 jaren met hem opgetrokken en 
vooral tijdens het showseizoen hadden we veel contact. Samen 
een paar dagen naar de bondstentoonstelling in Utrecht en later 
in Nieuwegein. Ik koester er prachtige herinneringen aan. 
Daarnaast hebben we heel wat afgelachen toen hij collega 
NHD fokkers op een dwaalspoor zette door te doen of waren er 
dieren, van hun, verkocht naar Rusland, waarbij een PKV 
Burgum lid (kaal en redelijk fors) zich voordeed als 
koper. Vervolgens kwam Jan een jaar later uit het "niets" met 
dieren in een kleurslag die hij voorheen nooit had....................  
Ook kon hij kostelijk vertellen over belevenissen op en rondom 
de Duitse bondsshow waar we jaarlijks met een aantal fokkers 
naar toe gingen, altijd gepaard met lachen, gieren, brullen en 
(sterke) verhalen.  
Privé c.q. in de gezinssituatie had Jan het niet altijd even makkelijk, vooral de laatste jaren, daarnaast 
waren er ook fysieke ongemakken (reuma). Desondanks bleef Jan wel positief en kon hij nog genieten 
van de dingen: konijnenfokken, veel contact onderhouden met collega fokkers, even naar de kantine 
van VIOD in Driezum, op zaterdagavond naar "Het Eethuisje" voor een snelle hap en een flesje bier, 
fietsen door de Wâlden.  
We verliezen in Jan een gewaardeerde fokker.  
Rust zacht, Jan  
 
Namens PKV ‘Burgum e.o.’ 
Reinder Prins 
 
 



Onze tatoeëerders 
Vlak na onze clubshow 2018 werd onze vaste tatoeëerder Tonnie Bakker ernstig ziek. Tonnie, 
Hennie en wij als bestuur maakten zich grote zorgen hoe het met Tonnie zou komen. Er trok een 
schaduw over het altijd vrolijke en opgewekte karakter van Tonnie. Na een moeilijke periode is 
Tonnie langzamerhand weer uit het dal gekropen, o.a. door zijn optimisme en positivisme. Het duurde 
niet lang en Tonnie draaide weer volop mee in ons bestuurswerk.  
In 2019 en 2020 heeft Tonnie nauwelijks voor onze vereniging getatoeëerd. Gelukkig vonden we Jan 
Veldman uit Akkrum bereid om het nummeren van de konijnen over te nemen. Maandelijks kwam Jan 

naar Burgum, naar de familie van der Veen om onze 
konijnenfokkers van dienst te zijn. Daar zijn we Jan 
heel erkentelijk voor. Ook Jan kenmerkte zich door 
zijn droge humor, door zijn correctheid tijdens het 
tatoeëren en zijn stiptheid van werken. Eenvoudig 
was het niet in de afgelopen periode van corona. Dat 
leidde tot allerlei aanpassingen en vaste regels. Het 
meest vervelend was wel dat er na afloop niet 
gezellig een kopje koffie met cake genuttigd kon 
worden bij mevrouw Van der Veen. 
 
Ondertussen is Tonnie weer opgeknapt en goed 
genoeg om het tatoeëren weer op zich te nemen. 

Jan Veldman blijft echter achter de hand: stand-by. Mocht het niet lukken of de huiselijke 
omstandigheden van Tonnie laten het niet toe, dan zal Jan weer bijspringen. We hebben de familie 
Verdman een boeket bloemen gebracht om onze dank een gezicht te geven.  
 
Tatoeëren van konijnen 
We organiseren ook dit jaar weer elke maand een tatoeëeravond bij Fokke van der Veen, 
Noordersingel 80, 9251 BP te Burgum. Zoals we dat gewend zijn. Dan zijn in ieder geval Tonnie 
Bakker en Fokke van der Veen aanwezig. Op deze avonden bent u van harte welkom met uw 
konijnen. Daarnaast stelt Tonnie Bakker voor dat u ook, op afspraak, bij hem langs kunt komen in 
Kollum, Nobel 20, 06 – 130 29 966 / 0511-452283 of via mail ad.bakker@knid.nl 
 
Op de volgende woensdagen bent u van 18.30 – 20.30 uur (zodra de avondklok voorbij is 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 10 maart 

• Woensdag 7 april 

• Woensdag 12 mei 

• Woensdag 9 juni 

• Woensdag 7 juli 

• Woensdag 4 augustus 

• Woensdag 1 september 

 
In verband met corona hanteren we een aantal strikte 
regels. We vermelden ze hieronder nog een keer. In 
eerdere nieuwsbrieven schreven we deze regels ook.  
 
Afspraken zijn: 
1. U moet u van te voren opgeven door uiterlijk op de maandag voorafgaand aan de woensdag 

waarop getatoeëerd gaat worden te bellen, appen of te mailen met Tonnie Bakker. Op basis van 
de aantallen konijnen wordt u op de woensdagavond op een tijdstip uitgenodigd aan de 
Noordersingel 80 te Burgum. Wees op tijd. Niet later, maar vooral niet eerder! Er is geen 
gelegenheid om met andere fokkers te praten. Mochten fokkers elkaar onverhoopt wel 
tegenkomen op of bij de tatoeëertafel dan wordt er minimaal anderhalve meter afstand 
gehouden. 

2. Een mondkapje is verplicht.  
3. Tonnie wordt geassisteerd door zijn vaste hulp (Fokke van der Veen). Terwijl u op anderhalve 

meter staat, doen de mannen hun werk. Tonnie knipt de dieren, terwijl Fokke de konijnen 
vasthoudt en inkt in de oren smeert. Ondertussen wisselt Tonnie de nummers in de tang, zodat er 
vlot gewerkt kan worden. 

4. Vergeet niet het tatoeëergeld á € 0,50 per dier achter te laten. 
5. Daarna is het de bedoeling dat u direct vertrekt.  

mailto:ad.bakker@knid.nl


Wat denkt u, zou het zo weer kunnen? Graag! Mocht het om wat voor reden echt niet lukken op deze 
wijze, wilt u dan contact opnemen met Tonnie Bakker. Samen met hem zoeken we een oplossing.  
 
Garvo, voer naar mijn hart 
Afgelopen jaar (2020) is voor veel verenigingen en clubs erg zwaar geweest. De shows en 
tentoonstellingen konden (vaak) niet doorgaan en het sociale contact werd erg gemist. En toch, 
hebben zij in de beleving van Garvo allemaal een TOPPRESTATIE geleverd om zowel de dieren als 
zichzelf waar het kan zo goed mogelijk te verzorgen. 
Vandaar dat Garvo 100 verenigingen/clubs de gelegenheid bieden om kans te maken op een 
geldbedrag of een bedrag aan promotiematerialen/voer van Garvo. 
 
Deze actie bestaat uit vier verschillende fases, namelijk: 

• Fase 1: Schrijf je vereniging/ specialclub in (maximaal 100) van 8 t/m 21 februari 2021. 

• Fase 2: Vul de gezamenlijke spaarpot met elke unieke en volledige view van de Garvo video 
“TOPPRESTATIE ” op YouTube spaar je 1 euro (max.€ 10.000) van 1 maart t/m 14 maart 2021. 

• Fase 3: Verzamel stemmen, zorg dat alle leden, vrienden, vriendinnen, kennissen, familie en 
collega’s van 15 maart t/m 28 maart stemmen. 

• Fase 4: Garvo verdeelt de spaarpot, Garvo verdeelt het geld naar verhouding. Dus 20% van de 
stemmen is 20% van het gespaarde eindbedrag. Vanaf 5 april 2021. 

 
Een toelichting bij de verschillende fases. 
Fase 1: 
PKV Burgum e.o. heeft zich onlangs aangemeld. 
Op 27 februari kregen we het volgende bericht van Garvo: 
 
Van harte gefeliciteerd! Met genoegen kunnen we je melden dat jouw 
club/vereniging is geselecteerd voor de actie: topprestatie! Dit betekent dat 
je club nu in de race is om een prachtig bedrag (in euro's of aan 
sponsormaterialen) in de wacht te slepen. 
Conclusie: we doen mee!!!! 
 
Fase 2: 
In fase twee gaat het vooral om het vullen van de gezamenlijke spaarpot 
door aan zoveel mogelijke mensen de video “TOPPRESTATIE” (publicatie op YouTube per 1 maart 
2021) te laten zien.  
Deze video is de visuele weergave van de missie van Garvo en is de boodschap die Garvo graag aan 
alle dierenliefhebbers wil doorgeven. Elke keer dat deze video op YouTube door één unieke kijker 
helemaal afgekeken wordt, telt dit voor €1. De video meermalen afspelen levert dus geen geld, maar 
wellicht wel inspiratie op!  
Daarom roepen we jullie op om  

- Vanaf maandag 1 maart met zoveel mogelijk verschillende personen naar de hele video 
topprestatie op YouTube te kijken (andere kanalen tellen niet).  

- Deel de video op je eigen social mediakanalen met een linkje naar de video. 
- Deel de video via Whatsapp met een linkje naar de video. 
- Stuur een mail of een bericht naar iedereen om de video topprestatie te bekijken. 

 
Het uiteindelijke aantal meetellende kijkers stelt Garvo ná 14 maart 2021 vast. 
Staat het aantal bijvoorbeeld op € 5500, dan wordt er € 5500 verdeeld onder de 
deelnemers. Het maximale bedrag is €10.000, dus er valt een mooie beloning te 
halen. 
 
Fase 3:  
Fase drie staat in het teken van stemmen verzamelen. De deelnemers zijn 
bekend (fase 1), het totale gespaarde bedrag is bekend (fase 2), nu is het een 
kwestie om te zorgen dat wij als vereniging zo’n groot mogelijk aandeel 
ontvangen. Dus vanaf 15 maart willen we jullie vragen om op onze club PKV 
‘Burgum e.o.’ te stemmen. Tegen die tijd berichten we jullie opnieuw. Hoe meer 
stemmen, hoe groter ons aandeel in de gemeenschappelijke spaarpot. Garvo 
verdeelt de spaarpot naar verhouding. Hebben wij na 28 maart 2021 bijvoorbeeld 
20% van alle stemmen, dan ontvangen wij van Garvo een bedrag wat 20% van 
de volledige spaarpot bevat. 

 



Fase 4: 
In deze fase 4 is het tijd voor het echte feestje. De deelnemers (fase 1), de spaarpot (fase 2) én de 
verdeling van de spaarpot (fase 3) zijn bekend. Vanaf dit moment zal Garvo de gelukkige 
verenigingen voorzien van het aan hun toegekende bedrag of sponsortegoed! 

 
Onze website….! 
Ik hoop dat u met enige regelmaat onze website bezoekt. Die ziet er werkelijk fantastisch uit. Zeer 
lezenswaardige artikelen, foto’s, nieuwtjes, enz. Heeft u het prachtige artikels van Jan Westerhof 
gelezen met als titel De duistere kant van de egel? Kijk op onze website www.pkv-burgum-eo.nl onder 
het tabblad ‘Nieuws’.  
 
Samenwerking? In de toekomst?  
Al een tijdje geleden zijn wij benaderd door de vereniging Trynwâlden. Gelet op de toekomst en het 
teruglopend aantal fokkende, actieve leden wil men kijken of er samenwerkingsvormen mogelijk zijn. 
Alhoewel wij als PKV Burgum nog een vrij grote en sterke vereniging zijn, zien wij ook een bepaalde 
neerwaartse spiraal en juichen wij het initiatief van Trynwâlden toe. Wij zien dat het in toenemende 
mate lastig is om vrijwilligers te vinden, zowel qua "handjes" voor het fysieke werk als 
bestuurlijk/organisatorisch.  
Begin februari heeft er een verkennend overleg plaatsgevonden, waarbij de omliggende verenigingen 
Dokkum, Trynwâlden en de Aeikoer aanwezig waren. Harkema kon vanwege coronaperikelen niet 
aanwezig zijn. Het overleg verliep constructief, vrijwel alle verenigingen kampen met vergelijkbare 
problemen, maar hebben daarnaast ook hun eigen sterke punten die niet zomaar op zij gezet kunnen 
worden. We zien echter wel oplossingen in samenwerkingsvormen omdat de hobby de komende jaren 
verder zal inkrimpen, "achteroverleunen" is geen optie meer, maar gezamenlijk concludeerden we dat 
het tijd en aandacht vraagt om hier de juiste stappen in te zetten. Het is belangrijk om daar goed en 
vroegtijdig over na te denken, en daarnaast open over te communiceren.   
 
Als bestuur van PKV Burgum zullen wij hier de komende periode verder over praten. In de 
bestuursvergaderingen, maar daarnaast zijn wij ook benieuwd naar uw mening! Mocht u naar 
aanleiding van dit bericht de behoefte hebben om hier op korte termijn verder over te praten, schroom 
niet en neem contact op met ondergetekende via 06-22758201. Zodra er weer ledenvergaderingen 
zijn zullen wij dit onderwerp ter tafel bespreken.  
 
Voor eerst hoop ik u met dit bericht voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Reinder Prins  
 

 
Verslag van de ledenvergadering over de toekomst van de 
Dierenparade Noordshow 
d.d. 18 februari 2021 
 
De vergadering verliep digitaal (Zoombijeenkomst). Er waren zo rond 
de 55 deelnemers. De vergadering stond onder leiding van voorzitter 
Gerard Schenkel. 

 
1. Opening door de voorzitter Gerard Schenkel 

Gerard heet alle aanwezigen welkom. Hij geeft aan dat het goed is dat het bestuur van Dierenparade 
Noordshow er behoefte aan heeft feedback te krijgen van de leden nu er nog geen duidelijkheid is 
over de toekomst van de Noordshow. 
 

2. Verslag van de ledenvergadering d.d. 6 januari 2021 
Het verslag wordt, benevens één tekstuele opmerking, goedgekeurd. Harry Beerling wordt bedankt. 
 

3. Ingekomen stukken en mededelingen de vergadering betreffende 
Er is bij de secretaris Jaap Solle een e-mail op persoonlijke titel binnengekomen om de Veilinghallen 
te Eelde te onderzoeken op geschiktheid voor de Noordshow 2021. De voorzitter geeft aan dat we dit 
voorstel meenemen naar agendapunt 6. 
 

4. Chronologisch verslag van de vergaderingen tot nog toe met de diverse standpunten 
5. Uitkomst van het bindend advies van de mediator 

http://www.pkv-burgum-eo.nl/


Op 6 januari jl. is er een Zoomoverleg geweest met de leden van de Dierenparade Noordshow. 
Daaruit kwam naar voren dat er een duidelijke voorkeur was voor de locatie Hardenberg voor de 
volgende Noordshow en niet voor Leeuwarden. In Hardenberg kunnen we de komende drie jaar 
vooruit in de 3de week van december. Dit jaar dus op 17, 18 en 19 december. 
Op maandag 11 januari heeft het bestuur zich achter dit advies gesteld en is in overleg getreden met 
betrokkenen: Gelderlandshow, Oneto, Hanzeshow Kampen, Facilitair Bureau en de bonden NBS en 
KLN. De 3de week van december is traditioneel de Gelderlandshow, een show waar veel sierduiven 
tentoongesteld worden (2800 sierduiven, 1200 KLN- dieren). Voor het bestuur van deze show is een 
Noordshow een bedreiging. 
Uit het overleg met de genoemde besturen en bonden bleken er bij de Gelderlandshow en Oneto 
grote bezwaren. De Hanzeshow wilde wel meewerken om uit te kijken naar een andere datum voor 
hun show. Van Oneto hebben we weinig last, want die zitten twee weken eerder. De problemen zitten 
bij de Gelderlandshow, die ook showt in de 3de week van december 2021.  
Op 28 januari is opnieuw gesproken en vervolgens in kleiner comité (Gelderlandshow, beide bonden 
en de Noordshow).  
Helaas kwam er geen oplossing, waarbij ook bleek dat het Facilitair Bureau grote bezwaren had om 
de Gelderlandshow en de Noordshow op dezelfde datum te 
plaatsen. De Noordshow heeft in de overleggen nog het voorstel 
gedaan om voor de Noordshow 2021 geen sierduiven te vragen 
om zo zorg te dragen voor de exclusiviteit van de 
Gelderlandshow. Ook heeft de Noordshow voorgesteld om eerst 
geen driejarig contract te sluiten met Hardenberg, maar alleen 
voor 2021 de hal vast te leggen. Op deze handreikingen is niet 
gereageerd. 
Na nogmaals te hebben overlegd, is besloten om een extern 
mediator te vragen, dhr. A. Endendijk (lid van een 
advocatenbureau) om te helpen uit de impasse te geraken. 
Afgesproken is dat zijn advies bindend zou zijn. Dat advies is op 
16 februari 2021 binnengekomen, waarbij aan de Dierenparade 
Noordshow geen toestemming wordt verleend voor het organiseren van de Dierenparade Noordshow 
in december 2021. Wel onderstreepte de heer Endendijk het grote belang voor de kleindierensport 
van de Noordshow en adviseerde de beide bonden om op korte termijn een evenwichtiger 
tentoonstellingsrooster samen te stellen. Afgesproken is om daarmee te starten in de loop van dit jaar 
o.l.v. de landelijke bonden. 
 

6. Wat zijn nu de mogelijkheden voor een volgende Dierenparade Noordshow en hoe staan de 
verenigingen en commissieleden hier tegenover? 

 
Vooraf geeft de heer Schenkel een aantal uitgangspunten vanuit het bestuur: 

- Er moet eind 2021 of begin 2022 een Noordshow komen. We kunnen een Noordshow geen 
twee jaar missen omdat de binding tussen fokkers, vrijwilligers, organisatoren, scholen, enz. 
dan gaat verwateren. 

- De Noordshow is door de KLN voor drie jaar aangewezen als bondshow voor de haren en de 
veren en deze erkenning van onze Noordshow moeten we waarmaken, nog afgezien van de 
financiële bijdrage die ons dit oplevert. 

- We willen de formule Dierenparade en kleindierenkeuring in stand houden omdat die formule 
levensvatbaar is gebleken: alleen kleindieren in kooien is dat niet. 

De vergadering is het eens met deze drie standpunten. 
 

Vervolgens worden de opties voor een Noordshow eind 2021 (niet zijnde december), begin 2022 op 
een rij gezet en vervolgens door Gerard Schenkel en de vergadering beoordeeld. 

• IJsselhallen te Zwolle. Deze hallen zijn nog twee jaar in januari beschikbaar, daarna worden 
ze afgebroken. Hier kunnen we in de 2de helft van januari 2022 voor het eerst terecht, heeft 
voldoende ruimte (minimaal 15000 vierkante meter), goede parkeergelegenheid en we 
kunnen 10 – 12 aaneengesloten dagen gebruik maken van de hallen. 

• Expo Assen. Het is speculatief om te hopen dat de hal niet voor eind december 2021 verkocht 
is zodat we er begin januari 2022 gebruik van kunnen maken, c.q. we via de koper er gebruik 
van kunnen maken. Libéma, de huidige eigenaar laat het bestuur in het ongewisse, doet geen 
mededelingen en wil geen afspraak voor januari 2022 maken met Dierenparade Noordshow. 
We kunnen afwachten, maar de kans is reëel dat we dan geen Noordshow hebben. 

• Hardenberg. We kunnen hier van 7 t/m 25 februari 2022 terecht en de hallen zijn prima 
geschikt.  



• Bloemenveiling Eelde. De bloemenveilig beschikt over de benodigde vierkante meters, maar 
is niet gedurende een kleine twee weken aaneengesloten beschikbaar. 

• Martinihal Groningen. Nauwelijks voldoende oppervlakte, twee verdiepingen en beroerde 
parkeergelegenheid. 

• Gebouwen/ zalen Giraf Assen. Schenkel vermoedt dat hier te weinig vierkante meters zijn. 

• NAVO-complex te Coevorden. Aangegeven wordt vanuit de vergadering dat het terrein niet 
leeg is. 

• Zuidbroek. Heeft onvoldoende oppervlakte. Dit kan opgelost worden door tenten bij te 
plaatsen. De kosten van de tenten en bijbehorende klimaatbeheersing worden geschat op 
€50000,00. Dat bedrag is erg hoog. Maar bovenal hebben we gezien wat er gebeurde bij de 
Europashow te Metz een aantal jaren geleden bij het showen van konijnen en kippen in 
tenten. De vergadering begrijpt dat we dit niet moeten willen. Het dierenwelzijn is echt in het 
geding. 

 
Johannes Looijenga merkt op dat Hardenberg in februari 2022 een prima optie is: alle ruimte, geen 
gedoe met andere verenigingen. Daan Wietses geeft aan om sowieso te kiezen voor februari, dus ook 
in 2023 en 2024 in Hardenberg. We zitten dan direct in het ritme.  
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat februari ongeschikt is voor sierduivenfokkers en fokkers 
van grote hoenders. Dat gaat vrijwel zeker grote aantallen inzendingen kosten. 
 
Daarmee blijven voor eind 2021/ begin 2022 Hardenberg (van 12 t/m 25 februari 2022) en Assen (2de 
week januari 2022) over. Voor eind 2022/ begin 2023 kunnen we in de 3de week van december 2022 
terecht in Hardenberg. Dat is een reële verwachting waarbij we onder leiding van de bonden/ Facilitair 
Bureau en alle grote shows in gesprek gaan over een herziening en optimalisering van het 
tentoonstellingsrooster. Zoals afgesproken: zie eerder in dit verslag). Eventueel zijn de IJsselhallen in 
de 2de week januari 2023 ook beschikbaar. 
Evert Visser vraagt zich af of het daadwerkelijk gaat lukken om in de 3de week van december 2022 in 
Hardenberg de Dierenparade Noordshow te organiseren. Daarbij ziet hij het als een zwaktebod als we 
nu kiezen voor februari 2022 in Hardenberg. De conclusie in de aanstaande gesprekken  zou kunnen 
zijn: ‘dan kunnen jullie de volgende jaren ook wel in februari naar Hardenberg’.  
 
De vergadering adviseert het bestuur van de Dierenparade Noordshow om voor één jaar naar de 
IJsselhallen te Zwolle te gaan, en wel in de 2de week van 2022. Vervolgens zetten we in het landelijk 
overleg in op de 3de week van december 2022 in Hardenberg. 
Het bestuur gaat met de voorstellen aan de slag en verzoekt om met de uitkomst van de vergadering 
vertrouwelijk om te gaan (i.v.m. de negatieve, onjuiste, schreeuwerige reacties op moderne media, 
zoals we de laatste tijd merken). Gerard Schenkel dankt de aanwezigen voor hun inbreng en hoopt 
over niet al te lange tijd opnieuw van gedachten te wisselen. 
 
Wiebren de Jong 
 
Reacties 
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 
 
Johannes Dijkstra tentoonstellingsecr. tel. 0512 - 778708 j.dijkstra33@gmail.com 
Jan Veldman  tatoeëerder  tel. 0566-652978 j.veldman8@upcmail.nl 

Trigreppel 17 Akkrum 06-52137197 
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