
 
 

Nieuwsbrief no. 4, april 2021 
 

Voorwoord 
De 4de nieuwsbrief van 2021. Even een paar berichten, even contact maken met elkaar in deze barre 
tijden. Overigens, er is hoop. Uw redacteur ontving zijn eerste AstraZeneca vaccinatie! Die kant 
moeten we op willen we elkaar weer live kunnen ontmoeten rond onze hobbydieren. 
 

Garvo- actie 
Twee weken geleden kregen we bericht van Garvo over het bedrag wat we samen 
hebben verdiend met hun actie ‘Topprestatie’. U weet wel! Voerspecialist Garvo 
had een leuke actie opgezet waarmee PKV ‘Burgum e.o. en 99 andere 
rasverenigingen (van allerlei diersoorten) de kans kregen een extra bijdrage te 
verdienen. Nadat we eerder het Garvo filmpje bekeken hadden, werd het van 15 
t/m 28 maart tijd om te stemmen. 
Het geld dat werd verdiend met het bekijken van het filmpje is verdeeld over de 
clubs naar rato van het aantal opgehaalde stemmen. Dus hoe meer stemmen voor 
PKV ‘Burgum e.o., hoe meer we aan deze actie over zouden houden: 20% van de 
stemmen, is 20% van het gespaarde eindbedrag.  
Nu blijkt dat jullie voor ons ruim € 78,00 bij elkaar hebben gespaard. Een 
fantastisch bedrag. Dank jullie wel. Alle beetjes helpen om deze barre 
coronatijden door te komen. 
Wil je weten wat andere deelnemers ontvingen? Ga 
naar https://www.garvo.nl/topprestatie/   

 
Een nieuw lid 
Van onze secretaris kregen we bericht van een nieuw lid: Dirk Wierda uit Ryptsjerk. Van harte welkom 
Dirk en veel succes. En mocht je hulp nodig zijn, zie de adressen op het eind van deze nieuwsbrief. 
 

Van onze penningmeester 
Het is nu alweer april en we zitten weer in een nieuw fokkers seizoen en financieel jaar, van de eerste 
leden is de contributie  van 2021 al binnen, hartelijk dank. 
Eind deze maand ga ik de contributie innen van die leden waarvan ik een machtiging heb. 
 

Broedmachine en dierbenodigdheden met korting 10%.  
Testverslag budget broedmachine HHD 36.  
Op onze site www.pkv-burgum-eo.nl heeft onze webmaster een prachtig artikel geschreven over zijn 
veldwerkonderzoek naar de kwaliteit van broedmachines. Indrukwekkend. Zeker niet alleen het 
onderzoek wat Jan beschrijft, maar ook de andere informatie die Jan geeft over bijvoorbeeld 
broedeieren. Van harte aanbevolen. Bovendien heeft Jan een verrassing voor de hoenderfokkers in 
onze gelederen. Hieronder de start informatie van Jan, die je ook op de site vindt. 

Bij het kopen van een goede broedmachine loopt men vaak aan tegen een 
vrij hoge prijs. Toch is het mogelijk een kwaliteitsbroedmachine te kopen 
voor een prijs van rondom € 120. Meestal heb je dan een inlegcapaciteit 
van hooguit 12 eieren. Ik ben via een fokker die broedeieren van Indische 
Loopeieren bij mij heeft gekocht in aanraking gekomen met een 
broedmachine die niet duur is, maar toch hele beste broedresultaten 
oplevert. Ik heb deze broedmachine inmiddels zelf ook gekocht en getest. 
Mijn ervaringen deel ik met u door middel van het bijgaande verslag.  

https://www.garvo.nl/topprestatie/
http://www.pkv-burgum-eo.nl/


Over de uit te voeren test heb ik contact gehad met de leverancier iBought. 
Ik heb daarbij meegedeeld dat ik deze tests weliswaar op persoonlijke titel doe, maar dat de resultaten 
ervan, ongeacht de uitslag dan zouden worden gepubliceerd op onze website. Het mooie is dat de 
resultaten van mijn onderzoek heel positief zijn. Hoe dat zit leest u in de bijlage door op de link 
hieronder te klikken. Dit alles sprak iBought zodanig aan dat besloten is de leden van onze vereniging 
en de lezers van onze website een korting aan te bieden op alle dierenbenodigdheden. Dus niet 
alleen broedmachines maar ook dierbenodigdheden zoals een kippenren, voerbakken en andere 
zaken voor de kleindierliefhebber. 
Heeft u belangstelling ? Lees dan de uitkomst van de testen en ontdek de kortingscode in het 
testverslag. 

Noardburgum, 15 april 2021 
Met een vriendelijke groet, 
 
Jan Westerhof 

Testverslag met kortingscode (klik op de rode tekst): 
Broedmachine test HHD 36 

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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