
 
 

Nieuwsbrief no. 5, juni 2021 
 

Voorwoord 
Hierbij sturen we u de vijfde nieuwsbrief van 2021. De reden is tweeërlei. En beide zijn positief. We 
zien weer mogelijkheden om langzamerhand iets te organiseren voor onze leden. De tweede reden is 
een vergadering van vijf (vier) omliggende verenigingen. Clubs zoals de onze, die samen de 
noodzaak zien om na te denken over de toekomst. Deze vergadering was op 26 mei jl. en dit overleg 
vroeg van ons aandacht. 
In de afgelopen week (het is zaterdag 5 juni) ontstond veel gedoe of commotie over een nieuwe wet 
die met ingang van 1 januari 2023 wordt ingevoerd. Een wet die sneaky, in de luwte van het 
coronanieuws door de Tweede en Eerste Kamer is goedgekeurd. De stemming in de Eerste Kamer is 
zelfs niet ‘lijfelijk’ gebeurd, maar via een digitaal overleg. De wet kan voor iedereen in Nederland die 
een (huis)dier heeft, verstrekkende gevolgen hebben. Dus ook bezitters van een goudvis in een kom, 
een kanarie in een kooi, volièrehouders, kattenbezitters, honden, cavia, konijnen, kippen, paarden, 
varkens….en ga zo maar door.  
Op zich kunnen we het eens zijn met die nieuwe dierenwet. De wet moet er voor zorgen dat dieren 
geen pijn hebben als ze in een hok, kooi of stal zitten. Ze moeten kunnen leven zoals in de natuur. 
Maar dat betekent dat varkens moeten kunnen wroeten in de grond. Konijnen moeten met meer in 
een hok en kunnen graven. Binnenpoezen mogen niet meer. 
Het is straks verboden vogels in een kooitje te houden en een 
hond mag niet meer aan de lijn.  
De wet wordt in de komende anderhalf jaar uitgewerkt. Zal de 
soep zo heet worden opgediend? Ik denk het niet. De wet zal 
zich in eerste instantie richten op boeren om hen te verplichten 
hun dieren op te vangen in een diervriendelijke en geschikte 
leefomgeving die nauw aansluit bij hun natuurlijke behoeften. 
De soep zal daardoor wel heter worden, want zoiets heeft een 
prijskaartje. Dat kaartje zal vast op uw en mijn bordje komen. 
De wet zal zich ook richten op hondenfokkers, die hun honden 
enkel houden om puppy’s te produceren of honden fokken die 
volledig misvormd zijn. Ik neem niet aan dat de politie bij u komt 
kijken of u uw konijnen wel opvangt in een groepsopvang waar de dieren kunnen rennen, spelen, 
stoeien en graven. Tegelijk ben ik bang dat juist onze hobby niet helemaal zal ontsnappen aan de 
aandacht van het ministerie, de ambtenaren en de uitvoerende instanties. Hoe zou men daar denken 
over onze meerdaagse dierenshows, zoals de Noordshow en de Tytsjerksteradielshow? Vul maar in. 
Wat we ook vinden, het lijkt me goed om niet af te wachten, maar te anticiperen, bijv. om onze 
tentoonstellingsmomenten in te korten tot een enkele dag. Het PKV- bestuur neemt alvast stappen. 
Hopelijk kunnen we op korte termijn, lijfelijk, een jaarvergadering houden om hier verder met u over te 
spreken. Spreken en vooruitkijken. Want dat is nodig. We leven in een nieuwe tijd. Een tijd die vraagt 
om bezinning op wat we deden en vooruitkijken om het beter te doen dan tien jaar terug. 
Veel leesplezier toegewenst. 
 
Wiebren de Jong, vz.  

 
Kort verslag van de bestuursvergadering van 3 juni 2021 
We komen deze avond bij elkaar in Twijzel, bij de familie De Jong. We zijn met z’n vieren. Helaas 
moest Fokke van der Veen vlak voor de vergadering afzeggen. Onze laatste bestuursvergadering was 
30 september 2020. Door corona hebben we elkaar lange tijd niet gezien. U begrijpt dat we de eerste 
30 minuten elkaar verteld hebben van wat ons de afgelopen periode overkwam.  



Reinder vertelde van zijn winterperiode met de roodbonte koeien op stal en zijn verdere bouwplannen. 
Tonnie was nog vol van hun 45- jarig huwelijksfeest, wat hij de dag tevoren samen met Hennie had 
gevierd. Jan liet ons een paar prachtige boeken zien van de Hollanderclub, die zijn 100- jarig bestaan 
vierde met een fraai jubileumboek. In dit boek stonden ook twee prachtige foto’s van de nestor van 
onze club, wijlen Thomas Kingma. Wiebren verhaalde van zijn interne verbouw die de afgelopen 
weken zich afspeelde. 
Aan de hand van het verslag van Reinder van de bijeenkomst van 30 september riepen we deze 
bestuursvergadering in herinnering. Een vergadering die in het teken stond van de voorbereiding van 

de Tytsjerksteradielshow 2020. Het was net de tijd dat het Covid- 
virus weer aan zijn opmars begon en de overheid forse tegen 
maatregelen afkondigde. Daardoor moesten we afzien van onze 
geplande eendaagse clubshow op zaterdag 14 november. Deze 
eendaagse show hadden we al in kannen en kruiken toen bleek 
dat we niet aan de eis van maximaal 30 personen konden 
voldoen.  
Tijdens de vergadering van 30 september besloten we om de 
eendaagse show om te bouwen tot een keuring te houden op 
vrijdagmiddag/ - avond 13 november en zaterdag 14 november. 
Met de nieuwsbrief van begin oktober 2020 stuurde we u ons 
vraagprogramma en inschrijfformulier toe. De hamburgers waren 
al bijna warm – we zouden vrijdag en zaterdag samen een 
broodje hamburger met soep eten - tot corona opnieuw roet in het 
eten (hamburgers, soep) gooide. We moesten onze 78ste 

Tytsjerksteradielshow aflassen. Vervolgens bleef het bestuurlijk lange tijd stil. 
Maar vanavond waren we dan toch weer bij elkaar. Met een opgewekt en positief gevoel: we gaan 
langzamerhand weer wat dingen doen. Dat wordt weer mogelijk, waarbij een onzekere factor blijft hoe 
massaal het Friese platteland zich wil laten inenten. Vrijheden voor de komende maanden maar zeker 
in de aanstaande herfstperiode zijn daarvan afhankelijk. 
Tijdens ons bestuursoverleg bleek dat we de afgelopen periode niet stil hebben gezeten. In de periode 
oktober 2020 – mei 2021 zijn vijf nieuwsbrieven verschenen, o.a. met verslagen van de overleggen 
over de toekomst van de Dierenparade Noordshow. Maar ook dat jullie ons weer steunden met de 
actie Clubsupport, een initiatief van de Rabobank om plaatselijke verenigingen financieel terzijde te 
staan. Zoiets speelde zich ook af bij de Garvo- actie: een voerleverancier die de kleindierensport met 
een fors bedrag ondersteunde. Met jullie hulp konden wij hier ook een graantje van meepikken.  
In de laatste nieuwsbrief (april) lazen we een verslag van het veldonderzoek van Jan Westerhof over 
een betaalbare broedmachine. In één van de nieuwsbrieven schreef Reinder een treffend in 
memoriaal rond het overlijden van Jan Castelein. Dat jullie onze inspanningen om zichtbaar te blijven 
in de corona- duisternis waardeerden, bleek uit enkele reacties op de nieuwsbrieven. Heel bijzonder 
was een vrijwillige extra bijdrage in de jaarlijkse contributie van € 10,00 als dank. 
Jan Posthumus presenteerde een financieel jaarverslag 2020, terwijl Reinder en Tonnie verslag 
deden van een overleg met omliggende clubs van 26 mei jl. Dit overleg was richtinggevend voor onze 
verdere initiatieven in 2021: het kleintje jongdierendag, de gewone jongdierendag en onze 
Tytsjerksteradielshow. Voor al deze evenementen planden we data en zetten we de eerste stappen. U 
leest er over in deze nieuwsbrief.  
Via Gauke de Vries kwam het voorstel om eens tijdens het tatoeëren een 
jonge dierenopkoper uit te nodigen om onze overtollige dieren tegen een 
goede prijs op te komen halen. We hebben navraag gedaan naar de 
ervaringen in Jubbega. Vooropgesteld hadden we weinig vertrouwen in de 
opkoper omdat het een jonge man is. Samen met zijn moeder komt hij 
langs. We vreesden dat het avontuur van korte duur zou zijn. We spreken 
af dat Reinder de jongen eens zal uitnodigen als hij voldoende overtollige 
dieren heeft opgescharreld. 
Tenslotte was er nog het verzoek van een aantal keurmeesters uit de 
regio om tijdens onze Tytsjerksteradielshow op de zaterdagochtend 
proefexamens te mogen doen. Op voorhand hebben we hier geen 
bezwaar tegen, maar we hebben nog geen idee hoe de 
Tytsjerksteradielshow 2021 er uit gaat zien. 
Op 8 juli om 19.45 uur is onze volgende vergadering bij Reinder Prins in 
Boelenslaan. IJs, weder en corona dienende…hoewel corona…dat 
kunnen we langzamerhand zelf grotendeels beïnvloeden. 
 



Wel en wee 
Eerder schreven we dat onze tatoeëerder Jan Veldman geopereerd moest worden. Dat is ondertussen 
achter de rug. Jan is herstellende, hij voelt zich goed en in de loop van deze maand volgen verdere 
controles.  
Met Sietse Hansma, kloppend hart van onze zusterclub ‘Harkema’ gaat het heel goed na zijn 
openhartoperatie van enkele maanden geleden. 
Rein Larooi is bezocht door Jan Posthumus. Ook wordt Rein op de hoogte gehouden door Ritske 
Hofstede. Dus wat betreft informatie is Larooi helemaal ‘bij’. Naar omstandigheden gaat het heel 
redelijk, alleen is Rein bij het minste en geringste erg moe. 
In het gezin Bakker blijven toch zorgen. Hennie is twee maanden geleden geopereerd aan haar 
rechter long, terwijl onlangs drie korte, intense bestralingen uitgevoerd zijn op weefsel van de 
linkerlong. Dat verteerde ze goed en naar omstandigheden gaat het oké. Bij Tonnie waren er wat 
zorgen over plekjes op de lever, maar de chirurg wilde er niet veel aandacht aan besteden. 
Tegelijk vierden Hennie en Tonnie op woensdag 2 juni hun 45- jarig huwelijksfeest. Een feest in 
huiselijke kring, waarbij de kinderen van Tonnie tientallen mensen hadden uitgenodigd om een 
felicitatiefilmpje te sturen. Met als resultaat ruim 30 filmpjes die via Whatsapp binnenkwamen. Namens 
de leden van PKV ‘Burgum’ hebben we Tonnie en Hennie een mooie schaal met vetplantjes gestuurd. 
’s Avonds ontvingen we een prachtig filmpje terug waarop beide feestgangers iedereen uitgebreid 
bedankten voor alle aandacht voor hun huwelijksfeest.  

 
Overleg met omliggende verenigingen 
Tijdens onze laatste bestuursvergadering spraken we uitvoerig over een overleg wat er op 26 mei was 
geweest te Gytsjerk. Tonnie en Reinder vertegenwoordigden PKV ‘Burgum e.o.’ tijdens een 
vergadering met twee leden van de vereniging Trynwâlden, met een vertegenwoordiger van PKV 
‘Frisia’ te Dokkum en met de voorzitter van de kleindiervereniging ‘De Aeikoer’ te Buitenpost. Samen 
zes bestuursleden van de ons omringende verenigingen, waarbij helaas PKV ‘Harkema e.o.’ zonder 
kennisgeving afwezig was. 
Eerder waren deze vertegenwoordigers in een Zoomoverleg (digitaal overleg) bij elkaar geweest op 2 
februari jl. Centraal stond de intentie om steeds meer samen ter werken. Immers, het wordt steeds 
lastiger om betrokken bestuursleden te vinden die de verenigingen op koers houden. Voor losse 
activiteiten zijn veelal nog wel vrijwilligers te vinden (hoewel we hier ook te maken hebben met 
vergrijzing), maar de bereidheid om clubs in de benen te houden blijkt overal gering. Dat betekent dat 
bijv. ‘De Aeikoer’ het lastig heeft om te overleven en PKV ‘Trynwâlden’ zich enkel beperkt tot een 
gesloten clubshow met een beperkt aantal dieren. Dwars door die problemen speelt vaak het 
locatieprobleem m.b.t. een clubshow.  
PKV ‘Burgum e.o.’ en PKV ‘Frisia’ hebben deze acute problemen nog niet: de verenigingen zijn 
financieel gezond, hebben nog een aanzienlijk aantal leden, verzorgen nog een aantal kernactiviteiten 
(jongdierendagen, clubshow, noodzakelijke entingen van dieren, tatoeëren) en hebben via 
nieuwsbrieven en clubblad nog een nauwe communicatie met de leden. Desondanks kunnen we voor 
PKV ‘Burgum e.o.’ niet achterover leunen. Binnen een half jaar kan de situatie anders zijn, mochten 
huidige bestuursleden aftreden en we geen nieuwe (digitaal) vaardige bestuurders kunnen vinden. We 
zijn maar met vijf bestuursleden! Ook voor ons is de toekomst allerminst 
zorgeloos. Daar moeten we reëel in zijn. 
Vandaar dat we ook blij waren met het initiatief van PKV ‘Trynwâlden’ om na te 
denken over de toekomst. Als eerste stap naar samenwerking werd een 
gezamenlijk te organiseren show voorgesteld. Een show met 1000 dieren of meer, 
te organiseren in de tweede of derde week van december 2022 op een nog nader 
te bepalen locatie in de regio Dokkum, Buitenpost, Surhuisterveen, Burgum, 
Gytsjerk. Dat zou een eerste oplossing zijn voor de tentoonstellingsvragen van 
‘Trynwâlden’ en ‘De Aeikoer’ en de opstap naar nauwere samenwerking.  
Vraag voor Frisia en Burgum is dan of er in 2022 nog Frieslandshow en 
Tytsjerksteradielshow zou moeten zijn, dan wel dat alle energie moet worden 
gestoken in de nieuwe, gezamenlijke show. Die vraag lag tijdens onze 
bestuursvergadering van 3 juni op tafel. PKV ‘Burgum e.o.’ neigde naar een ‘ja’, 
terwijl op dat moment al wel duidelijk was dat Dokkum zou vasthouden aan hun 
Frieslandshow van midden oktober. De nieuwe show van begin december zou 
voor Dokkum een extra activiteit zijn. Intensief bespraken we de kwestie: vanaf 2022 stoppen met de 
Tytsjerksteradielshow en ons volledig richten op de gezamenlijke show begin december 2022 of toch 
ook nog een Tytsjerksteradielshow in midden november 2022. 
Er klonken allerlei argumenten om onze open clubtentoonstelling van de 2de volle week van november 
toch vast te houden, ondanks het feit dat we dan ongeveer twee – drie weken voor de gezamenlijke 



show zitten. En ondanks het feit dat daar tussenin - naar de huidige stand van zaken - nog een 
‘Waterpoortshow’ te Sneek zit.  
Onze Tytsjerksteradielshow heeft een lange traditie van vele jaren en een groep vaste inzenders, 
adverteerders en vrijwilligers. Natuurlijk zullen we deze inzenders, adverteerders en vrijwilligers ook 
benaderen voor de nieuwe, grote show, maar de kans is aannemelijk dat een aantal zullen afhaken. 
Dat geldt ook voor zaken als onze traditionele verloting, onze eigen kantine/ keuken, het draaiend rad. 
De afstand naar de nieuwe show is groter, je verantwoordelijk voelen voor het nieuwe fenomeen komt 
onder druk en de binding tussen leden en bestuur wordt minder.  
Bovendien hebben we nog steeds de beschikking over een schitterende tentoonstellingslocatie te 
Noardburgum met een eigen kantine en alle benodigde faciliteiten en van een grootte die ons past. 
Daaraan gekoppeld een geoliede machine om deze show te organiseren. 
We kwamen tot de conclusie dat we ‘het kind niet met het badwater weg moeten gooien.’ Ons volledig 
focussen op een nieuw te organiseren show is nog niet nodig. Zodra we onze eigen 
Tytsjerksteradielshow niet meer in de benen kunnen krijgen, moeten we anders beslissen. Tot die tijd 

willen we voortgaan met onze eigen tentoonstelling. 
Weliswaar, in aansluiting met de tijdsgeest en 
dierenwelzijn. Dat betekent dat we van plan zijn de 
Tytsjerksteradielshow in te korten tot één of twee dagen. 
Dat we meer willen insteken op ontmoeting en 
uitwisseling tussen onze leden en de keurmeesters. Een 
show waarin de dieren kort in de kooien zitten. Minder 
een tentoonstelling omdat we ondertussen weten dat de 
show nauwelijks publiek trekt en de periode van drie en 
een halve dag stressvol is voor dieren en verzorgers. 
De vergadering van gezamenlijke verenigingen gaat nu 
op zoek naar een geschikte locatie. We hopen dat zo’n 
plek te vinden is. Mogelijk heeft u ideeën. Dan horen we 

het graag. Mocht dat lukken dan zullen we van harte en verve meehelpen zo’n regionale show te 
organiseren. Middels volgende nieuwsbrieven en hopelijk via een algemene jaar(!)vergadering houden 
we u op de hoogte. 

 
Verslag van de jaarlijkse ledenvergadering van de Noordshow, d.d. 20 mei 2021 
1. Opening 20.00 uur door de voorzitter Gerard Schenkel, er zijn +/- 50 personen die mee 

vergaderen /kijken via de Zoomverbinding (digitale vergadering).  
Er zijn 3 nieuwe leden van Overijssel, bij gekomen. Hardenberg, Den Ham en Staphorst. 

2. Eén ingekomen stuk en afmelding van de Veenstreek en nog diverse afmeldingen. 
Ingekomen stuk heeft betrekking op de financiën en specifiek de begroting. 

3.  Notulen van de jaarvergadering van 24 september 2020 en de ledenvergadering van 28 oktober 
2020 en van 11 maart 2021, worden zonder wijzigingen goedgekeurd. 
Met dank aan Harry Beerling. 

4. Boekjaar2020/2021, heeft ondanks een subsidie van de gemeente Assen/Hardenberg, een klein 
verlies van € 138.07. 

5. De kascontrole is uitgevoerd door de kascommissie van AKC Assen en de PKDV ”De Marne” uit 
Wehe-den-Hoorn (Dhr. Enting en Dhr. Duursma) en heeft decharge gegeven voor het goede en 
nette beheer van de penningmeester dhr. Egbert van Dam. De vergadering gaat hiermee 
akkoord. Voor het boekjaar 2021/2022 staat PKV Burgum als reserve voor de kascommissie. 

6. Bij de bespreking van de begroting kwamen enkele vragen waarbij de ingezonden vragen ook 
aandacht kregen. Het ging vooral over de grote verschillen in de begroting t.o.v. 2020/2021 en 
2021/2022. Hierbij kregen we te horen dat het bestuur, de cijfers van 2019/2020 had genomen 
als richtlijn voor 2021/2022. En o.a. met de hogere kosten van de tentoonstellingshal. G.M. de 
Vries kwam met de suggestie om voortaan, bij de begroting een toelichting toe te voegen om zo 
de vele vragen, zoals nu in dit geval, te voorkomen, wat toegezegd werd. Inschrijfgeld gelijk of 
iets hoger € 0.25, Entreegeld niet vastgesteld, niet lager en er wordt gekeken welke pakketten 
van entreegelden bruikbaar zijn, denk hierbij b.v. aan gezinnen. 
Er was ook een vraag over bezittingen, voortaan wordt er een staat toegevoegd van ‘Bezittingen’.  

7. De jaarlijkse contributie blijft 2020/2023 gelijk: € 20.00, misschien daarna iets hoger. 
8. Dhr. van Dam stopt als penningmeester en wordt door de voorzitter Schenkel benoemd tot Erelid 

van de Dierenparade Noordshow, Gerard Schenkel bedankt Egbert van Dam, alle lof en pietje 
precies. Applaus van de vergadering en een dankwoord van Egbert van Dam. Er is wel de vraag 
voor een nieuwe penningmeester. De bestuursleden Anja Beerling, Bernd Bolt en Geert Jan 
Groenhof zijn periodiek aftredend maar zijn herkiesbaar, ze worden herkozen voor de periode 



van 3 jaar. Ook voorzitter Dhr. Gerard Schenkel verlaat het bestuur, hij is 10 jaar voorzitter 
geweest, was destijds gevraagd door Jan Krijthe.  
Als opvolger van de voorzitter Schenkel is benoemd, Evert Visser uit Lippenhuizen, ook bekend 
als keurmeester bij de hoenders. Visser heeft het voorzitterschap aangenomen. Hij werkte al 
vanaf december 2020 mee in het bestuur. De voorzitters wisseling vond plaats, dhr. Visser 
bedankte de afgetreden voorzitter Schenkel voor zijn werkzaamheden, tijd en noemde hem een 
man met een visie, doorzetter, strak en zakelijk. En namens de Dierenparade Noordshow 
benoemde Evert Visser, dhr. Gerard Schenkel tot Ere-voorzitter van de Dierenparade 
Noordshow. Hierna een dankwoord van Schenkel. 
Het agenda punt, om de functie van penningmeester op te splitsen in een penningmeester en 
een administrateur, is volgens mij niet ter sprake geweest. 

9. De pasbenoemde voorzitter Evert Visser neemt de leiding van de vergadering over, en benoemd 
een vijftal mensen als lid van verdienste. Personen die veel gedaan hebben in diverse taken, 
denk hierbij o.a. aan de voercommissies tijdens de show. 

10. Nu komen diverse sheets in beeld, van de nieuwe tentoonstellinghal In Hardenberg met vele 
mogelijkheden, indeling, organisatie, enzovoort. Er is meer ruimte, er wordt gevraagd naar de 
mening van de leden, strakker opbouwen (minder tijd).  Ook de halindeling is in grote lijnen op 
beeld te zien en geeft niet veel vragen. 
Vele scholen gaan meewerken. Scholen kunnen ook lid worden i.v.m. samenwerking, de eerste 
school die nu al lid is, staat in Meppel, Het bestuur rekent op +/- 100 – 125 studenten die mee 
gaan helpen/meewerken.  
De verwachting voor de komende show, 8000 dieren en 10.000 bezoekers. 

11. Afgevaardigden kunnen zich opgeven voor diverse bondsvergaderingen. 
12. Mogelijk in september 2021 weer een ledenvergadering in Vries of Tynaarlo, dan ‘live’ want via 

ZOOM blijft het vergaderen kil, koel en zakelijk. En missen velen na afloop de lekkere gehaktbal. 
13. Om 22.00 uur sloot voorzitter Evert Visser de vergadering. 
 
Namens PKV Burgum e.o.  
Jan P. Posthumus 

 
Enten van konijnen 
De zomershow te Driesum/ Wâlterswâld is afgelast, net zoals het bijbehorende Paardenevenement. 
Dat betekent ook dat de noodzaak van het enten van konijnen voor veel leden ook niet aanwezig is en 
dat we onze jonge dieren verder kunnen laten uitgroeien om dan later te bepalen welke konijnen we 
wel of niet willen laten enten tegen RDH-1 en 2. Daarom organiseren we eind augustus/ begin 
september een ronde enten konijnen. 
In diezelfde periode zullen we de hoenderfokkers ook weer vragen of hun kippen ook geënt moeten 
worden tegen pseudovogelpest. Vervolgens organiseren we weer onze traditionele rondgang langs de 
fokkers die zich opgaven. 
Mochten konijnenfokkers eerder hun konijnen willen laten enten, bijv. in verband met jongdierendagen 
van speciaalclubs, dan raden wij deze leden aan zelf contact op te nemen met Erik Apperlo, dierenarts 
te Hurdegaryp.  
 

Van slag… aan de slag 
Heb jij dat ook weleens? Dat het wekelijks 
schoonmaken van de dierverblijven je al enkele weken 
niet echt lukt, en dan vooral niet op de vaste dag die je, 
gewoon, gewend bent. Nou ik ken het wel. De 
maandag was mijn vaste dag, geen gezeur of met 
tegenzin, nee, het was maandag en dan was het tijd 
om het wekelijkse verschonen van de verblijven te 
klaren. Net zoals vroeger maandag, wasdag was, was 
dit mijn vaste dag. 
Maar de laatste maanden ging dit niet altijd zoals ik 
gewend was. Zo vierden wij Pasen, Pinksteren en 
gelukkig ook een verjaardag, Je begrijpt het al !!.... 

allemaal op de maandag. Nu zijn er gelukkig meer dagen in de week en de verblijven kunnen ook op 
een dinsdag, zaterdag of vul maar in, gedaan worden. 
Een vaste dag vind ik prettig, geen vragen van wie dan ook, iedereen weet in jouw omgeving, dat je 
op maandag bezet bent. En nu, na deze maanden, van het diverse keren uitvallen van de beschikbare 
doordeweekse maandag, ben ik eigenlijk van slag (uit mijn ritme). A.s. maandag is alweer bezet, nu 



als vrijwilliger bij de komende Huis aan Huiscollecte van 14 tot 19 juni ’21 van het Rode Kruis. 
Collectebussen ophalen en distribueren. Het is zaterdag… 
De mooie dagen van deze week, van warmte en zonneschijn, zijn overgegaan in iets kouder weer en 
enkele flinke regenbuien, fijn Hollands klimaat. 
“Weer”, om binnen wat te werken en ja maandag… Na de koffie, aan de slag, met mijn wekelijkse 
schoonmaak, dit keer voor de zondag…  En wat is het dan toch weer een fijn gevoel dat alles weer 
spic en span is. Zowel voor Mens en Dier. Een echt fijn ouderwets zaterdaggevoel. Alles weer aan de 
kant  voor de vrije zondag. 
 
Jan P. Posthumus. 

 
Kleintje jongdierendag 
Het leek ons, net als vorig jaar en het jaar daarvoor, een goed initiatief om opnieuw een kleintje 
jongdierendag te houden. Als datum dachten we aan vrijdagavond 16 juli. We nodigen dan een 
konijnen- en een hoenderkeurmeester uit. Iedereen mag jonge dieren meenemen, die voor een eerste 
beoordeling gekeurd gaan worden. Wel geldt er een maximum aan het aantal te keuren dieren. 
Maximaal vier dieren per deelnemende fokker. Mocht u zowel konijnen als hoenders fokken, dan 
maximaal vier konijnen en vier hoenders. Anders raken onze keurmeesters overbelast en wordt het 
misschien wel erg laat (en donker). Vandaar.  
Bij goed weer keuren we in de buitenlucht. Mocht het koud of nat zijn dan is er een grote schuur 
beschikbaar. De kosten zijn € 1,00 per dier, op 16 juli contant te voldoen bij Jan Posthumus. 
Vanaf 19.00 uur bij Reinder Prins, Boelenswei 55 te Boelenslaan. Bij dezen bent u van harte 
uitgenodigd om met een paar dieren langs te komen. We zullen zorgen voor kooien, keurkaarten, 
koffie, thee, enz. Ook voor deze avond geldt: houd voldoende afstand. 
Graag vooraf even een telefoontje, een appje of een mailtje naar Reinder Prins, tel. 06 – 22758201, 
reinderprins@live.nl Dan weten we een beetje waar we aan toe zijn. Alles natuurlijk onder voorbehoud 
van de ontwikkelingen rond corona. 

 
Jongdierendag en Tytsjerksteradielshow 
Zet de datum maar alvast in uw agenda. We organiseren onze jongdierendag op zaterdag 18 
september in of buiten de hal van loonbedrijf Maurice Land te Sumar. In de volgende nieuwsbrief 

treden we verder in detail, maar als noviteit 
worden niet alleen de konijnen en kippen 
uitgenodigd die geboren zijn in 2021, maar ook de 
dieren geboren in 2020. Vanwege corona zijn veel 
van deze dieren nog nooit gekeurd. Vandaar! 
Om ook alvast in de agenda te noteren. Onze 
Tytsjerksteradielshow wordt op één of twee van de 
volgende data gehouden: 19 en 20 november 
2021. 
 

Gefeliciteerd 
We hoorden van welingelichte bron dat onze 
keurmeesters Gauke de Vries en Reinder Prins 

onlangs geslaagd zijn voor het theoretisch examen van resp. vijf en zes rassen. Straks tijdens de 
Dierenparade Noordshow zullen ze praktisch examen doen voor deze rassen. Maar nu alvast 
gefeliciteerd. Het is een kwestie van doorzetten. Knap hoor. Reinder is ondertussen dertien jaar bezig. 
Zet ‘em op, mannen. 
  

Onze website 
Natuurlijk bent u regelmatig te vinden op onze website www.pkv-burgum-eo.nl altijd keurig 
onderhouden en up-to-date door Jan Westerhof. Een stille kracht in onze club/ Dan heeft u 
onderstaand bericht vast al gelezen. Maar toch…we nemen het even over van onze website. 
‘Door de Vlaardingse Pluimvee en Konijnenliefhebbers Vereniging wordt interessante actuele 
informatie gegeven voor kleindierenliefhebbers over 
vele uiteenlopende zaken die van belang zijn voor de fokkerij en verzorging van kleindieren. Heeft u 
belangstelling dan kunt u zich aanmelden via de 
website van de vereniging. Klik dan op de volgende link: https://vpkv.net/# 
U komt dan op de website van de vereniging waar u zich kunt aanmelden voor gratis e-mails. 

mailto:reinderprins@live.nl
http://www.pkv-burgum-eo.nl/
https://vpkv.net/


Verder is er een nieuw digitaal blad  genaamd “De Kippenliefhebber”. 
U kunt hiervan kennisnemen door te klikken op de hiernavolgende 
snelkoppeling: https://www.avicultura.eu/books/4-dekippenliefhebber 
Ook hier heeft u de mogelijkheid om u gratis te abonneren. Dit digitale blad is een gratis uitgave van 
Avicultura. Inmiddels zijn hiervan zeven uitgaven verschenen. 

 
Tatoeëren van konijnen 
Het tatoeëren verloopt als vanouds. De tatoeëerders hebben al een aantal avonden achter de rug: 
woensdag 10 maart, woensdag 7 april en woensdag 12 mei. Het liep niet storm deze drie avonden. In 
totaal zijn er nu ongeveer 70 konijnen getatoeëerd.  De volgende woensdagen staan nog in de 
planning: 9 juni, 7 juli, 4 augustus en 1 september, steeds vanaf 19.00 uur bij Fokke van der Veen, 
Noordersingel 80 te Burgum. Mocht het om wat voor reden echt niet lukken op de genoemde data, wilt 
u dan contact opnemen met onze tatoeëerder Tonnie Bakker. Samen zoeken we dan naar een 
oplossing. 
 

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  2de tatoeëerder  tel. 0566-652978 j.veldman8@upcmail.nl 

Trigreppel 17 Akkrum 06-52137197 
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