
 
 

Nieuwsbrief no. 1, februari 2022 
 

Voorwoord 
We sturen jullie hierbij een ‘teken van leven.’ Immers, het is alweer een tijdje geleden dat jullie een 

nieuwsbrief ontvingen, namelijk in december 2021. Onlangs hebben we als bestuur vergaderd. De 

uitkomsten van dat overleg – niet erg schokkend, hoor – willen we aan de leden van PKV ‘Burgum 

e.o.’ doorgeven. Belangrijkste bericht is de uitnodiging voor onze jaarvergadering op 6 april as. 

Daarnaast nog enige andere interessante informatie, bijv. de tatoeëerdata voor dit jaar. Maar waar we 

u vooral attent op willen maken, is onze website. Jan Westerhof verrast u, zoals elke keer! Let op de 

prachtige filmpjes! 

 

Veel lees- en kijkplezier toegewenst, 

 

Namens het bestuur. 

 

Verslag bestuursvergadering van 23 februari 

Jan Posthumus, Tonnie Bakker en Reinder Prins hadden zich deze avond verzameld bij Wiebren de 

Jong. Helaas was Fokke van der Veen afwezig vanwege omstandigheden. Reinder kon ons deze 

omstandigheden verduidelijken: Fokke’s moeder heeft een nacht in het ziekenhuis gelegen vanwege 

een longembolie. Reinder kon ons niet vertellen over de ernst van de huidige situatie. We hopen dat 

het meevalt. 

We hadden niet direct een aanleiding om als bestuur te vergaderen. Door de Covid- perikelen hebben 

we de afgelopen 4 – 5 maanden nauwelijks activiteiten kunnen ontplooien. Het is stil. Het is zoals 

Tonnie opmerkte: je hoort niets uit de club. Maar dat 

geldt niet alleen voor onze club. Ook binnen andere 

verenigingen, instellingen, samenkomsten blijft het 

stil. Natuurlijk leven we nog onder het ‘regime’ van 

de coronamaatregelen en dus kan er ook nog niet zo 

veel. Maar tegelijk ontstaat de indruk dat alles een 

beetje ingedut is, moeite heeft om weer energie op te 

bouwen, een mate van lamlendigheid.  

De idee bestaat wel dat de konijnenfokkers binnen 

PKV ‘Burgum e.o.’ wel weer fanatiek aan de slag zijn 

met het fokken van jonge dieren. Aan de 

bestuurstafel bleken bij verschillende bestuursleden alweer nestjes met konijnen te zijn. Of de 

hoenderfokkers ook zo enthousiast bezig zijn, is onduidelijk.  

Het vogelgriepvirus hangt als een zwaard van Damocles boven hun broedmachines. De indruk 

bestaat dat vogelgriep structureel onder ons is, waardoor kippen niet langer naar buiten mogen. 

Vandaar dat eieren van ‘buitenkippen’ niet meer te vinden zijn in de winkels. Maar kippen mogen ook 

niet vervoerd worden. Mocht in deze situatie geen verbetering optreden – en daarover zijn geen al te 

positieve verwachtingen – dan is daarmee de kans op een tentoonstellingsseizoen verkeken. En dat is 

niet voor het eerst! Deze ontwikkelingen hebben natuurlijk zijn impact op het plezier van de 

hoenderfokker. 



Dat de zorgen over ‘vogelgriep en tentoonstellen’ groot zijn, blijkt ook uit een brief die we ontvingen 

van de KLN. Commissies, keurmeesters, speciaalclubs, tentoonstellingsorganisaties en plaatselijke 

verenigingen worden opgeroepen naar een vergadering op 12 maart in Putten te komen. De 

aanleiding vormt de volgende zinsnede: 

Het hoofdbestuur van KLN pakt nu de regie daar we de urgentie inzien van het probleem met de 

vogelgriep. Deze is in Nederland gevestigd en zal ook niet meer verdwijnen. Mocht het zover komen 

dat we de dieren kunnen enten tegen vogelgriep wil nog niet zeggen dat je met de dieren naar 

tentoonstellingen mag gaan. We zullen met ons allen moeten gaan bewegen willen we in de toekomst 

nog tentoonstellingen kunnen houden.   

Terug naar de redenen om toch als bestuur samen te komen. Allereerst om elkaar weer te treffen, te 

ontmoeten en wel en wee uit te wisselen. Maar ook omdat we een verantwoordelijkheid hebben naar 

onze ongeveer 70 leden om de club in beweging te houden en te brengen. Tenslotte waren er een 

aantal lopende zaken die minimaal enige aandacht vergen. Vandaar onze bestuursvergadering. En 

als PKV ‘Burgum e.o.’ een bestuursvergadering houdt dan maken we ook een nieuwsbrief. Vandaar 

dat jullie nu een nieuwsbrief in jullie (digitale) brievenbus ontvangen. 

We begonnen met het uitwisselen van wel en wee binnen onze vereniging. Ons schoten niet direct 

namen te binnen van gezinnen/ personen waar grote zorgen zijn of waar bijzondere feestelijkheden te 

melden waren.  

Wel hebben onze clubkeurmeesters Gauke de Vries en Reinder Prins de 

afgelopen tijd weer een topprestatie geleverd. In Giethmen, in de buurt 

van Ommen, moesten beide heren examens afleggen om weer enkele 

konijnen toe te mogen voegen aan hun keurmeesterlijst. Gauke is nu ook 

bevoegd met betrekking tot het Eksterkonijn en de Japanner. Reinder 

voegde maar liefst zes rassen toe aan zijn lijst: de Van Beveren, de 

Deilenaar, Vosdwerg, Voskonijn, Rode Nieuw Zeelander en de 

Teddydwerg. Voor Reinder nadert het predicaat A- keurmeester. Van 

harte gefeliciteerd, heren. Een niet geringe prestatie. Goh!  

Johannes Looijenga van de naburige club ‘Trynwâlden e.o.’ slaagde voor 

vier rassen.  

Normaal gesproken worden de keurmeesterexamens gehouden tijdens de 

Noordshow omdat dan vrijwel alle rassen beschikbaar zijn. Deze grote 

landelijke show moest helaas geannuleerd worden en dus waren er geen 

dieren beschikbaar om mee te examineren. Geen nood. Van heinde en ver werden showwaardige 

dieren meegenomen naar Giethmen. Door de examinatoren, fokkers, geëxamineerde: het was een 

heel circus van bellen, appen en mailen om de dieren bij elkaar te kunnen krijgen in een ijskoude 

ruimte. Maar het slagen vergoedt veel. 

Het vorige verslag is van 8 november 2021: een vergadering waar we onze clubshow van twee weken 

later voorbereidden. Een Tytsjerksteradielshow die we vijf dagen later helaas moesten annuleren. Vlot 

bespreken we de financiële stand van zaken, waar nauwelijks wijzigingen zijn.  

Ons jaarlijks uitje met onze leden is nu al voor het tweede jaar ‘in het water gevallen’. Steeds hadden 

we het plan om naar een kippenboerderij te Suwâld te gaan. Daar hadden we twee jaar geleden al 

afspraken mee gemaakt. Het lijkt ons op dit moment niet wenselijk gezien de vogelgriep om dit idee 

weer op te pakken. We bedenken een passend alternatief en Jan Posthumus gaat vragen bij een 

Alpacafokker. 

Tenslotte bereiden we onze jaarvergadering voor. Eerst bespreken we de noodzaak. Er zijn drie feiten 

die zo’n jaarvergadering misschien overbodig maken. Onze laatste jaarvergadering is nog maar van 

kortgeleden, namelijk 6 oktober 2021. Sindsdien zijn er geen activiteiten geweest, dus van evaluaties 

is geen sprake. Tenslotte was de belangstelling van de leden op 6 oktober zeer matig. Ondanks het 

meer dan voortreffelijke verhaal en de prachtige dia’s van Anton Huitema over reeën in onze 

omgeving. Er waren begin oktober maar zeven leden. 

Toch willen we een jaarvergadering over het jaar 2021 houden en wel in de vertrouwde periode eind 

maart, begin april. Zo’n ledenvergadering is verplicht, maar biedt bovenal kansen om de club uit het 

coronamoeras te trekken. We kunnen en mogen weer iets organiseren. En die kans willen we niet 



laten liggen. Dus noteer vast in uw agenda: 6 april 2022 om 19.45 uur jaarvergadering PKV ‘Burgum 

e.o.’ in dorpshuis ‘De Balstien’ te Noardburgum. We bedenken wat we voor de pauze moeten en 

kunnen doen, we maken afspraken en wisselen suggesties uit voor het gedeelte na de pauze. Het lijkt 

een prima programma te worden. Zie hierna voor verdere informatie.  

De volgende bestuursvergadering is op woensdag 11 mei om 19.45 uur bij Reinder Prins in 

Boelenslaan. 

 

Jaarvergadering 
 
Op woensdag 6 april 2022 houden we in dorpshuis ‘De Balstien’ te Noardburgum onze 

jaarvergadering. Aanvang om 19.45 uur. Hieronder vindt u de agenda. In de bijlage bij deze 

nieuwsbrief het jaarverslag van midden 2021 – februari 2022. Het verslag van de jaarvergadering 

van 6 oktober 2021  wordt nagezonden of op 6 april uitgedeeld.  

 

De invulling van het programma voor na de pauze is bijzonder. Eén van onze leden reist een groot 

deel van onze wereld af. Klaas Struiksma vertelt zo nu en dan iets over zijn werk en leven. Dan zegt 

hij iets over melken, melkmachines, opwaarderen veeteelt in Kosovo, in Nigeria,….We hebben Klaas 

bereid gevonden om onze verwondering en nieuwsgierigheid tot rust te brengen. Klaas vertelt …..!  

 

Mocht Klaas deze avond in het buitenland zitten (en die kans in aanwezig), dan hebben we Nadine 

de Jong bereid gevonden om iets te vertellen over haar konijnen, de teddydwergen. We stellen dan 

een kooi op en Nadine laat ons enkele van haar dieren zien en ze vertelt over verzorging, fokken, 

ontwikkelingen rond het ras en, vooral, de bewondering van Nadine voor haar dieren. 

  

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 2021. Tenslotte is er 

thee, koffie en zijn er in de pauze bitterballen. Als dat niet genoeg om ……… 

 

We rekenen dus op uw komst.  

 

Uitnodiging jaarvergadering 

Hierbij nodigen het bestuur van PKV ‘Burgum e.o. u van harte uit voor de 
jaarvergadering op woensdag 6 april in dorpshuis ‘De Balstien’ te Noardburgum: 
aanvang 19.45 uur.  

De koffie en thee staan klaar. 

Mocht u verhinderd zijn, dan kun u zich afmelden bij één van de bestuursleden of via 
e-mail: wiebren.jong@planet.nl  
 

1. Opening door de voorzitter 
2. Verslag van de vorige jaarvergadering, d.d. 6 oktober 2021  

- punten n.a.v. het verslag 

3. Binnengekomen stukken 
- KLN- welzijnsleidraad voor het houden en fokken van raskonijnen 
- …………… 

4. Jaarverslag van de voorzitter over 2021 (toegevoegd aan de agenda) 
5. Jaarverslag van de penningmeester 
6. Verslag van de kascommissie: Herke Brinkman en Theo van der Ploeg 
7. Benoeming nieuwe leden kascommissie: aftredend Theo van der Ploeg 

mailto:wiebren.jong@planet.nl


8. Bestuursverkiezing: zie toelichting hieronder 
9. Welke leden zijn of welk lid is in 2022 onze jubilaris(sen) van PKV ‘Burgum e.o.’? 

- één van onze leden steunt al 60 jaar PKV ‘Burgum e.o.’ 
10. Vooruitkijken naar onze clubshow in de week van zaterdag 19 november 2022 

- toelichting van de plannen van het bestuur/ alternatieve keuringen  
11. Vragen/ mededelingen vanuit het bestuur: 

- samenwerking met omliggende verenigingen 
- ons clubreisje of uitje naar de fam. Spinder te Drogeham 
- nieuwsbrieven 
- zomershow  
- inrichting van kleintje jongdierendag/ de jongdierendag 
- aanleveren kopij voor onze nieuwsbrief 
- ……………………………….   

12. Rondvraag 
13. Pauze en sluiting van het officiële gedeelte 
14. Presentatie door Klaas Struiksma van Garyp over zijn leven en werk, 

m.n. het verbeteren van melktechnieken over de wereld. 
15. Sluiting 
 
 
Voor aanvang van de vergadering ontvangt u een kopje koffie of thee van onze club, terwijl 
er in de pauze een drankje wordt geschonken. Ook trakteren we op wat warms. Overige 
drankjes en versnaperingen zijn voor eigen kosten. 
 
Toelichting op de agenda bij punt 8: 
Er is dit jaar geen bestuursverkiezing. Het rooster van aftreden van het bestuur is als volgt:  

▪ aftredend in 2022: geen 

▪ aftredend in 2023:  W. de Jong en F. van der Veen 

▪ aftredend in 2024:  R. Prins 

▪ aftredend in 2025:  T. Bakker en J. Posthumus 

 

Nieuw lid 

We hebben een nieuw lid namelijk Marianne Witveen uit Noardburgum. Ze fokt met Teddydwergen. 

Hartelijk welkom Marianne, leuk, fijn dat je wilt aansluiten bij onze club. Hopelijk kunnen we binnenkort 

kennismaken. Mocht je hulp nodig zijn, schroom niet om het bestuur in te schakelen. Hulp krijg je 

vanzelfsprekend ook van Nadine de Jong, onze door de wol geverfde Teddydwergfokker. Mooi voor 

jullie beiden om een collega- fokker in de buurt te hebben. Jammer genoeg hebben twee leden hun 

lidmaatschap opgezegd, namelijk Jalmar de Groot en Michelle van Brederode. 

 

Van uw penningmeester 

Het is alweer 2022 en van enkele leden heb ik de contributie van dit jaar al ontvangen. Degenen die 

dit jaar de contributie nog niet betaald hebben, wil ik vragen om de contributie over 2022 deze maand 

over te maken op ons rekeningnummer van PKV Burgum e.o. De contributie bedraagt per jaar, voor 

leden € 15.00 en voor jeugdleden € 7.50.    

 

NL 49 RABO 0362 7741 29, onder vermelding van: contributie 2022. 

 

Voor de leden die geen gebruik maken van de automatische incasso, de volgende vraag.    

Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om de contributie automatisch te laten afschrijven, kan 

dat. Graag het formulier (zie bijlage) met uw gegevens invullen en opsturen naar de penningmeester 

van ‘PKV Burgum e.o.’, J.P. Posthumus, Juffer Soeterwei 5, 9289 JP Drogeham.                                                                                                                                                                 

Dan wordt de contributie in het vervolg automatisch afgeschreven.   

 



Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit schrijven, twijfel niet en neem contact 

met mij op via telefoonnummer 06 –21855828 

 

Met vriendelijke groet, 

Jan P. Posthumus. 

 

Jaarlijks uitje voor de leden 

We hebben contact gezocht met de familie Spinder te Drogeham. We wilden graag met onze leden 

een bezoek brengen aan hun alpacaboerderij. We zijn van harte welkom. Judith en Jetze Spinder 

willen ons graag iets vertellen. We hebben nog geen datum afgesproken, dus dit berichtje mag u 

beschouwen als een vooraankondiging. In een volgende nieuwsbrief geven we een datum door, 

ergens in mei of juni. Kijk alvast op de site https://legendary-alpacas.nl/ 
 

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 wintertijd 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 9 maart 

• Woensdag 13 april 

• Woensdag 11 mei 

• Woensdag 8 juni 

• Woensdag 6 juli 

• Woensdag 3 augustus 

• Woensdag 7 september 

 

KLN- welzijnsleidraad voor het houden van konijnen 

We kregen van Harry Arts, KLN bestuur dierhouderijaangelegenheden een 

leidraad m.b.t. de gezondheid, het welzijn, transport en tentoonstellen van onze 

konijnen. Het is een actualisering van een eerder rapport en we hebben 

gelegenheid om te reageren op de nieuwe leidraad. Daarna zal de commissie de opmerkingen 

verwerken en kan het KLN bestuur het document inbrengen bij de Algemene ledenvergadering ter 

vaststelling. 

In het bestuur hebben we kort gesproken over m.n. de voorgestelde minimale hokmaten. Dat gaf 

gespreksstof, onder anderen omdat de houtprijzen hoog zijn. Over de overige inhoud van de leidraad 

was nauwelijks discussie. Voorzichtig hadden we gehoopt dat de KLN geleidelijker zou gaan kiezen 

tot de grotere hokmaten. Het rapport is als bijlage toegevoegd aan deze e-mail. 

 

Rabo Clubsupport 

We zijn nalatig geweest, want we hebben u nog niet, voor zover we weten, onze opbrengst van de 

actie Rabo Clubsupport medegedeeld. De actie waarmee de Rabobank plaatselijke verenigingen en 

club ondersteunt om op die manier de leefbaarheid in dorpen in stand te houden. In 2021 stelden ze        

€ 10000,00 beschikbaar en dit geld werd verdeeld over de clubs en verenigingen die zich hadden 

aangemeld. Daar hoorde PKV ‘Burgum e.o.’ ook bij , waarbij we graag onze voorraad stapelbare 

stoelen wilden aanvullen en vernieuwen. De verdeling van het geld kwam tot stand doordat u digitaal 

op onze club gestemd hebt. We kregen 12 november jl. bericht dat jullie € 181, 39 voor ons bij elkaar 

gestemd hebben. De stoelen zijn ondertussen aangeschaft en beschikbaar in onze loods. Zie het 

bericht hieronder. 

https://legendary-alpacas.nl/
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Rabo ClubSupport  
Iedereen verdient een club  

 

 

 

 

 

Beste relatie, 

 

Iedereen verdient een club. Het is als een tweede thuis. Een plek waar je elkaar ontmoet, elkaar sterker maakt en 

helemaal jezelf kunt zijn. Daarom versterken wij clubs met kennis, netwerk en geld. Dat is goed voor de club & 

geweldig voor de buurt. 

 

Met Rabo ClubSupport bieden wij kennis, ons netwerk en financiële ondersteuning aan clubs en verenigingen. 

Leden van Drachten Noordoost Friesland hebben tijdens de stemperiode bepaald welke financiële bijdrage de 

deelnemende clubs en verenigingen ontvangen. 

 

Bedankt voor jullie deelname aan Rabo ClubSupport! 

  

Naam: Pluimvee en Konijnen Fokvereniging "Bergum en omstreken" 

Bestedingsdoel: Aanschaf van stapelbare stoelen. 

Bedrag: € 181,39 

 

Deze financiële bijdrage maken wij binnenkort over naar NL49RABO0362774129 zoals opgegeven bij de 

inschrijving. 
 

 

Onze website 

Onze website www.pkv-burgum-eo.nl staat er, zoals altijd, weer keurig onderhouden en up-to-date 

voor. Met dank aan Jan Westerhof. Op de website vindt u informatie over onze club en wat ons zoal 

bezighoudt. Maar ook valt er veel te lezen over kleinvee, tips, trucs en interessante nieuwsfeiten. 

Onder het kopje ‘Berichten’, de rechterkant van uw scherm, heeft Jan de afgelopen maanden allerlei 

interessante artikelen verzamelt over de vogelgriep. Maar Jan houdt ook zeker van grappige 

voorvallen rondom dieren. We zien Jan al grijnzen bij het filmpje over drie hanen: dikke vrienden, maar 

nu even niet. Maar ook het verhaal en het filmpje over Pablo de roze kakatoe is prachtig. We weten 

zeker dan na Jan ook u grijnst bij het lezen en zien van deze bijdragen op onze website. Door Jan 

Westerhof mogen we trots zijn op onze website! 

 

Dank u wel! 

Als reactie op de vraag wat ik als lid van de nieuwsbrief vind het volgende…. 

Met belangstelling volg ik de mededelingen en artikelen op de site en uiteraard in de mail. Zo ook 

deze nieuwsbrief. Ik vind deze brief uitstekend informerend, dat beschouwende van een bestuurslid 

houd ik wel van, zeker wanneer het niet zwart/wit is gekleurd. Ik vind er iets verbindends vanuit gaan. 

Bij andere verenigingen heb ik dat op deze manier nog niet vaak meegemaakt. 

Kortom: “Bedankt!” 

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


 

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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