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Bekijk de webversie

Tusken De Hobby
2020 nieuwsbrief

Middels deze digitale nieuwsbrief willen we onze leden,
liefhebbers en adverteerders/sponsoren informeren,
enthousiasmeren en amuseren. Dit alles op het gebied van de
kleindieren(teelt).

Mocht u deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen dan kunt zich onderaan afmelden.
Namens het bestuur,
Hugo Bruinsma

Pluimvee- en Konijnenfokkers Vereniging Frisia Dokkum e.o.

Voorwoord

Materiaalbeheer

Dit keer een combinatie van een
nieuwsbrief en een digitaal
hokbezoek. Er zijn enkele urgente
zaken die we onder de aandacht
willen brengen zoals een barbeque,
herinnering entingen en de
bodywarmers. Daarnaast doen we u
nog een laatste ronde fotos toekomen
( voor 2020). We hopen dat we door
kunnen met, en zijn dus ook druk
bezig met de invulling van, de
jongdierendag 2020 in september. Het
ziet er naar uit dat het feitelijk kan en
mag, de uitdaging wordt hoe dan; hoe
houden we het naast de wenselijke
keuring van onze dieren ook leuk en
gezellig....

Als vereniging hebben we de nodige
materialen in ons bezit. Denk aan de kooien
en bakken, onze kar met spullen en al het
materiaal voor de Frieslandshow. We
hebben de zaken momenteel redelijk op
orde, zeker na de behandeling van de
bakken en ons nieuwe opslag in Holwerd.
Het is echter goed om wel inzichtelijk te
hebben en houden wat er is, nodig is en dan
op tijd te handelen. Binnen het bestuur
hebben we een aantal zaken verdeeld en
we missen eigenlijk nog een
materiaalbeheerder m/v/x .

Wij zien het in ieder geval positief
tegemoet!

De functie hoeft niet (perse) onderdeel van
een bestuursfunctie te zijn. U kunt dus
materiaalbeheerder zijn zonder een
bestuurlijke functie.
We doen via deze weg een oproep aan
onze leden; wie helpt ons hierbij??!

Het bestuur

Yntusken Op it Deel

BBQ 3 juli a.s. !!
Leden van pkv Frisia Dokkum e.o.
Vrienden / sponsoren van pkv Frisia
In deze voor het verenigingsleven moeilijke
tijden menen we toch een activiteit op te
kunnen zetten.

Bodywarmers
Ze zijn binnen! Onze eigen
bodywarmers!
We liepen al langer met de wens om
iets met merchandise te gaan doen, in
de vorm van bodywarmers. Leuk en
nuttig tegelijk.
Een aantal leden heeft aangegeven
wel een bodywarmer te willen kopen.
De personen die een bestelling
hebben geplaatst worden dan ook
benaderd voor afhaal/afhandeling.

Op vrijdag 3 juli vanaf 17.00 uur willen we
proberen een BBQ op te zetten. Op deze
wijze willen wij jullie uitnodigen je hiervoor
aan te melden met echtgenoot, partner of
introducee. Als bijdrage in de kosten geldt €
15,00 pp. Te voldoen bij de BBQ.
We houden de BBQ bij Adolf Langhout
(ALH-genetics) Dammeloane 31, Damwâld.
Opgaven uiterlijk maandag 29 juni 2020:
tentoonstelling@pkvfrisia.nl of: 0511421961; 06-23539953

MAAR……. we hebben ( eenmalig) in
het vooruit ingekocht en er is dus nog
een mogelijkheid om een bodywarmer
aan te schaffen*
De bodywarmers kosten € 35,- per
stuk.
Dus wilt u alsnog zon mooie
bodywarmer kopen stuur een berichtje
naar secretaris@pkvfrisia.nl met het
aantal en de gewenste maten*.
Specificaties bodywarmer:
merk: Storvik Werk, type Pocket
kleur: Marineblauw

Enten ( herinnering)
Herinnering op het artikel in de Hobby over
het enten bij pluimvee. Aanmelden bij Arie
Hagedoorn.

* Er is een inschatting gemaakt wat
betreft de maten. Het kan zijn dat bij
latere bestelling de gewenste maat
niet meer aanwezig is
OP=OP
Weg=Weg

Digitaal hokbezoek
Onderstaand nog een verzameling van de ingezonden fotos voor het digitale hokbezoek. Zoals
gezegd dit keer een combinatie nieuwsbrief.
Dit is tevens het laatste digitale hokbezoek van dit jaar.
We hopen volgend jaar weer live elkaars dieren te kunnen bewonderen maar wellicht is een
digitale versie daarnaast ook nog wel leuk.

Bij Sita Herder de nodige jonge dieren.
Het is inmiddels een ware kinderboerderij
aan het worden.
Helaas gaat het niet altijd goed. Met de
cavia naar de dierenarts en een aantal
jongen via een keizersnee, daar het eerst
nog goed leek te gaan is het zeugje ( de
moeder) alsnog overleden. Gelukkig
heeft Sita de jongen onder haar hoede
kunnen nemen

Hierbij nog een uitgebreide fotocollage
van de dieren bij Adolf Langhout. In de
prachtige hokken zijn verschillende
kleuren Wyandotte krielen gehuisvest.
Duiven, eenden en uiteraard zijn er de
koeien en ook nog paarden/pony's. Te
veel en te mooi om alleen op de fotos te
zien. Advies: meld u snel aan voor de
barbecue van 3 juli a.s. en u kunt dit alles
met eigen ogen aanschouwen.

Corona disclaimer
De ontwikkelingen rondom het coronavirus volgen elkaar razendsnel op. Wat
vandaag nog inhoud lijkt te hebben ( om toch maar zo veel mogelijk met het
dagelijkse leven door te gaan) kan morgen misplaatst of nietszeggend zijn,
zo ook bovenstaande. Wij wensen u veel sterkte de komende tijd.

Input
Zoals gezegd is de nieuwsbrief voor de leden maar zeker ook met de leden.
Heeft u een leuke en/of nuttige bijdrage voor de volgende nieuwsbrief?
Mail het naar:
secretaris@pkvfrisia.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u hugobruinsma@hotmail.com toe aan uw adresboek.

