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Bekijk de webversie

Tusken De Hobby
Geachte lezer,
De afgelopen periode zijn er weer een aantal activiteiten
binnen onze vereniging geweest.Jaarlijks hoogtepunt voor
velen, De Frieslandshow, staat voor de deur. Ideaal moment
lijkt mij om deze onder de aandacht te brengen. Hierbij
ontvangt u dan ook de 2de nieuwsbrief van PKV Frisia
Dokkum e.o.

Voor meer informatie en leuke beelden van de verenigingsactiviteiten kijk vooral even op de
websites:
www.pkvfrisia.nl
www.frieslandshow.nl
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.

LAATSTE KANS, STEM SNEL EN HELP PKV
FRISIA!
!! PKV Frisia doet mee aan de Rabobank clubsupport !!
Clubs, stichtingen en verenigingen zijn een onmisbaar
onderdeel van Nederland. Zij verbinden de samenleving.
Zorgen voor sociale netwerken. Benutten talenten. Van jong en
van oud. Zij maken buurten, dorpen en steden sterken. En zo
ons hele land.
Als coöperatieve bank investeren we daarom elk jaar een deel van onze winst in clubs en
verenigingen. Met Rabo ClubSupport. En het mooie is, onze leden hebben er invloed op.
Verenigingen en stichtingen kiezen een mooi doel, en voeren hier campagne voor om veel
stemmen te winnen. En dat is belangrijk, want elke stem is geld waard!
Dus.....
Stem op PKV Frisia via:
https://www.rabo-clubsupport.nl/

Alleen leden van de Rabobank kunnen stemmen

Stemmen kan nog t/m 11 oktober a.s.

Groene container

Sinds de fusie van de gemeenten Ferwerderadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a. naar de
gemeente Noardeast-Fryslân zijn er een aantal zaken aangepast. Een van deze zaken zijn de
tarieven van de afvalcontainers. Ook de tarieven in Dantumadiel zijn aangepast.
Zult u denken, wat heeft dit met de hobby te maken? Nou in sommige gevallen is het tarief voor
een 2de groene container een stuk lager geworden. Het kan voor u wellicht interessant zijn om
een extra container te hebben voor het afval van uw tuin en mest van uw dieren. Voor meer
informatie:
https://www.dantumadiel.frl/afvalstoffenheffing#section-2
https://www.noardeast-fryslan.nl/afvalstoffenheffing

Input
De nieuwsbrief is voor de leden maar zeker ook met de leden.
Heeft u een leuke en/of nuttige bijdrage voor de volgende nieuwsbrief?
Mail het naar:
hugobruinsma@hotmail.com

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.

