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Bekijk de webversie
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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

Voorwoord

Jongdierendag 2021

Ik ben blij dat wij in deze nieuwsbrief
weer wat activiteiten kunnen
aankondigen. Op de jongdierendag
van 4 september kunnen we zelfs het
dubbel aantal inzendingen verwachten
omdat jaarlingen ook mee kunnen
doen.
Ik hoop dat het fokseizoen bij iedereen
wat goed is verlopen. Het was deze
zomer in ieder geval niet uitzonderlijk
warm in extremen, maar wel warmer
dan gemiddeld. Voor de dieren was
het goed te doen. Wel nat en vochtig,
wat voor coccidiose risico geeft. Net
zoals met onze dieren die van huis
gaan verwacht ik ook dat zoveel
mogelijk reizende mensen
gevaccineerd zijn om problemen door
ziekte voor te zijn. Helaas kunnen we
nog niet tegen vogelgriep enten.

Traditiegetrouw vindt in het eerste weekend
van september de Jongdierendag plaats.
Een vereninigingsactiviteit waarbij
gezelligheid en ontmoeting voorop staan.
Echter het is ook een goed en belangrijk
moment om te bekijken waar je als fokker
staat met je dieren.

We zijn allemaal toe aan een mooie
show deze herfst en ik zie jullie graag
op onze ledenvergadering van
vrijdagavond 17 september om acht
uur ‘ s avonds in de IJsherberg te
Dokkum.

Yntusken op it Deel

In 2020 was er een alternatieve locatie en
ook dit jaar zijn de stallen van Adolf
Langhout het decor van onze
Jongdierendag. Dit is dus anders dan tot nu
toe gecommuniceerd en het is ook een dag
wat in teken staat van de dieren en de
fokkers, en minder voor het grote(re)
publiek. Helaas maken de coronaregels het
nog wat te ingewikkeld en onzeker voor
Wolters om zowel onze jongdierendag met
de winkel te combineren.
Gelukkig hebben we met de locatie van
Langhout een mooi alternatief.
- Jongdierendag 4 september 2021 –
· Jongdierenklasse: Voor alle dieren, die
geboren zijn in 2021 van leden van pkv
Frisia
· Jaarlingenklasse: Dieren die geboren zijn
in 2020 in bezit van leden van pkv Frisia
· Vriendenklasse: Hierin kunnen dieren van
vrienden, kennissen ingeschreven worden.
Zoals gebruikelijk wordt er op vrijdag
namiddag/avond opgebouwd. Daarvoor zijn
flink wat handen nodig.
De aanvoer van de materialen zal in de loop
van vrijdag gebeuren. Daarvoor zijn een
aantal vrijwilligers nodig. Ook
vervoersmateriaal, kar/aanhangers zijn
daarbij nodig
( zie ook de mail van Arie Hagedoorn).
Inkooien doen we op zaterdagmorgen, voor
half tien. Dan begint de keuring. De
kooikaarten met de kooinummers worden
zaterdagmorgen uitgereikt bij de afrekening
van het inschrijfgeld (€ 2,00 per dier).
Opzet is, dat om 15.00 uur de keuring is
afgerond en de winnaars bekend zijn.
Prijsuitreiking voor de jeugd op de show.
Ook de vriendenklasse proberen we ter
plaatse af te ronden.
Voor de andere klassen geldt, zoals we dat
altijd doen. De prijsuitreiking op de
vergadering in september (17 september dit
jaar).
Afbouw: Na het uitkooien direct opruimen.
We laten de spullen op de karren staan en
brengen maandag de zaken terug naar
Holwerd, want we willen deze dag afsluiten
met een:

BBQ
Aansluitend aan de jongdierendag willen we
een barbecue houden voor onze leden. Dit
kan uitstekend op dezelfde locatie, bij Adolf
Langhout dus.
Na een lange tijd van elkaar niet kunnen
ontmoeten of treffen voelt dit wel als een
hoogtepunt en een stukje bevrijding. We
hopen dan ook op veel deelname!
Bijdrage: € 15,00 p.p.
Aanvang: 17.30 uur
Opgave: tentoonstelling@pkvfrisia.nl
06-23539953

Ledenvergadering 17 september a.s.
Op vrijdag 17 september a.s. is onze 'najaars'vergadering voor
leden. Het voelt nu dicht op elkaar maar dat komt door
eerdere uitstel van de 'voorjaarsvergadering'.
de vergadering vindt plaats in de IJsherberg te Dokkum,
aanvang 20.00 uur.
De agenda komt in de eerstvolgende Us Hobby.

De Frieslandshow 2021
Dit jaar hopen en denken we weer een Frieslandshow te kunnen organiseren en wel de 59ste.
Vorig jaar hadden we de 58ste nagenoeg in kannen en kruiken maar het werd de show die
geen show werd.... helaas.
'' Elk nadeel heb se voordeel''. Dit jaar gaan we misschien wel met nog wel meer energie en
goede moed op naar de 59ste Frieslandshow. We hopen op veel inschrijvingen en een mooie
show. Er wordt daarbij volop wordt ingezet om (meer) cavias op de show te krijgen. Tietsje de
Bruin is hier druk mee aan de slag.
De 59ste Frieslandshow
Van 21 t/m 23 oktober 2021
In de MultiFunctionele Accommodatie de Ynset
De Morgenzon 7, 9151 KM Holwerd
Nieuw in 2021 is de EéNDAAGSE CAVIASHOW/KEURING OP ZATERDAG 23 OKTOBER,
AANVANG KEURING 9.30 UUR. Dit is een show, waarin de cavia’s uit de 59e Frieslandshow
ook aan deel kunnen nemen.
Binnenkort volgt het vraagprogramma!

Dit hopen we weer te kunnen zien in oktober, alsook de
fokkers en liefhebbers.

EEN VETERAAN
Sietske van der Meer uit Hurdegaryp is in het bezit van een
konijn uit 2010. Ze hebben het dier destijds in Feanwâlden bij
Yn `e Loads aangeschaft. 0DF in het oor duidt op Dokkum
Frisia; het nummer in het andere oor is zo duidelijk herkenbaar
op de foto, dat het noemen hier overbodig is. Sietske meldt,
dat het dier kerngezond is en dat het hele leven zo geweest is.
De kleur zal voor de fokker zeker herkenbaar zijn. Welke
fokker, lid van Frisia, heeft deze kleur in zijn of haar stal
gehad?
De bijgevoegde foto’s geven een goed beeld van deze krasse knar.

DE MAATSCHAPPELIJKE STATUS VAN
DIERENLIEFHEBBERIJ STEUNBETUIGING
BURGERINITIATIEF
Het is jullie vast niet ontgaan dat er een Wetvoorstel is aangenomen aangaande het houden en
verzorgen van dieren, dit alles in de Wet Dieren. Dit pakt niet op alle fronten goed uit voor onze
hobby. Om aandacht te vragen voor deze kwestie is o.a. K.N.V. Ornithophilia een burgerinitiatief
begonnen. Graag wijs ik u (nogmaals) op dit initiatief en de achterliggende motivatie. E.e.a. is
terug te vinden op de website van deze vereniging. Vanuit hier ook de oproep: Verdiep u in de
materie en, indien mee eens, onderteken het initiatief!
https://www.ornithophilia.nl/Pages/actueelnieuws.html

Digitaal hokbezoek
Graag willen we van het fenomeen digitaal hokbezoek een terugkerend item maken. We hopen
uiteraard dat we ook weer bij elkaar 'om de hoek' mogen en kunnen gaan kijken maar even
digitaal 'spieken' is en blijft leuk. Om een mooi en divers digitaal hokbezoek te kunnen maken
hebben we jullie inbreng nodig! Helaas hebben voorgaande oproepen nog geen input
opgeleverd.
Hierbij nogmaals de oproep om foto's te sturen van jullie dieren, erf en leuke zaken mbt
Us Hobby.

Niet elke bezoeker is welkom in het hok!

Corona disclaimer
Ook in 2021 houden de ontwikkelingen rondom het coronavirus ons nog
steeds bezig. Wat vandaag nog mogelijk lijkt te zijn kan snel van de agenda
verdwijnen. Desalniettemin hebben we vertrouwen in het komende
(show)seizoen.

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:
pr@pkvfrisia.nl

PKV Frisia Dokkum e.o.

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 pr@pkvfrisia.nl toe aan uw adresboek.

