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Pluimvee- en Konijnenfokkersvereniging
Frisia Dokkum e.o.

Opgericht 23 maart 1929

Ons clubblad "Us Hobby" verschijnt 4 keer per jaar.
Wilt u adverteren in ons blad? Voor weinig geld brengen wij uw 
advertentie onder de aandacht. Voor informatie kunt u contact 
opnemen met onze secretaris of redactie.
In "Us Hobby" wordt u geïnformeerd over onze club en activiteiten.
Veel meer info en foto's vindt u op onze website www.pkvfrisia.nl
Show informatie in vele facetten vindt u op www.frieslandshow.nl
Redactie Us Hobby / Kopij: Germ Durk de Vries / gddevries@hetnet.nl

Bankrekeningnummer (IBAN):           NL 28 RABO 0190 4582 75



Opgericht 23 maart 1929 
          
Internet/website:      www.pkvfrisia.nl    en www.frieslandshow.nl 
_____________________________________________  
Ereleden: Gerrit Walsma Anjum 

Jelle Terpstra Dokkum
Ate Hoekstra Damwâld
Henk Canrinus Hallum
Sikke Damstra Damwâld

Leden van verdienste: Alie van der Zee Dokkum
Klaas Dijkstra Zuidhorn

Bestuur:
voorzitter Albert van der Ploeg tel. 06-23837252

Ottemawei 7 9067 DT  Readtsjerk

secretaris Sita Herder tel.  0519-571326
Wjuk 14 9145 RB  Ternaard

penningmeester Jan Rietberg tel. 0519-221444
Burdaarderstrjitwei 19 9106 GA  Sibrandahûs

2e voorzitter Tietsie de Bruin 06-43497930
Cantaart 36 9291 AK Kollum

tentoonstell.secr.& Arie Hagedoorn tel. 0511-421961
tentoonstell.penningm. Master de Grootstrjitte 4 9104 HN Damwâld
en ringencommissaris

materiaalbeheer Halbe Sijtsma tel. 0519-321829
Moarsterwei 11 9134 PD Lioessens

algemeen bestuurslid Hugo Bruinsma Damwâld
(Hugo zal op eerst komende ledenvergadering worden
voorgedragen voor benoeming als bestuurslid)

Tatoeëerders:

Henk Canrinus, Wildlandseweg 1, 9074 LK Hallum. tel. 0518-431118
Wilco Koster,  Terpstrjitte 27, 9138 SL Niawier tel. 06-18832119 (ná 19.00 uur)

                   (Wilco wordt opgeleid / bijgestaan door Henk)



Voor het uitbroeden van eieren van hoenders en
dwerghoenders naar:

Visser Diervoeders, Klompenhandel en 
Hengelsport 
Binnenwei 45, 8409 JH  Hemrik 
Tel.  0516-471421

Begin inleg : medio februari of eerder
Einde inleg : medio mei
Aanvoer op : donderdagsavonds van 7 - 9 uur
Afhalen kuikens : zaterdagochtend  van 10 tot 11  uur
Ei inleg : € 0,35 p.st.
Afhalen kuikens : € 0,35 p.st.

Wilt u ook een advertentie in Us Hobby?
Om de kosten hoeft u het niet te laten!

Voor Frisia leden:       halve pagina   €  8,--
    hele pagina     € 16,--

Voor niet leden: halve pagina  € 16,--
hele pagina     € 32,--

Uw advertentie wordt het hele jaar  (4 of 5 x) geplaatst. 

Geef uw advertentie (pdf bestand) 
per mail door naar een van de bestuursleden van Frisia

www.plazatkruuspunt.nl

Plates, Soepen, Uitsmijters, Kindermenu’s, Omeletten, Snacks, 
Belegde (stok)broodjes, Milkshakes, Softijs, IJscoupes en Raspatat

2007-2008

Gehele jaar geopend.
In het voor-, na- en winterseizoen aangepaste openingstijden.Plaza ‘t Krûûspunt

Strandweg 11
9162 EV Ballum (Ameland)

Tel.: (0519) 55 43 70
www.plazatkruuspunt.nl

Plates, Soepen, Uitsmijters, Kindermenu’s, 
Omeletten, Snacks, Belegde (stok)broodjes, 
Milkshakes, Softijs, IJscoupes en Raspatat
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Voorwoord

Tot nu toe een bijzonder jaar met veel warme dagen. Zelfs zo warm dat 
één van onze voedsters het niet meer kon verdragen en is bezweken. De 
zomershow kon door het warme weer geen doorgang vinden, Jammer, 
maar een terechte beslissing.
De jongdierendag bij Wolters in Broeksterwâld was een groot succes met 
hele goede inzendingen, maar ook door de aankleding met met 
verschillende stands en kraampjes. Veel mensen hebben onze 
jongdierendag bezocht ondanks de concurrentie met de 
Admiraliteitsdagen. Veel waardering wil ik ook uitspreken voor al het 
werk wat door vrijwilligers verzet is om deze dag tot een succes te 
maken. In korte tijd zijn de kooien, tafels en stoelen en al het ander 
materiaal opgeruimd en is de loods van Wolters weer schoon opgeleverd.
Het materiaal van PKV Frisia heeft een houtwormbehandeling ondergaan 
en wordt vanaf nu gestald in Holwerd. Het hokje op de Harddraver moet 
leeg opgeleverd worden voor de plannen die de gemeente daar heeft. Op 
onze nieuwe locatie zit het materiaal weer dichtbij het MFA in Holwerd, 
waar de Frieslandshow gehouden wordt.
Op onze ledenvergadering van 27 september a.s. zullen in het jaar van ons 
90-jarig bestaan aandacht hebben voor de toekomst van onze vereniging. 
De wereld verandert snel en zeker geldt dat voor de verhouding van dier 
tot mens. Hoe gaan wij met onze dieren om. De huisvesting en de afzet 
van overtollige dieren zijn belangrijke aspecten van het houden van 
dieren waar iedereen zo langzamerhand wel wat van vindt.
Ook gaan wij met de tijd mee en onze digitale nieuwsbrief heeft het licht 
gezien. Een welkome aanvulling op het contact met onze leden die de vier 
keer per jaar verschijnende Hobby’s met elkaar kan verbinden.
In de Welkoop in Dokkum staan wij als vereniging midden in de 
samenleving en kunnen we laten zijn wat onze hobby voor ons betekent 
en en ook voor vele anderen kan betekenen. Als we onze plek in de 
samenleving weten te behouden en gewaardeerd worden dan liggen er 
vast nog 90 jaar voor de vereniging in het verschiet in welk verband dan 
ook. Belangrijk is da we de jeugd aan ons kunnen binden, want de jeugd 
heeft de toekomst.
Tot ziens op onze ledenvergadering van 27 september.

Albert van der Ploeg, voorzitter.
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Uitnodiging 
voor de ledenvergadering van PKV Frisia Dokkum e.o.

Vrijdag 27 september 2019
Plaats: Hotel van der Meer, Woudweg 1 te Dokkum
Aanvang: 19.30 uur

Agenda:
1.       Opening
2.    Notulen vorige vergadering 29 maart 2019
3.        Ingekomen stukken en mededelingen
            - het 90-jarig bestaan van P.K.V. Frisai Dokkum e.o.
            - Rabo ClubSupport: 

De stemperiode is van 27 september t/m 11 oktober 2019
4.        Bestuursverkiezing:

Het bestuur stelt voor Hugo Bruinsma te benoemen tot 
bestuurslid in de vacature die ontstaan is na het aftreden 
van Baukje Taekema

5.        Prijsuitreiking jongdierendag
6.        Bespreking draaiboek van de Frieslandshow 2019

          In deze Us Hobby is een deel van het draaiboek van vorig jaar in 
afgedrukt. Tijdens de vergadering kunnen hierin in gezamenlijk overleg 
wijzigingen worden aangebracht. Als u niet op de vergadering kunt 
komen, graag aangeven of u wel of niet mee kunt werken op de 
genoemde tijd en plek. Als uw naam niet genoemd staat maar u wilt wel 
komen helpen, dit ook graag melden op de vergadering of bellen met 
Arie Hagedoorn, tel 0511 421961 of met een van de andere 
bestuursleden.

            
7.        Rondvraag

           8.        Sluiting
          

9.      Skoft mei hapkes fan eigen hiem
10. Marten de Vries over slachten en bereiden van 

eigen (hobby) dieren.
              Wat zie je bij het slachten en wat kun je daar mee. Hoe zijn de 

geslachte dieren het beste klaar te maken? Groot/klein, jong/oud?
            
Vóór de vergadering en/of in de PAUZE is er gelegenheid spullen voor de 
TOMBOLA in te leveren bij Siep Leegstra; verder kunnen er aanmeldings-
formulieren voor de FRIESLANDSHOW ingeleverd worden bij Arie Hagedoorn.

 Let op:  aanvangstijdstip is half acht



Henk Canrinus
maakt voor leden van PKV Frisia

verzendkisten en nestkasten.
Deze worden op door u aan te geven maten
samengesteld uit zeer duurzame materialen.

 De vereniging krijgt voor elke kist of kast € 5,00

Dus…  steun Frisia en denk aan Henk!

Henk Canrinus
Wildlandseweg 1
9074 LK  Hallum
Tel. 0518-431118



Notulen  jaarvergadering  29-3-2019

1. Jan Rietberg opent de vergadering en heet iedereen welkom maar 
speciaal een hartelijk welkom  voor de ereleden  Jelle Terpstra en 
Henk Canrinus.   Jan meldt dat er een briefje op de tafels ligt met 
daarop het een en ander over Ali van der Zee.   Dit vanwege dat 
het niet in de Hobby is verschenen.   Afmeldingen zijn gedaan 
door: Daan Plutschouw, en fam. Van Der Meer.

2. Notulen vorige ledenvergadering worden goed gekeurd.
3. Ingekomen stukken: alleen boekje van de Nederlandse 

Hoenderclub.   De spreker komt ongeveer 21:00 en houdt een 
verhaal over het houden van bijen.

4. Financieel verslag 2018.   Arie heeft verschillende verslagen op 
de tafels gelegd o.a. Frieslandshow, Zomershow, Jongdierendag, 
begroting boekjaar 2019 en begroting 57e Frieslandshow. Dit 
alles wordt toegelicht door Arie. Er wordt gemeld dat bepaalde 
posten heen en weer gaan maar niet naar een pot buiten  de
vereniging. Er moet nog 250 euro betaald worden aan 
transportkosten van de kooien. Er moeten nog twee advertenties 
worden geïnd waardoor het saldo nog positiever zal uitvallen. De 
Zomershow heeft elke vereniging 14,60 gekost.  Germ-Durk 
heeft een vraag over inkomsten en uitgaven binnen de 
Frieslandshow in de 400 positief als alle mutaties er in zitten. De 
tafels zitten in de overige kosten. In 2019 komt € 2.500,- van het
project en € 1.135,- aan subsidie binnen (laten we dat hopen). In 
2020 krijgen we pas een reëel beeld van de financiën.Arie meldt 
ook nog dat er nog 250 boekjes “Waardevol Leven” a € 7,- over 
zijn dus dat kan ook nog een heel bedrag opleveren. Henk 
Carinus merkt op dat Waardevol Leven een positieve uitstraling
had.  Er zijn veel mensen geweest maar deze zullen niet allemaal 
weer komen omdat ze dit al eens gezien hebben. Het geld wat 
binnen komt  door de boekjes gebruiken als intreegeld (intreegeld 
eens een keer verlagen of niet vragen).

5. Financieel verslag PKV Frisia 2018 === zie punt 4
6. Rein en Siebe hebben zich gebogen over de kas, bij Arie thuis, en 

tenslotte goedgekeurd.
7. Nieuwe kascommissie bestaat uit Siebe en Simke. De laatste is 

afwezig maar heeft toegezegd.
8. We nemen afscheid van Sieb Leegstra als bestuurslid met een 

applaus, bloemen en een envelop met inhoud.  Nieuwe voorzitter 
wordt Albert van der Ploeg. De vergadering stemt hiermee in 
door te applaudisseren. Jan heeft twee voorzittershamers. Eentje 
die er al is sinds de oprichting van de club  in 1929 in café 



 Jaarboek 2012 adverteerders

Jelle Terpstra

Kleurdwergen
Specialist in Midden - Geel - Marter
Duitse Hangoren, Konijngrijs en IJzergrauw

Jelle Terpstra
van Aitsemaststraat 28,

9101 CB  Dokkum,

Tel. (0519) 295 340
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Spoarsicht aan de Stationsstraat te Dokkum. En eentje toen Frisia 
60 jaar bestond in het jaar 1989. Deze hamers worden 
overhandigd aan Albert en deze neemt de stoel en het woord over 
van Jan Rietberg, die op de stoel gaat zitten van Sieb Leegstra. 
Albert vindt dat we mensen moeten laten genieten van deze 
dieren en dat we daarop moeten gaan inzetten. Hij bedankt Sieb 
voor zijn inzet. Sieb geeft nu even voorrang aan studie en werk. 
Sita wordt voor haar inzet van de afgelopen  jaren bedankt en 
mooi dat zij nog een periode in het stuur blijft zitten. Dan zijn er 
woorden voor Meent van de Bijl, Henk Carinus en Jan Rietberg 
en natuurlijk speldjes, oorkondes en bloemen.

9. Eren en waarderen === zie punt 8
10. Wilco Koster wordt nieuwe tatoeëerder en loopt eerst mee met 

Piet en Henk.
11. 1 juni is er hokbezoek bij Dirk-Jan Nijkamp (voorzitter KLN), 

Van Dam en ?  De afsluiting is een  BBQ. Op 8 en 25 mei zijn
we aanwezig bij CNS. Op 15 juni familiedag Welkoop Dokkum.

12. Halbe vraagt aan de vergadering om elk twee advertenties op te 
halen omdat de advertentie commissie is gehalveerd. Hij blijft 
zelf langs gaan bij de adverteerders die we al hebben. De kosten 
zijn voor een hele pagina 40 euro en voor een halve 30 euro.
Baukje Teakema stopt als bestuurslid. We zoeken een vervanger.
Rein Halbersma: Komt er op JDD wel of niet een eindkeuring? 
Die komt er wel, maar dan in drie klassen.  Henk Canrinus:
Wordt er wel of niet geënt? Er wordt wel een enting 
georganiseerd. Er is op 13 maart een mail gestuurd naar de leden.

13. Pauze
14. Voordracht van Theo Poortinga, Damwoude, imker. Poortinga 

houdt een boeiend verhaal over de imkerij en het nut en houden 
van bijen, waaronder het belang van bijen in de natuur en de 
voedselproductie. Materialen van de imker wordt getoond en er 
is gelegenheid om zuivere honing te kopen waarvan door 
verschillende leden gebruik van wordt gemaakt. Met een woord 
van dank door de voorzitter en applaus wordt deze avond 
afgesloten 

15. De nieuwe voorzitter Albert van der Ploeg sluit de 
vergadering en wenst een ieder wel thuis.



 

 

Zuiderbolwerk 2 
9101 NE Dokkum 
0519-292824 
broekema@petsenco.com 

Winkelcentrum Damwoude 
Conradi Veenlandstraat 86 
9104 BN Damwâld 
0511-424194 

Het adres voor de verzorging van uw huisdieren 

    
www.broekemaduivensportcentrumfriesland.nl 

    

 

Hogedijken 34-3 Dokkum 
Wijnand Broekema 06-54271111 

De koffie staat voor u klaar. 
Pin aanwezig. 

 
Openingstijden:  
Maandag – vrijdag:  10.00 – 12.00 uur en van 13.00 – 16.00 uur 
Zaterdag:  10.00 – 13.00 uur 

Kasper faunafood – Garvo – Witte Molen – Versele Laga – La Paloma – 
Mariman – Van Robaeys – Teurlings – Beyers – Matador  
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Nieuwsbrief Tusken de Hobby

Wellicht tussen uw mails opgevallen;  de eerste nieuwsbrief van PKV Frisia.
Middels een digitale nieuwsbrief willen we onze leden, liefhebbers en 
adverteerders/sponsoren informeren, enthousiasmeren en amuseren. 
Dit alles op het gebied van de kleindieren(teelt).

Tusken De Hobby verschijnt ook letterlijk tussen ons clubblad Us Hobby 
door. Er zal zo nu en dan ongetwijfeld hetzelfde (in)staan maar de 
nieuwsbrief zal geenszins concurrerend zijn met ons zeer gewaardeerd 
clubblad Us Hobby.

We zijn nog aan het bekijken of de nieuwsbrief moet worden voorzien van 
vaste items of dat het juist leuk is om dit geheel open te laten. 
Ook de frequentie van publiceren van de nieuwsbrief is niet vastomlijnd. 
Het is zo gezegd een product in ontwikkeling.

Emailadressen:
Om de nieuwsbrief te kunnen ontvangen hebben we uw emailadres nodig. 
Ook voor andere berichtgeving rondom de vereniging en hobby kan uw 
mailadres gebruikt worden ( uiteraard geen reclamedoeleinden). 
Dus mocht u digitale informatie willen ontvangen geef uw emailadres door 
aan Arie Hagedoorn.

Hugo

Nieuwe leden
(periode tussen Hobby 2 en 3.)

Franka Lombardi Dokkumerweg  6 9147 CN Hantum

Anne Wieger Postma                                 
(jeugdlid)

Hiausterdyk  2 9101 PG Dokkum

Anne Wieger Postma                                                            
(jeugdlid)

Hiausterdyk  2 9101 PG Dokkum

Anne Wieger en Jaap vormen de jeugdcombinatie Postma
Welkom bij PKV Frisia en succes en veel genoegen met onze mooie hobby!



 

 
 
 

 

 
Uw woon- en slaapkamer weer piekfijn 

met vloerbedekking gelegd door Rein ! 

Rein Halbersma 
Van Kleffenswei 1 
9155 AM  Raard 
tel. 0519-296792 

Vakwerk in Stoffeerwerk 

 

Fokker van Japanners 
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Vrienden van de Frieslandshow /
PKV Frisia Dokkum e.o.

Broeksterwâld:
 P.G. Wolters

Damwâld
 ALH-genetics
 Broekema Pets & Co
 Chr. Mavo De Saad
 Sikke Damstra
 Kleindieren Van de Maginaris

Dokkum
 Broekema – De Molen
 Broekema’s Fourage Centrum
 Martine van der Schuur

Drachten
 Ufkes Greentec BV

Feanwâlden
 Dierenspeciaalzaak Yn’e loads

Metslawier
 Kninepleats – familie Veenstra

Opeinde
 Sytske Vogel 

Vindt u het ook van belang dat wij de Frieslandshow blijven organiseren? U kunt 
ons steunen door ook vriend van de Frieslandshow te worden.
Het bestuur geeft graag informatie wat de mogelijkheden zijn.

Bestuur PKV Frisia Dokkum e.o.



Een aandeel in elkaar

24/7 telefonsich bereikbaar op (0511) 42 63 33

Veel bankzaken regelt u waar, wanneer en hoe u maar wilt.
Via Rabo Internetbankieren, de Rabo Bankieren App of via
www.noordoostfriesland.rabobank.nl/service.

Rabobank Noordoost Friesland altijd dichtbij

en hoe u
dat wilt

Bankieren
waar,

wanneer
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Hokbezoek collega’s Overijssel 1 juni 2019

Op naar Overijssel voor een hokbezoek bij onze collega 
hobbyfokkers daar. Om even na acht uur ‘s ochtends kwamen we 
bij elkaar op de carpoolplaats Dokkum aan de Lauwerszeeweg
vanwaar we met 2 auto’s richting zuiden vertrokken. We, dat zijn : 
Albert v.d. Ploeg, Henk Jacobs, Siebe de Graaf, Germ Durk de 
Vries, Henk van der Molen, Jan Rietberg, Tietsje de Bruin en Arie 
Hagedoorn. Het weer was prima evenals de stemming bij de 
deelnemers. Dat moeten we ook hebben natuurlijk want het gaat er 
om met elkaar een leuke dag te hebben.  En dat is zeker gelukt.  
Zeg maar een prachtige dag met veel variatie in wat wij bij onze 
Overijsselse collega’s te zien kregen. 
Het eerste adres waar was bij Jan Dirk Nijkamp bij Dalfsen. 
Dalfsen is de enige grotere plaats aan de Overijsselse Vecht die 
nooit stadsrechten heeft gekregen schrijft Wikipedia. Het zij zo 
maar hier hebben wij ons niet druk om gemaakt.  De familie 
Nijkamp woont er prachtig op een voormalige boerderij met veel 
ruimte. Ideaal om de kleindieren hobby uit te oefenen en dat doet 
Jan Dirk dan ook.  Een echte liefhebber en fokker. Naast een 
drukke baan waarbij hij veel van huis is en bestuursfuncties, ieder 
van ons kent Jan Dirk als voorzitter van Kleindierliefhebbers 
Nederland, heeft Jan Dirk nog tijd om zijn vrij omvangrijke 
veestapel te onderhouden en de fokkerij tot zijn recht te laten 
komen. We werden hier hartelijk ontvangen met koffie met wat er 
bij. Na een rondje voorstellen gingen we rondje langs Jan Dirk’s 
liefhebberij. Alles keurig ingericht en verzorgd. Hoenders, 
watervogels, kalkoenen en Nederlandse landgeiten. Prachtig!

Bij Jan Dirk Nijkamp in Dalfsen.



H.C.R. van der Meer
Woudweg 1

9101 VH Dokkum

telefoon (0519) 29 23 80
fax (0519) 22 10 06
www.hotelvandermeer.nl

Een zomerse aanrader!

Terras aan het water . A la carte menu’s . Elke dag een ander dagmenu . Driesterren hotel . Prima biljarts . Gewoon even gezellig zitten

Adv.200x270FC  01-02-2008  10:53  Pagina 1
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Nederlandse Landgeiten

Tweede adres waar we werden ontvangen was in het Overijsselse Heine 
bij de familie van A. van Dam. De heer van Dam en zijn vriendin wonen 
op hun boerderij waar van Dam tot een aantal jaren terug een 
melkveebedrijf had.   Van Dam leidt ons rond en vertelt dat hij een aantal 
jaren geleden het bedrijf heeft verkocht en de hobby heeft opgepakt:  het 
fokken van kleindieren. 
Op de boerderij is deze hobby uitgegroeid naar  XXL formaat.  Er is 
werkelijk geen nee te koop:  hoenders, dwerghoenders. watervogels, 
cavia’s, konijnen, Walliser geiten, Nubische geiten, parelhoenders, 
siervogels en wellicht ben ik nu ook nog wel wat vergeten te noemen.  
Een indrukwekkend “park” met grote verscheidenheid aan dieren.  Van 
Dam en ook zijn vriendin zijn hier dagelijks mee bezig en genieten er 
van.  Vrijwel een dagtaak zoals wij het inschatten. Ook hier bij deze 
familie een hartelijke ontvangst ewn uitgebreide rondleiding.  In een van 
de schuren  met elkaar een broodje gegeten en wat gedronken. Schitterend 
om hier te gast te mogen zijn.

Koeien er uit...                                     kleinvee er in...
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De heer van Dam vertelt over zijn hoender fokkerij

Henk Jacobs bij de Walliser zwarthalsgeiten

Professioneel opgezette huisvesting voor de siervogels

Naar het derde adres: de familie Nijboer in de  Punthorst, een 
buurtschap in provincie Overijssel. Al weer een hartelijke ontvangst 
met een drankje op het terras in de zon. Een gezin met meerdere 
dierenliefhebbers.  Vader en moeder houden op kleine schaal 
vleeskoeien een aantal paarden. Zoon fokt Vlaamse reuzen en 
dochter cavia’s. We werden enthousiast meegenomen in hun 
liefhebberij.  Keurig voor elkaar en goed verzorgd. 





bij de familie Nijboer in buurtschap de Punthorst

v.l.n.r. Henk Jacobs, de heer Nijboer, Jan Rietberg en Siebe de Graaf

Het vierde en laatste hokbezoek was bij de familie Hoornstra in de Pol.
De Pol is een buurtschap met historie, in het begin van de 19e eeuw werd
in de kolonie in Willemsoord joodse armen gehuisvest. Voor deze groep 
werd een aparte buurt gecreëerd, de Jodenpol. Vanuit die tijd stamt de 
naam van de buurtschap "De Pol (info Wikipedia).  Bij aankomst in de 
Pol was de middag gevorderd en was het warm.  Een drankje op het terras 
bij de familie Hoornstra ging er wel in. De heer Hoornstra is hobbyfokker 
van hoenders en sierduiven.  Mevrouw Hoornstra houdt Fjord pony’s en 
houdt van tuinieren. Dit is ook te zien in een prachtig aangelegde 
vijverpartij met rondom weelderige bloemenpracht. Een prachtige 
woonstek met ruimte voor de hobby.  Na een kennismaking met een 
drankje werden we rondgeleid door de heer en mevrouw Hoornstra. 
Hoenders, sierduiven, tuin en pony’s werden getoond en besproken.
Mooi te zien hoe de Hoornstra’s samen met hun hobby bezig is op deze 
prachtige locatie. 



Hét adres voor...
        pluimveeliefhebbers
Welkoop is hét adres voor alles wat met het buitenleven te maken heeft en levert een totaal-
assortiment op het gebied van pluimvee. Hierbij kun je denken aan een complete lijn 
voedings- en verzorgingsproducten. Je kunt bij ons 
ook terecht voor een deskundig advies en onze 
assortimenten tuin, huisdier en werkkleding.

Voor advies op maat nodigen
we je graag bij ons uit. 
Tot snel in onze winkel!

DOKKUM Zuiderschans 3A Tel.: 0519 - 294720



Hét adres voor...
        pluimveeliefhebbers
Welkoop is hét adres voor alles wat met het buitenleven te maken heeft en levert een totaal-
assortiment op het gebied van pluimvee. Hierbij kun je denken aan een complete lijn 
voedings- en verzorgingsproducten. Je kunt bij ons 
ook terecht voor een deskundig advies en onze 
assortimenten tuin, huisdier en werkkleding.
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DOKKUM Zuiderschans 3A Tel.: 0519 - 294720

bij de familie Hoornstra

v.l.n.r. Henk Jacobs, Henk van der Molen en de heer Hoornstra

Na een prachtige dag terug naar het Noorden waar ons in Damwâld op het 
bedrijf van ons lid Adolf Langhout een barbecue wachtte.   
Een mooie afsluiting van een prachtige dag. Hier waren ook leden die 
overdag niet in de gelegenheid waren om mee te gaan naar Overijssel. Het 
smaakte allemaal best dus genieten van lekker eten in een prima sfeer.
Al met al een top dag! 

Germ Durk
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v.l.n.r. Johannes, Sita, Halbe, Betsie, Henk en Romke

Een gezellige afsluiting van een fijne dag. Met dank aan Adolf Langhout voor de 
gastvrijheid om op zijn bedrijf deze dag af te sluten. 



 

 
Uw dierenspeciaalzaak met eerste  

kwaliteit pluimveevoeders 
 

                       
                                   
 
 
Sierduiven voer 
Gemengd graan                 Pluimveekorrel 
Fazanten krielen graan  Kuikenopfokvoer  
 Kuikenzaad     Gallus Sierhoenderkorrel 
Grit & maagkiezel    Superstartopf.kruimel 
         Eendenvoer 
         Konijnenvoer 
                
          
 
Ontwormingskorrel 
Sivobird anti coccidiose vloerdekkorrel  
Beukenhout & spaanders  
 

Tevens in- en verkoop van vogels en 
pluimvee 

 
Groente- bloemzaden, groenteplanten, perkplanten, potgrond, 

kunstmest, bestrijdingsmiddelen, tuingereedschap,  
Friesche klei aardappelen groente & fruit ,  

scharreleieren enz. 
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Familiedag Welkoop

We schrijven zaterdag 15 juni 2019, Familiedag op de Zuiderschans. 
Op de website van RTVNOF is te lezen dat de naam van dit evenement een 
aantal malen is veranderd. Bij de meesten van ons is de betrokkenheid van de 
Welkoop bekend. Vandaar ook gemakshalve: Familiedag van de Welkoop.

https://www.rtvnof.nl/ondanks-de-regen-een-geslaagde-familiedag-zuiderschans/

De dag begon om 8.30 uur met de opbouw van de tent. Deze bleek geen 
overbodige luxe maar daarover straks meer. Voor Arie en Germ Durk begon de 
dag een uur eerder! Na het afleveren van de promotiekar op de Zuiderschans zijn 
zij vertrokken in zuidelijke richting, naar Putten om de vergadering van de KLN 
bij te wonen.

Tietsje, Halbe en Hugo stonden voor de opbouw aan de lat. Deze werd 
gekenmerkt door buien.  Na vijf minuten was er al een korte ‘gedwongen’ pauze. 
Na enig overleg met onze buurvrouw van JYSK werd de definitieve plek van de 
tent bepaald en kon de opbouw doorgaan. Ondanks het weer en met slechts drie 
opbouwers ging het toch zeer voorspoedig. Dit kwam ongetwijfeld door de 
ervaring en de strenge aanvoering van Tietsje. Daar stond tegenover dat enig 
oponthoud werd veroorzaakt doordat de konijnen, of eigenlijk hun bazin, niet 
kon kiezen in welke kooien of de dieren moesten .



Dwerghoenders 
Sebrights: Alle kleurslagen Sierduiven: Hagenaar 

  

Sierduiven 
Krulveerkroppe

r 
Zeeuwse dw.kropper Ned. hoogvlieger 

   
geel / rood zwart/geel/rood schoorsteenveger 

(Kleur)postduiven Duitse Showtippler 

 

 

   
diverse lijnen / zwart  zwart getijgerd koper 

getijgerd 

Kleindieren VAN DE MAGINARIS 
Arie & Marchien Hagedoorn-Kooi 

Master de Grootstrjitte 4 
9104 HN Damwâld 

0511-421961 06-53439063 (Marchien) arie.hagedoorn@planet.nl 
www.frieslandshow.nl  06-23539953 (Arie) www.vandemaginaris.net 
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Om ons heen was een groot deel 
van de standjes al ingericht. 
Deze eenvoudige standjes 
zouden het later afleggen tegen 
de bestendigheid van ‘onze’ tent. 
Inmiddels was Jilles ook 
gearriveerd, werd de tent 
ingericht en was het wachten op 
bezoekers en het mooie weer! 
Dit onder het genot van een vers 
bakje koffie en een gevulde 
koek. Dankzegging via deze weg 
voor het beschikbaar stellen van 
de mooie dieren.

De regen die zo kenmerkend was deze dag hield langer aan dan verwacht. Het 
hoogtepunt, of beter gezegd dieptepunt, kwam zo rond half twee. Vanaf dit 
moment was er naast de regen ook een harde wind. Een groot aantal van de 
aanwezige standhouders zagen het niet meer goedkomen en zijn voortijdig 
vertrokken. Wij kregen juist versterking in de persoon van Sita, die naast haar 
eigen positieve inbreng ook knuffelcavias meebracht en inmiddels vertrouwd, 
iets te drinken en wat lekkers.



PLUTSCHOUW 
 

 
Herman Plutschouw 
Pieter Durksstrjitte 14 
9108 MI Broeksterwâld 
06-22964813 

hermanplut@hotmail.com  

o keuken/badkamer 
o montage 
o renovatie 
o installatie 

o tegelwerk 
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v.l.n.r.:  Tietsje, Jilles en Halbe

De aanhouder wint. Dit was deze dag zeker het geval. Naar mate de middag 
vorderde werd het weer beter en kwamen er zowaar bezoekers op het terrein. En 
mensen ( en onze dieren) trekt mensen, dus al met al zijn er nog best veel 
bezoekers in de tent van Frisia geweest. Geïnteresseerden in de dieren maar ook 
in de hobby/fokkerij. Er zijn enkele leuke gesprekken gevoerd en kinderen 
hebben de konijnen kunnen aaien. Onze buurman had een portretschilder aan het 
werk. Dit was onze kans om enkele pronkstukjes van de vereniging te 
vereeuwigen



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Sier- en Watervogels Meindert Loonstra 
In- en verkoop van siereenden, ganzen, zwanen, kippen, 

pauwen, fazanten etc. 
Kerklaan (Tsjerkeloane) 47 

9113 PJ Wouterswoude (Wâlterswâld) 
Telefoon: 0511-421704 

Email: siereenden@hotmail.com 
 

’s Zondags gesloten 
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’s Zondags gesloten 

 

   
Jilles Leistra 

Het leek Hugo wel aardig om de kippen te laten schilderen. Meneer de schilder 
had dit nog nooit gedaan maar sportief als hij was wilde hij best een poging doen. 
Ook de cavias van Sita kwamen nog aan de beurt. Hierbij het bewijs en het moet 
gezegd worden dat dit heel aardig is gelukt. 

 
 



 

 de westereen 

 

Tijdens het opruimen en afbreken was het mooi weer, Arie inmiddels terug en 
met Albert erbij veel handen waardoor het opruimen een fluitje van een cent 
werd.

Al met al mogen we toch ook spreken van een zonnige dag voor PKV Frisia. Op 
naar de volgende editie!

Dat de samenwerking met de Welkoop verder gaat dan de familiedag bewijst de 
Hooischuur die opgesteld is in de winkel. Mede vanuit wet-/regelgeving omtrent 
huisvesting van dieren in een winkel is er momenteel een andere opzet. Een die 
erg aanspreekt. Hierover is in de vorige Hobby al een en ander over geschreven. 
PKV Frisia zorgt voor invulling van de hooischuur. Momenteel verblijven de 
Blauwe Weners van Germ Durk in dit mooie optrekje. Als Frisia proberen we de 
veren en haren af te wisselen.

Hugo
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Tweede ZOMERSHOW – NOORDOOST FRIESLAND

In mei schreven we in Us Hobby dat we ook in 2019 in 
samenwerking met pkv Burgum e.o. en pv De Aeikoer 
een show gaan organiseren tijdens de Boerendag op de 
laatste zaterdag in juli. 

Met 224 ingeschreven dieren beloofde het een mooi evenement te worden. 

De voorbereidingen waren ver gevorderd  maarrrr.....

In heel Nederland was er eind juli 
sprake van een hittegolf* met 
temperaturen oplopend tot bijna 40 
graden !!   Geen “klimaat” om onze 
dieren te showen.   
Met vooruitzichten op zeer warm 
weer werd een beslissing genomen 
om de 2e Zomershow niet door te 
laten gaan.
Een zeer terechte goede beslissing!

* Er is sprake van een hittegolf als het minstens vijf dagen op rij 25 graden of 
meer wordt. Daarbij moet het drie keer tropisch warm worden met maxima van 
30 graden of meer.  

Jongdierendag 2019

Zoals gebruikelijk op de eerste 
zaterdag in september houdt pkv 
Frisia haar JONGDIERENDAG. 
Ook nu hebben we onderdak 
gekregen bij Foeragehandel 
Wolters in Broeksterwâld.
Het meeste aan benodigd materiaal stond al geparkeerd bij Wolters. De 
bakken en de schragen hadden een flinke beurt gekregen tegen de houtworm. 
Het hokje op het Harddraverspark in Dokkum gaan we verlaten. Dit heeft te 
maken met de plannen die de Gemeente met dit gebied heeft. In Holwerd in 



de loods van Hiddema hebben we ruimte kunnen krijgen. Je zou zo kunnen 
stellen, dat JONGDIERENDAG een tussenstation in de verhuizing is.
Vrijdagmiddag toch maar even kijken hoe de situatie in Broeksterwâld er 
voor staat. Er was al overleg geweest over de extra activiteiten die op 
zaterdag 7 september door Wolters c.s. gepland waren. Gezien de verwachte 
weersomstandigheden is er gekozen voor alle activiteiten m.u.v. het 
palingroken onder dak te plannen. Het was wel even schrikken op 
vrijdagmiddag, dat een deel van de loods niet traditioneel benut kon worden. 
De plattegrond heb ik met een aantal potloodstreken aangepast. De opstelling 
en de nummering pas je daarbij aan. Het geeft wat spanning of het geheel 
past en logisch te volgen is. Daarbij brachten we ook nog een noviteit, een 
verkoophoekje. Alle beschikbare kooiruimte werd benut. 209 ingeschreven 
dieren en nog een 20-tal dieren in de verkoophoek.
We hebben een prachtige JONGDIERENDAG beleefd met vele bezoekers, 
die naast de dieren de verschillende kramen, stands bekeken en gebruik 
maakten van de te koop aangeboden producten. Voor de kinderen was er een 
springkussen, altijd een voltreffer!
Nu ik dit stukje schrijf moet ik constateren, dat ik 
geen kraam of stand ook maar een blik gegund heb. 
Je bent van begin tot eind bezig met de show. 
Verwerken van resultaten e.d. Die er geweest zijn, 
weten wat er naast de dieren aan andere zaken te 
vinden waren, gerookte paling, ja dat heb ik met 
eigen neus kunnen vastleggen. Eigen gebrouwen 
bier en ijs, honing. Maar er was meer.
Een mooie dag, veel aanloop. Mooie dieren. 
Een keuken met diverse hapjes en drankjes. En….. ’t weer was GOED.
Uitslagen vind je verder in deze HOBBY. De hele catalogus staat op de beide 
sites: www.pkvfrisia.nl en www.frieslandshow.nl (hier naar shows dan naar 
jongdierendag 2019). Trouwens op deze sites staat veel meer informatie!

Keurmeester Jan van Lune met Jilles als aandrager en Tietsje schrijft

Jongdierendag 2019  Uitslag keuring:

Konijnen:
Mooiste ram A-klasse                       Blauwe Wener              Germ Durk de Vries 
Mooiste voedster A-klasse     Klein Lotharinger          Simke Zijlstra
Mooiste ram B-klasse                   Duitse Hangoor              Jelle Terpstra
Mooiste voedster b-klasse             Klein Zilver                    Jan Wijma  
Mooiste ram c-klasse                  Groot Lotharinger        Jaap Kroodsma 
Mooiste voedster c-klasse             Groot Lotharinger          Henk Canrinus 
Mooiste konijn show               Groot Lotharinger          Jaap Kroodsma 

Hoenders:
Mooiste hoender                             Amerikaanse Leghorn        Annegerrit Postma 

Dwerghoenders:
Mooiste haan                               New Hampshire kriel           Jan Rietberg 
Mooiste hoen                                New Hampshire kriel           Jan Rietberg 

Sierduiven:
Mooiste Sierduif                       Ned. Schoonheidspostduif Piet Hoekstra 
Mooiste Sierduif op 1 na                Figurita Meeuw                   Angelina de Bruin
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Flatbed printing
Allprint zet alweer een volgende stap op het gebied van opdrachten op maat. Onze nieuwe  
machine maakt het mogelijk rechtstreeks te printen op materialen tot een dikte van 5 cm en een 
formaat van 2,5 x 1,3 meter. Daardoor zijn er allerlei aantrekkelijke nieuwe toepassingen mogelijk!

De gebruikte inkten zijn geoptimaliseerd voor buitengebruik. In het ontwerp kunnen witte en transparante 
coating inkten worden toegepast. De inkt hecht zich aan de meest uiteenlopende materialen, zoals 
hout, kunststof, metaal, glas en steen. Het gebruik van deze materialen is mogelijk doordat  
de inktlaag uitgehard wordt door een UV lamp.

Meer informatie over nieuwe producten en nieuwe machines? 
Neem contact op of volg ons via Facebook en LinkedIn.

Uw contactpersoon: Martin van der Bij | martin@allprint.nl | 0519 - 22 14 05



Clubcompetitie in De Klok in Harkema 24 sept.2019

6 konijnen & 6 hoenders/dwerghoenders vormen de 2 teams.
Inschrijven dieren op donderdag 19 september 2019
Keuravond: dinsdag 24 september 2019.

Inkooien 18.30 – 19.00 uur
Aanvang keuringen: 19.00 uur.

NB. Op 18 september 2019 moet duidelijk zijn welke dieren er ingeschreven 
worden. In opzet houden we de gepubliceerde volgorde aan. Er kunnen zich 
omstandigheden voordoen, waardoor we een beroep moeten doen op een 
reservedier. Dat dient woensdag 18 september duidelijk te zijn.

Ook voor leden/fokkers waarvan geen dieren voor Harkema zijn geselecteerd is 
het zeker de moeite waard deze keuring te bezoeken. Het belooft zoals altijd weer 
een gezellige avond te worden met collega fokkers van onze zusterverenigingen 
uit Fryslân.  Een open keuring met een hapje en drankje en direct na de keuring 
de prijsuitreiking. Gegarandeerd een gezellige avond! Dus op naar Harkema!

Selectie clubcompetitie Harkema 

Konijnen: 
Groot Lotharinger   blauw            MJ     9DF-505         Jaap Kroodsma 
Duitse Hangoor konijngrijs     MJ     9DF-467          Jelle Terpstra            
Klein Lotharinger    isabella          VJ      9DF-150 Simke Zijlstra 
Klein Zilver             midden geel   VJ     9DF-403           Jan Wijma 
Wener                  blauw        MJ      9DF-213    Germ Durk de Vries 
Klein Lotharinger blauw             VJ       9DF-233         Simke Zijlstra 

Reserve:          
Duitse Hangoor       ijzergrauw    MJ  9DF-454           Jelle Terpstra            
Japanner                 Japanner       VJ       9DF-415 Rein Halbersma 

Hoenders/Dwerghoenders:
Amerikaanse Leghorn              wit             MJ 3851         Annegerrit Postma 
New Hampshire kriel             roodbruin       MJ 3346     Jan Rietberg 
New Hampshire kriel             roodbruin       VJ  5707       Jan Rietberg 
Sebright                zilverzwart gezoomd      MJ 19394     Arie Hagedoorn 
Friese Kriel                              zilverpel   VJ  1294         Piet Hoekstra 
Zijdehoen kriel                        parelgrijs    MJ  2701        Sita Herder 

Reserve: 
Leghornkriel NT          blauwpatrijs goudflitter   VJ  05052      Hugo Bruinsma 
New Hampshire kriel roodbruin                          MJ  3344       Jan Rietberg 
Sebright                        zilverzwart gezoomd        MJ  19396     Arie Hagedoorn



Cavia’s en siervogels: wie heeft ze?

In het bestuur is onlangs aan de orde 
geweest dat het wel aantrekkelijk zou zijn 
als er een aantal diersoorten bij zou 
komen in onze vereniging. Wij hebben 

bijvoorbeeld geen leden meer met cavia’s, marmotten en siervogels als 
pauwen, parelhoenders en fazanten. Enkelen hebben wel kalkoenen, al 
wordt daar tot nu toe niet mee geshowd. Nu is dat showen niet beslist een 
noodzaak voor onze leden, maar het zou wel mooi zijn om op onze 
jaarlijkse show een aantal van deze diersoorten te kunnen laten zien. 
Een ander punt is dat wij een afspraak hebben met de Welkoop in 
Dokkum, dat wij continue dieren tentoonstellen bij de Welkoopwinkel  in 
de zogenaamde “hooiberg”. De hooiberg is een vrij  groot hok in de vorm 
van een hooiberg,  dat in de Welkoopwinkel in Dokkum staat en waarin 
Frisia dieren mag tentoonstellen met daarbij de nodige info. Dit is zowel 
voor de Welkoop als voor Frisia een mooi uithangbord. Die dieren 
worden met enige regelmaat vervangen door andere diersoorten of andere 
rassen. Ook daar zou het dus aantrekkelijk zijn als de vereniging meer 
leden zou hebben met andere diersoorten. Een fokkerskaart is dan niet 
beslist een must. 
Vraag aan u de lezer van dit artikel: mocht je iemand weten die deze 
dieren houdt of wil gaan houden, gooi dan eens een balletje op over 
lidmaatschap van onze vereniging. Of als uzelf wel idee heeft in het 
houden van één van deze diersoorten, of u heeft ze al, denk er eens over 
na om ze aan te bieden voor tentoonstellen bij de Welkoop. Natuurlijk is 
het nog mooier om deze dieren te laten registreren (tatoeëren of ringen) 
en een fokkerskaart aan te vragen als u die nog niet heeft, want dan mag u 
ook op de grotere shows meedoen. Maar voor lidmaatschap van Frisia en 
voor het tentoonstellen bij de Welkoop is dat niet beslist nodig. 
Kunt u ons verder helpen? Neem even contact op met een van de 
bestuursleden.

Namens het bestuur,
Jan Rietberg

Marmotten

Diensten

Hovenierswerkzaamheden:

 Ontwerp 

 Aanleg en onderhoud 

 Aanplant bomen, struiken, planten 

 Straatwerk 

 Maken/plaatsen schutting 

 Vlonders bouwen 

 Damwand plaatsen 

Tegelwerkzaamheden:

 Betegelen en voegen badkamer/wc/keuken etc. 

 Plaatsen sanitair 

 Afkitten van tegelwerk 

Contact:

Johannes Scherjon 

0652866528

Email: johannesm85@hotmail.nl

Website: johannesscherjon.nl 
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Pieter Durksstraat 1 | 9108 MK Broeksterwoude
0511 - 42 18 74 | info@pgwolters.nl

• Diervoeders
• Dierenspeelgoed
• Dierbenodigdheden
• Strooisels

• Bemesting
• Agro-artikelen
• Werkkleding
• Landbouwfolie

• Ruitersport
• Cadeauartikelen
• Wenskaarten
• Postzegels

Maandag: 13:00 - 18:00
Dinsdag:  09:00 - 18:00
Woensdag:  09:00 - 18:00

Donderdag:  09:00 - 18:00
Vrijdag:  09:00 - 18:00
Zaterdag:  09:00 - 15:00

Uw specialist op het gebied van:

Openingstijden:


