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Bekijk de webversie

Tusken De Hobby
Digitaal hokbezoek 2020-2

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.

Digitaal hokbezoek vervolg
Vanwege ( de maatregelen tegen) het
coronavirus zijn veel activiteiten
afgelast. Een van de activiteiten die in
ieder geval het voorjaar niet door kan
gaan is het hokbezoek van en bij de
leden. Extra jammer omdat juist nu de
hokken extra bevolkt zijn en de
bloemen in de tuin in bloei zijn.

Mooie dieren en planten bij
Gerrit Grooten

Om hier 'een draai aan te geven' is het
fenomeen digitaal hokbezoek bedacht.
Voor u ligt de 2de editie. Hartelijk dank
voor de inzendingen!

Yntusken op en om It Deel
te Readtsjerk

Gerrit Grooten heeft als eerste gehoor
gegeven aan de oproep om mooie fotos te
sturen. En mooi zijn ze zeker!
Kleurrijke planten en dieren. We zien
Dresdener krielen in de kleurslag bruin. De
Dresdener krielen zijn afkomstig uit
Duitsland ( Dresden) en kenmerken zich
door de donkere kleur en door de
rozenkammen
Tussen de bloemen poseert een dwerg
Lotharinger.

Samenwerking
Sinds enige tijd is er een samenwerking met
de Welkoop in Dokkum. PKV Frisia levert
hier dieren voor de hooiberg. Bezoekers en
klanten kunnen de dieren bekijken en
informatie over het ras en over PKV Frisia
inzien en meenemen. Inmiddels ligt er ook
informatiemateriaal bij de Welkoop in
Kollum.
Heeft u of weet u een geschikte locatie om
onze hobby te promoten, dan wel met
folders of met onze dieren? Laat het ons
weten.

Grote New Hampshires bij
Evert Rignia

Evert houdt en fokt al jaren dit mooie ras.
Dit zeker niet zonder succes, zo wint
Evert geregeld een show en zitten er
Uitmuntende dieren bij!
Evert is betrokken bij het foktechnische
deel en vindt het dan ook belangrijk dat
de dieren op de (juiste) raskenmerken
beoordeeld wordt door de keurmeester.
Evert is betrokken bij de speciaalclub van
de New Hampshires.
https://newhampshiresfokkersclub.nl/

New Hampshires familie Hoogland

Ook bij Hendrik Hoogland te Blije zijn hele mooie New Hampshires te vinden. Zoals te zien zijn
er ook dit jaar weer volop kuikens. We hopen natuurlijk allemaal dat er dit jaar nog enkele
tentoonstellingen gehouden kunnen worden zodat onze dieren ook op raskenmerken
beoordeeld kunnen worden en we er mee kunnen showen!
De jeugd heeft hier interesse in de kippen. Waarschijnlijk heeft pa nog wel wat invloed op het
ras kunnen hebben want het zijn New Hampshirekrielen voor de kinderen.
We hopen dat deze interesse blijft want onze hobby/vereniging kan wel de nodige aanwas
gebruiken!

Veel jonge dieren bij Tietsje de Bruin
Jongen zijn er bij de duiven, precies te zijn bij de Figurita's. Een drieling bij de konijnen, een
Mignon voedster. Er is ook een nieuwe aankoop gedaan, de laatste foto in deze serie is van een
Tan ram uit 2019.

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:
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.

