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Bekijk de webversie

Tusken De Hobby
Digitaal hokbezoek 2022-1

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
Zo aan het begin 2022 maar toch ook
alweer aan het einde van de eerste
maand doen we u wederom een
digitale nieuwsbrief a la hokbezoek
toekomen. Even bij elkaar 'om de
hoek kijken'. Dit keer een groot aantal
diersoorten vanaf It Deel, de
thuisbasis van onze voorzitter. Ook
zien we mooie konijnen bij comb. Van
der Meer. Bij Suzanne zien we
konijnen en cavias in de hokken.
Voor de kippenliefhebbers een
bekende kreet: fokken is hokken!
Zeker als je een ras met legio
kleurslagen liefhebt; de Leghorn.
Gelukkig worden ze op twee adressen
in Damwald gehuisvest door comb. De
Waldpyk.
ZOMERSHOW
Via deze weg vragen wij aandacht
voor de zomershow welke plaatsvindt
eind juli. Het lijkt nu nog ver weg maar
aangezien het vooruitloopt op het (
huidige) showseizoen is aandacht wel
gewenst. Temeer als we de kooien
willen vullen met jonge dieren. Dan is
het voor veel rassen de hoogste tijd
om te gaan broeden of te
vermenigvuldigen :).

Help mee om leuke digitale
hokbezoeken te maken en stuur uw
fotos naar
hugobruinsma@hotmail.com
Hartelijk dank voor de inzendingen!

Yntusken op en om It Deel
te Readtsjerk

Prachtige konijnen bij
Comb. Van der Meer
.

Konijnen en cavias bij Suzanne Veffer

Leghorns bij comb. De Waldpyk

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.

