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Bekijk de webversie

Tusken De Hobby
Dit is de eerste digitale nieuwsbrief van PKV Frisia Dokkum
e.o.
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).
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.
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.

Oproep
Hierbij alvast een oproep
voor de commissieleden
van de Frieslandshow.
Arie Hagedoorn stuurt binnenkort via de
mail het draaiboek rond.
Het verzoek is om hier goed naar
te kijken en per ommegaande te
reageren. Dit helpt erg mee om het
formele deel van de
ledenvergadering kort en bondig kunnen
houden en zo vlot over kunnen gaan
naar het aansluitende programma.
Ledenvergadering
Momenteel wordt er een passend
programma bedacht. We gaan ervanuit
dat we in de volgende Us Hobby kunnen
onthullen wat het is.

90 jarig bestaan PKV
Frisia
Dit jaar bestaat PKV Frisia 90 jaar!
Is het al een hele prestatie
om gelijkgestemden te verenigen, in de
huidige tijd een vereniging vormen met
zo rond de 100 leden en structureel een
volwaardig jaarprogramma te draaien is
best iets om trots op te zijn.
Er zal op gepaste en bescheiden manier
aandacht aan het 90- jarig
bestaan worden gegeven. Zo medio
september kunt u dit in en zeker ook
aan Us Hobby vernemen.

Voor u gezien

Hoe dan ook zet 27 september vast in
uw agenda( waarschijnlijk is de
aanvang wat eerder dan gebruikelijk).

Jongdierendag 2019
Het eerstvolgende vaste
verenigingsmoment is de Jongdierendag.
Traditiegetrouw vindt deze plaats bij
Wolters Fouragehandel te Broeksterwald.
De editie van 2019 zal plaatsvinden op
zaterdag 7 september a.s.
Informatie en het inschrijfformulier zijn de
reeds met Us Hobby 20192 meegestuurd. Stuurt u vooral ook in om
te weten hoe uw dieren er voor staan
en om dit treffen tot een succes te
maken.
Naast de jongdierendag van Frisia is er
dit jaar een uitgebreider programma.
Dit met medewerking van partijen die een
relatie hebben met Wolters. Dit initiatief
komt van Wolters en we zijn erg
benieuwd!
Verkoop dieren
Er zal dit jaar ruimte zijn voor verkoop
van uw dieren. Dit zal in een separate
ruimte ( of tent) zijn. Er kan door leden
voor een klein bedrag van 1,00 Euro een
kooi ( per dier) worden gereserveerd. Wilt
u hier gebruik van maken? Dan graag
door geven aan Arie Hagedoorn.

U zult wel denken; daar zitten ze weer te
aldwiifjen...
Ik verzeker u dat deze heren wel 'efkes
skoft' hebben verdiend. Naast de
bestuursfunctie en allerlei andere drukte
voor Frisia hebben ze nog tijd gevonden
om de kooien te behandelen én te
verplaatsen. Beide was erg nodig. Na
vele jaren komt daarmee ook het
einde aan 'Us hokje' op de Hardravers te
Dokkum. De kooien staan momenteel bij
Wolters voor de Jongdierendag om
daarna te verhuizen naar de opslag in
Holwerd.

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.

