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Bestuur K.D.S.V.            ,,NUT en GENOEGEN”. 

 
Voorzitter               J.Nes                               Zuiderzeestr 6  1719 LA Aartswoud 
                                                                         Tel 0229-581599  email dynestie@planet.nl 
 
Secr/Pennm.           N.G.Hoornsman            Schoolweg 62 1787AW Julianadorp 
                                                                         Tel. 023641530 email n.hoornsman@hetnet.nl  
 
2e Voorzitter          R.v/d Steen                     Leyerdijk 5 1733 JA Nieuwe Niedorp 
                                                                         Tel.0226-411708 email info@sealife.nl   
 
Lid-Notulist            A.Bontekoning               De Veert 2  1733 LL Nieuwe Niedorp 
                                                                          Tel.0226-410270 email  rina.dre@quicknet.nl  
 
Lid                          C.Bregman                       Elft 24  1777 AD Hippolytushoef 
                                                                          Tel.0227-593416   
                                                                           Email bregman179@quicknet.nl 
 
Lid                          A.Kortekaas                     Kleiweg 24  1761 LB Anna-Paulowna 
                                                                           Tel. 0223-522205   
                                                                           Email aj.kortekaas@telfort.nl   
  
Tatoueerder                                                    C.Bregman-N.G.Hoornsman(administratie) 
Tatoueeradres                                                 Schoolweg 62  1787AW Julianadorp 
 
 
 
Bestellen Fokkerskaart kan alleen via de verenigings secretaris. 
 
 
Bestel adres Sierduivenringen via verenigingssecretaris. 
 
 
Bestellen van ringen voor hoenders,watervogels,siervogels kunt U zelf bestellen via internet;           
www.nhdb.nl-aanklikken ringenburo-ringenbestellen-online bestelformilier en dat correct invullen . 
 
Bent U niet in het bezit van een computer of wil het bestellen niet lukken, dan kan het 
verenigingssecretariaat dit voor U doen tel. 0223-641530. 
 
Contributie;                         Leden              €15,00 per jaar 
                                              Jeugdleden          7,50      ,, 
                                              Donateurs            5,00      ,, 
Rabo bank     rek.  3703.17.440           tnv    Kleindiersportvereniging 
ING   bank     rek.  2478586                           Nut en Genoegen 
                                                                          Schoolweg 62   1787 AW Julianadorp. 
 
Redactie    adres N.G.Hoornsman zie bestuurssamenstelling. 
 
Ondersteund door;  Jac.Langes,  Margret Bos , Cor Bregman, Astrid Hendriks.             
                                    

 

 

mailto:dynestie@planet.nl
http://www.nhdb.nl-aanklikken/
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Uitnodiging Leden Vergadering; 

 

Het bestuur nodigt op Vrijdag  1 Augustus 2014 zijn leden uit aanvang 20.00 
uur de vergadering  bij te wonen. 

Deze wordt gehouden in het Dorpshuis t’sKrale Endt aan de Westerlanderweg 
61 1778 KN te Westerland. 

Agenda; 

1 Opening 
2 Notulen 
3 Mededelingen en ingekomen stukken 
4 Bespreking Jongdierendag (avond)  op 29 Augustus a.s. 
5 Voorbereiding   Wieringerlandshow    7-8-9 Nov. 
6 Ideeën uit de vergadering aktiviteiten 2015 
7 Pauze 
8 Fokkerspraatje 
9 Rondvraag 
10 Sluiting. 

                                                              Het Bestuur. 

Mededeling; 

Hoenders Enten 

De pseudovogelpest enting vindt plaats op Dinsdag 12 Augustus a.s 

Aanvang 7 uur s’àvonds.  

In deze Nieuwsbrief is voor de fokkers van hoenders welke mij bekend zijn 
een ent verklaring ingesloten. Wilt U a.u.b. er voor zorgen dat deze verklaring 
op de avond van enten ingevuld is. 

Als in deze Nieuwsbrief  de entverklaring ontbreekt en U heeft jonge 
hoenders welke geȅnt zouden moeten worden belt U mij 0223-641530 en de 
verklaring wordt na gezonden. 

 

Contributie; 

Heeft U de contributie 2014 nog niet voldaan dan a.u.b. zo spoedig 
mogelijk.      NL97RABO0370317440. Of  NL85INGB0002478586. 
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Verslagen van; 

Kleindiershow Paastentoonstelling 

Fokkerskeuring 

Hokbezoek Broek in Waterland 

Westerlander Dorpsfeest 

Hokbezoek D.V.S.Oudega 

 

Activiteiten die nog gaan komen; 

Dinsdag    12 Augustus    enten tegen de pseudo vogelpest bij hoenders 

Vrijdag      29 augustus  Jong Dierendag (avond) 

Hoendercompetitie  ???????? 

Vrijdag-Zaterdag-Zondag  7-8-9 November  Wieringerlandshow 

Ledenvergaderingen     zijn op 10 October en 2 December  2014 
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Paasvee tentoonstelling woensdag 9 april, Schagen 2014. 

De paasvee tentoonstelling begon voor de kleindieren organisatie dinsdag met een behoorlijke 

tegenslag, de vrachtwagen die we mochten lenen voor het ophalen van de materialen voor de 

tentoonstelling begaf het en daar stonden we om negen uur s’ morgens in Den Helder met een 

wagen die geen kant meer op ging. De monteur van de garage er bij, maar die kon hem ook niet 

maken ter plaatsen dus moest hij afgesleept worden. Onder tussen moesten we wat anders regelen 

en dat lukte gelukkig op het landgoed “Hoenderdaell”, daar konden we een grote gesloten 

aanhangwagen ophalen en deze  twee dagen kosteloos gebruiken. Al met al waren we ruim twee uur 

achter op schema en omdat ik geen telefoonnummers mee had genomen van de mensen van 

“Winkel en omstreken” ( dat is waar we de kooien huren) stonden deze al die tijd te wachten en zijn 

op een gegeven moment maar weg gegaan. Maar na dat we alles opgehaald hadden arriveerde we 

om 13.00 uur in Schagen bij het Makado, waar de opbouw weer als van ouds ging en we de 

tentoonstellingskooien in een recordtijd hadden staan. Woensdag 9 april een prachtige ochtend met 

zon, een heel verschil met de dag ervoor. Om 8.00 uur ging het Makado open en kwamen de 

inzenders binnen druppelen waar ze bij Silvia de betalingen van het inschrijfgeld doen en daarna de 

kooinummer van haar krijgen uitgereikt. Zelf ontvang ik de keurmeesters en schrijvers en bied deze 

na uitleg van de keuring koffie aan op het terras van de “Koffiecorner” die de hele ochtend ons weer 

van koffie en thee zal voorzien. Het aantal inzenders is dit jaar iets hoger als het vorig jaar (44 stuks) 

al hadden we minder kooien staan hadden we toch meer dieren dan vorig jaar( meer nesten konijnen 

en meer trio’s dwerghoenders) Om 9.00 uur start de keuring iedere keurmeester krijgt een schrijver 

toegewezen en bij de konijnen een aandrager, het was meteen al een drukte belang bij de keurtafels 

en dat zou de hele ochtend niet anders worden. Ook aan belangstelling van de pers hadden we geen 

klagen , er werd gefilmd, foto’s gemaakt en volop vragen gesteld. De keuring liep weer soepel, met 

ongeveer 25 dieren per keurmeester hadden deze keurmeesters tijd genoeg om de dieren uitgebreid 

te beoordelen. De beoordelings kaarten konden dan ook vlot boven de kooien van de gekeurde 

dieren worden opgehangen, en om 12.30 uur zijn de keurmeesters er uit wie de kampioenen zijn 

geworden en gaan dan ook met zijn alle naar de “Posthorn” waar ze namens de Paasvee een lunch 

krijgen aangeboden. Zelf vervoeg ik me bij het secretariaat om de prijswinnaars door te geven en de 

bekroningskaarten te laten maken die de winnaars hebben gewonnen. De uitslagen: Grote Hoenders: 

1e Orpington, A.J. Kortekaas, 2e Luiks vechthoen, J. Nes, 3e Braekel, A. Brak, 4e New Hampshire, A. 

Hettema-Kater. Dwerghoenders: 1e Sebright, T. Hauwert, 2e Wyandotte, P. Koopman, 3e Bassette, 

N.G. Hoorsman, 4e Hollandse Kriel, J. IJpma, 5e Barnevelder Kriel, B. Kool. Dwerghoenders trio’s:   1e 

Zijdehoen, P. Piepers, 2e Java, P. Piepers, 3e Serama, E. Baltus. Watervogels: 1e Indische Loopeend, S. 

Knook, 2e Chilli Smient, G. Vriend. Konijnen oud: 1e ned. Hangoor dwerg, C.G.C. de Nijs, 2e Vlaamse 

reus, A.J. Pronk, 3e Klein Zilver, R. Schouten, 4e Alaska, D. Bontekoning, 5e Gouwenaar, N.G. 

Hoorsman. Konijnen Jong: 1e Vlaamse reus, A.J. Pronk, 2e Ned. Hangoor dwerg, D. Akkerman. Cavia’s 

1e Cavia Gladhaar, Tim Brugts. Kleine Knagers: 1e Tamme rat, Tonia Vergunst. Sierduiven: 1e Duitse 

Modena Schietti, H. Bouwers, 2e en 3e Holle kropper, A. Hollander. Nesten Konijnen: 1e Nieuw 

Zeelander, L. Kortleve, 2e Hollander, H. Heidema, 3e Nieuw Zeelander, Jan Bouwers. De publieksprijs 

werd gewonnen door de D. Akkerman met een Ned. Hangoor dwerg en uit de goede inzenders werd 

het formulier van Roan de Vos uit Schagen getrokken als winnaar, beide ontvingen een taartbon te 

besteden bij Bakkerij Jonker te Schagen. Na dat we om 14.00 uur de tentoonstelling hebben 

afgesloten en de dieren weer huiswaarts gaan met de inzenders rest ons nog het opruimen van de 

kooien en aanvegen het binnen plein, dit alles was om 15.30 uur klaar en konden we weer  
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vertrekken uit Schagen om de tentoonstellingskooien en toebehoren terug te brengen. Tevreden en 

voldaan kwamen we om 18.00 uur thuis waar met elkaar ( Jac, Silvia en Piet Piepers) de dag nog even 

na bespraken onder het genot van een drankje, Het was een drukke maar vooral  een ontspannen 

gezellige dag waar gelukkig niets mis ging en we eigenlijk alleen maar winnaars hadden. Verder 

willen wij iedereen weer bedanken, inzenders, vrijwilligers, keurmeesters en natuurlijk het publiek 

want zonder dit alles kunnen we nog zo ons best doen maar zal het nooit wat worden. 

Tot volgend jaar op de Paasveetentoonstelling 

Anna Paulowna, Jac en Silvia Langes 

 

 

15 Juni 2014 

Terwijl  de mannen een fijne Fokkersmiddag beleefden, gingen wij als vrouwen een middag      

naar het  Kremlin in  Winkel. 

Waar wij werden ontvangen 

door mevr. Leegwater  met 

koffie en thee en een heerlijke 

Russische koek. 

Daarna nam de heer Ger 

Leegwater het over en nam ons 

mee naar buiten en vertelde op 

boeiende wijze  en bracht zijn 

fantasie tot leven. 

Van allerlei materialen  maakt hij 
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prachtige bouwwerken en beelden. Zo zie je in de Michael kapel  de aartsengel boven het 

altaar,  een muziek muur en een galerij en enkele vrij staande torens. Het grootste bouw 

werk staat achter op het terrein, waarvan het hoogste punt 10 meter is.  In en om de 

bouwwerken hebben velen beelden  een plaatsje gekregen.   Zo voert Sint Joris boven het 

amfitheater zijn gevecht met de draak . Dit alles met de hand gemaakt. 

 

 

                              

 

Rondom  het woonhuis  is een folly tuin ontstaan deze wordt verzorgt door mevr. Leegwater. 

Wij hadden  in het Kremlin een heel gezellige middag en zo dicht bij.  Zo tegen half 6 sloten 

wij ons weer aan bij de mannen waar we samen genoten van een barbecue. 

                                                                                                                                   R.H. 

 

21 juni 2014 

Hokbezoek bij vereniging KDS Broek in Waterland & Omstreken 

Om 8.15u bij  Ton zijn om vandaar uit met de bus van Klaas naar Cor te rijden en dan via de 

A7 naar Hoorn waar we het verzamelpunt hebben bij de Mac. 

Daar aangekomen in colonne naar Edam waar we op een afgesproken plek Maja Schoon 

zullen ontmoeten die ons de rest van de dag zal begeleiden. 

Om bij die plek te komen was niet zo makkelijk omdat de afslag van de snelweg niet 

gevonden kon worden maar na enig overleg heeft Cor het voortouw genomen en kwamen 

we een half uurtje te laat op de plek waar Maja verkleumd stond te wachten. 

Nu snel door naar familie van Vlaanderen waar de koffie klaar staat en de Grote en Kleine 

Lotharingers op visite wachten. 
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Fam.van Vlaanderen                                                              Yvonne van Hijum 

Na een warm onthaal door de familie lekker in de zon de konijnen bekijken en Cor gaf zijn 

keurmeester visie over de dieren met een kleine bespreking. 

Op naar het volgende adres via een toeristische route door Edam richting Purmerend waar 

Yvonne van Hijum staat te wachten met de Franse Hangoren. 

In de zon overgoten achtertuin worden de Franse Hangoren besproken en hoe Yvonne, die 

bezig is met een niet zo bekende kleurslag nieuw leven in te blazen, het snelste het 

gewenste resultaat kan behalen met het in kruizen van een andere kleurslag dan dat ze had 

gedacht. Zo zie je maar dat een hokbezoek ook nog eens vruchtbare informatie kan 

verschaffen omdat je mensen spreek die je normaal niet zou spreken. 

Omdat de tijd ons in de weg zat zijn we eerst naar Holysloot gereden om bij het oude 

schoolhuis de lunch te nuttigen, deze plaats was te bereiken door het nemen van kleine 

landwegen door de landerijen en via kruip en sluip wegen in een prachtig landschap waande 

je je even op vakantie in het buitenland, wat een mooie omgeving. 

Na een heerlijke lunch, naast de jolige pinken op het weiland, met een soepje vooraf weer in 

de auto op weg naar Gerrit Meppen in Ransdorp.  

Gerrit heeft een gevarieerde collectie aan dieren zoals Hangoordwergen, Cavia`s, 

Sabelpootkrielen en volière vogels. 

          

Luchs in Holysloot                                                        Gerrit  Meppen 

Dit alles gesitueerd in een dierenhuisvestiging, een afgekeurd woonhuisje omgetoverd in een 

dierenvilla, super leuk om dit te zien. 

De volgende rit gaat naar Marken waar we de familie Uithuisje gaan ontmoeten, waar Klaas 

de Vlaamse reuzen fokt, Johan en Cindy de klein Zilvers. Bij de dijk van Marken nog even 

bootjes kijken om daarna Marken in te rijden. Daar aangekomen was er een drukte van je 
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welste omdat de familie bezig was met het binnen halen van het hooi, maar Cindy liet ons de 

dieren zien en na een klein babbeltje weer door naar het volgende adres op de planning. 

         

Cindy  Uithuisje                                                           bij Jan Zoekende op de foto  Miep Steinhoff-Reurs 

Er volgde weer een mooie rit naar Monnickendam om bij Jan Zoekende de volière vogels en 

kleine parkieten te bewonderen. Wat me bij Jan te binnen schoot is dat je niet zoveel ruimte 

nodig hebt om van je hobby te genieten en dat met wat creativiteit je zelfs in een tuin van 

een rijtjes woning een prachtige oase voor je dieren kan creëren.   

Via de steeg liepen we door naar Miep Steinhoff-Reurs die haar hart heeft verpand aan de 

Goud Amedines in diverse kleurslagen, ook weer zo`n prachtige volière met een lange vlucht 

en mooie beplanting, walhalla voor de bewoners maar ook voor de buren die gratis mee 

mogen genieten van al dit pracht. Miep had ook nog een slaapkamer opgeofferd voor het 

verzorgen van de jonge dieren waar we de pasgeboren Chinese dwergkwarteltjes konden 

aanschouwen en jonge Amedinesen. Miep bleek ook nog eens een kunstenares te zijn en 

konden we genieten van diverse creaties schilderijen. Och wat een pracht. 

              

Maja Schoon       begeleide ons de hele dag .                Gezicht op Marken 

Vanuit Monnickendam naar Broek in Waterland om bij Maja, die ons de hele dag zo goed 

heeft vermaakt, neer te strijken wat ons laatste adres zou zijn. 

Daar genietend in de achtertuin met een hapje en een drankje nog even praten over de dag 

en de Blauwe Rexen van Maja.  

Wat een dag, wat een weer, wat een mooie omgeving, wat een vereniging, prachtig, dank 

jullie wel dat we even mochten komen kijken en tot ziens op de komende shows. 

Groetjes Astrid Hendriks 
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Bij Jan Zoekende 

 

 

 

Verslag Westerlanderdorpsfeest. 

 

Zondag 22 juni waren we weer aanwezig met een variatie aan klein dieren tijdens de jaarlijkse 

Country Fair, op het Westerlandlander-dorpsfeest. 

 

Deze buiten fair moet het echt hebben van mooi weer en dat was er dit jaar in overvloed. De 

weergoden waren dit jaar de organisatie goed gezind.  Zonnig weer met een koel briesje uit het 

noorden zorgde ervoor dat vele mensen een bezoekje brachten aan de fair.  

Ook de uitgezette fietstocht van 40 kilometer over Wieringen, met als start en finishplaats de fair  

trok vele deelnemers.  

Deelname aan het Westerlanderdorpsfeest is voor N&G een jaarlijks ritueel geworden, de organisatie 

zorgt altijd voor twee markt kramen, waarop we een aantal bakken kwijt kunnen om zo de klein 

dieren te presenteren.  

Dit jaar waren we maar met een klein groepje mensen, we waren daags voor de fair nog op 

hokbezoek geweest naar Broek in Waterland en enkele vaste deelnemers waren niet in de 

gelegenheid om twee dagen paraat te staan voor de club.  
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Klaas Hoornsman, Jan Bouwers en zoon en mijn persoontje zorgde voor de dieren en stand 

bemanning samen hadden we een leuke verscheidenheid aan dieren bijeen gebracht.  

De levende haven trok veel bekijks onder de bezoekers, de Orpinton haan en de bonte Franse 

hangoor waren toch wel de grote blikvangers.  

Dus hadden we over belangstelling niet te klagen, vele vragen werden gesteld door het aanwezige 

publiek, menig adres is er uitgewisseld m.b.t. de aanschaf van een toompje kippen of jong konijn.  

Het was behoorlijk drukker dan andere jaren, na de middag leek het wel de Kalverstraat, je kon over 

de koppen lopen, wat een volk was erop de been.   

De Country Fair tijdens het Westerlanderdorpsfeest was een zeer geslaagd evenement waar we onze 

vereniging en de hobby weer onder de aandacht hebben kunnen brengen bij het aanwezige publiek.  

 

Cor Bregman  

 

 

Hokbezoek bij Nut en Genoegen door Kleindiervereniging D.K.S. Oudega uit Friesland 

Op Zaterdag 5 Juli hebben 18 personen bij enkele fokkers van ons een bezoek gebracht. 

Het eerste ontvangst was bij Cafè ,,Nooitgedacht” in de Weere  samen met Jan Nes en Drè 

Bontekoning heeft het gezelschap genoten van koffie en gebak. 

                   

Vervolgens naar de Alaska konijnenstal van Drè. Nadat iedereen kennis genomen had van 

deze stal met Drè zijn favoriete  konijnenras werd de tour vervolgd naar Ton Kortekaas in 

Breezand. Daar hebben de bezoekers kunnen genieten van het bekijken van Hoenders 

Orpington en Barnevelder Krielen, een mooie voliȅre met allerlei soorten kleine vogels en de 

Bijenstal dit alles ingepast tussen bomen en planten. 
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Het volgende adres was Schoolweg 1 in Julianadorp aldaar is het Agrarisch Museum. Hier 

stonden de tafels gedekt voor de lunch en er genoten kon worden van heerlijke soep diverse 

soorten brood met o.a. beleg van croqetten, fricandellen en slaatjes. Na afloop hier van was 

er ook nog de gelegenheid het museum te gaan bekijken. 

Inmiddels werd het tijd om naar Klaas Hoornsman te gaan. Hier is voor ieder wat wils 

Konijnen,Geiten, Watervogels en Hoenders en Sierduiven.  Vooraf dit te gaan bekijken werd 

iedereen getracteerd op een ijsje  als toetje van de genoten lunch.

             
Echter de tijd gaat door, dus na geruime tijd hier te hebben rond gekeken werd het bezoek 

vervolgd naar het laatste adres. Hier was de stop bij Cor Bregman. Cor fokker van Franse 

Hangoor- en Luchs konijnen.  Cor heeft het voor de door Elly spic en span gepoetste stal 

enige dieren op tafel gezet om de bezoeker te vertellen wat de bevindingen zijn over deze 

dieren. 

Aan alles komt  een eind, ook nu nog even nagenieten van hapje en drankje vergezelt van 

een dank woord en het aanbieden van een mooie beker voor de komende tentoonstelling.  

Wij werden tevens uitgenodigd  volgend jaar een tegenbezoek te brengen. 

             

Aan alles komt  een eind, ook nu nog even nagenieten van hapje en drankje vergezelt van 

een dank woord en het aanbieden van een mooie beker voor de komende tentoonstelling.  

Wij werden tevens uitgenodigd  volgend jaar een tegenbezoek te brengen. 

Klaas Hoornsman 

 

 



13 
 

 

Lunch bij de familie Hoornsman 

Door: Margret Bos 

Jubilea. 

In zijn laatste jaar als penningmeester en secretaris is Klaas Hoornsman alles nog eens aan 

het nalopen. Zo heeft hij ook een lijst gemaakt met wie vanaf wanneer lid is van Nut en 

Genoegen Wieringen. Een aantal van de leden zijn al ruime tijd lid van Nut en Genoegen 

Wieringen. Het bestuur vond het daarom tijd om daar wat aandacht aan te besteden. 

Tijdens de jaarvergadering in Maart j.l. zijn er diverse speldjes uitgereikt aan diverse leden. 

Helaas is het niet altijd goed bijgehouden wie wanneer lid is, wat soms de precieze data 

bepalen wat lastig maakt. Ook brand heeft een aantal jaren informatie vernietigd, helaas. 

 

Deze leden hebben een speldje uitgereikt gekregen: 

Zilver: C.Lont   1988   26 jaar 
D.Halfweeg  1987   27 jaar 
C.Bregman 1986   28 jaar 
R.de Maaier  1986   28 jaar 
P.de Wit  1986   28 jaar 
H.Bouwens   1985   29 jaar 
 

Goud: J.Wittink  1976   38 jaar 
G.v/d Molen  1964   50 jaar 
J.Rotgans  1946   68 jaar 
 

Ook Anne Oldersma is één van de jubilarissen. Hij heeft geen speldje ontvangen maar een 

oorkonde. Anne is al lid vanaf de oprichting van de club.  
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Homme Heidema is nog niet lang genoeg  lid van Nut en Genoegen voor een speldje, maar 

wel al heel lang KLN lid. Reeds 70 jaar. Vanwege dit heugelijke feit is hij in December tijdens 

de opening van de show in Winkel gehuldigd. Ook hij is dus een jubilaris. 

 

Uiteraard hebben we de jubilarissen op de foto gezet na de vergadering in Maart. Helaas 

waren we daar niet helemaal goed op voorbereid. Gelukkig leven we in een digitaal tijdperk 

waarin mobiele telefoons ook foto's kunnen nemen. Het spontaan bedachte plan kon dus 

ook ten uitvoer komen. 

Marja, bedankt voor de foto's. 

 

Zoals u kunt lezen ontbreken er 2 heren op de foto. Zij waren ook niet aanwezig op de 

jaarvergadering.  

Klaas Hoornsman is als afvaardiging van het bestuur naar beide toe gegaan. Ikzelf ben met 

hem meegegaan voor het verslag. 

 

Prachtig dat al deze mensen al zo lang deze hobby / sport uitoefenen. Bij elkaar allemaal 

goed voor heel veel kennis en ervaring met het fokken van kleindieren. Ik hoop dat zij deze 

kennis en ervaring met ons willen delen, zowel binnen als buiten de club. 

 

De jubilarissen die aanwezig waren op de jaarvergadering: 

 

  
Achterste rij v.l.n.r.: P.de Wit, C. Bregman, J.Wittink, R.de Maaier A. Bontekoning. Voorste rij 

v.l.n.r.: D.Halfweeg, J.Rotgans,  H. Heidema. 
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Tussen verschillende ernstige en minder ernstige operaties door zijn wij (Klaas Hoornsman 

en Margret Bos) op bezoek geweest bij Gouke van der Molen. Vanwege zijn gezondheid 

verbleef hij ten tijde van ons bezoek bij zijn dochter. We zijn daar zeer gastvrij ontvangen, 

waarvoor dank. 

Na de eerste momenten van bijpraten, gaan we over tot de uitreiking van de speld. Klaas 

vond het leuk als ik hem zou opspelden aangezien Meneer van der Molen er voor gezorgd 

heeft dat ik konijnenfokker ben geworden en lid ben geworden van de club. Als 16  jarig 

meisje kocht ik bij hem mijn eerste kleurdwergen en heeft hij mij de kneepjes van het fokken 

geleerd. Altijd stond hij klaar voor mij met raad en daad. Standaard nog even thee drinken 

met wat lekkers erbij. Altijd was ik welkom met mijn vader. Dat heb ik zeer gewaardeerd en 

dat doe ik nog. Meneer van der Molen is dan wel niet meer actief als fokker en ik ben de 

kleurdwergen niet trouw gebleven, maar het contact is altijd gebleven. Voor mij dus een 

hele eer om hem de speld te mogen uitreiken.  

 
Vol trots poseert hij met de spelt op de borst. Uiteraard kletsen we nog even verder over 

vroeger. Wat er allemaal gepasseerd is, leuke dingen, maar ook minder leuke dingen. De 

oude shows kwamen naar voren en de goede sfeer die daar was. Fokkers waar je wat aan 

had als je wilde verbeteren, maar ook fokkers die moeilijk waren als het om verkopen van 

dieren ging zodat jij kon verbeteren. Dat is iets wat van der Molen nooit heeft kunnen 

begrijpen. Hij was liever genereus naar andere fokkers toe, zeker als dat de eigen fok niet in 

de weg zat.  

Net als de andere fokkers die ik voor de nieuwsbrief gesproken heb, zat het dieren houden 

er al vroeg in. Er hebben dan ook veel dieren zorg ontvangen van hem. De kleurdwerg echter 

is de grote passie geweest voor hem. Met veel zorg en kennis heeft hij ze jaren in de hokken 

gehad. Zijn dieren zijn heel Europa door gegaan zo door de jaren heen. In mijn tijd waren dat 

middengeel marter, destijds ook wel siamees genoemd. Verder had hij Witte van Hotot 

kleurdwergen. Inmiddels is hij als fokker gepensioneerd. Ondanks zijn inmiddels hoge leeftijd 
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rijdt hij nog steeds auto, heeft zelfs nog zijn groot rijbewijs. Hij is nog altijd actief als 

chauffeur voor Klink autoschade. Een actieve man, met een groot hart, maar hij neemt ook 

geen blad voor de mond. Als er iets was dan werd dat uitgesproken, wel met de nodige 

beleefdheid en respect. Dat maakt dat ik het altijd fijn heb gevonden om bij hem langs te 

gaan. Ik hoop dan ook dat ik nog lang van deze bezoekjes mag genieten. 

 

Onze andere jubilaris die we thuis opgezocht hebben is Dhr Anne Oldersma. 

Hij is al lid vanaf de start van de vereniging. Eén van de oprichters van de vereniging was zijn 

schoolmeester. Zo is hij als lagere school jongen bij de vereniging betrokken geraakt. Destijds 

begonnen met konijnen, maar later werden deze ingeruild voor kippen. In de papieren van 

de vereniging was niets te vinden over het lidmaatschap van dit jeugdlid. Het enige wat er is, 

zijn notulen die namen vermelden van mensen die een bijdrage leverden aan de 

vergadering. Verder wordt in de oude notulen vaak alleen het aantal aanmeldingen en 

afmeldingen van lidmaatschap gemeld en niet om wie het gaat. Daardoor is niet van 

iedereen de juiste datum bekend. Zo was dat in eerste instantie ook zo voor Anne Oldersma. 

Gelukkig kwam Klaas daar op tijd achter. Aangezien het wel heel speciaal is om al 75 jaar lid 

te zijn van de vereniging, werd er besloten ook een speciaal aandenken uit te reiken.  

Dit tot groot plezier van Dhr Oldersma die niet zo veel heeft met speldjes, maar des te meer 

met oorkondes. 

 
Dhr. Anne Oldersma met oorkonde. 

Prachtig vond hij hem. Hij raakt er die avond niet op uitgekeken. De plek waar hij mocht 

komen te hangen werd gelijk bepaald. Goed in het zicht, zodat hij er volop van kan genieten 

iedere dag. Op de oorkonde staan afbeeldingen van "zijn" ras de Wyandottes. Ik hoop dat hij 

alle dagen van de oorkonde mag genieten. Bedankt voor de gastvrije ontvangst bij u thuis. 
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Jongdierendag(avond) 2014 

Locatie:   Dorpshuis ,,Skrale   Endt” 

Westerlanderweg 61 

1778KN Westerland 

Op Vrijdagavond 29 Augustus    a.s. 

Dit jaar organiseert ,,Nut en Genoegen” voor het eerst een Jongdierenavond 
voor eigen leden. Het bestuur heeft gemeend dat dit de beste optie zal 
kunnen zijn om een jongdieren keuring in stand te houden. 

Hopelijk bent U als lid het met deze gedachte eens en als blijk daar van een 
aantal jonge dieren zult gaan inschrijven. Dit allestegen gereduceerd 
inschrijfgeld à €1,50 per dier. 

Gevraagd worden; Grote-en Dwerghoenders, konijnen, cavia’s en kleine 
knagers.     Bij de konijnen is weer een A en een B klasse.  De B klasse geldt 
voor dieren geboren na maart. 

Keurmeesters;  konijnen: A. Hertogh--C.Bregman--A.Verrijdt en  E.Oostindien.  

Hoenders;  G.Tesselaar     Cavia’s / Kleine knagers  ; A.Verrijdt 

Er zijn prijzen  voor A-B klasse konijnen  en  hoenders , voor fraaiste jeugd 
inzending een leuke herinnering Voor cavia’s en kleine knagers minimaal 15 
dieren.   

Mensen die willen helpen met o.a. het laden van de kooien en het opzetten 
daarvan zijn van harte welkom.  Het laden is bij C.Lont, Zandburen 42 
aanvang 16.00 uur  aansluitend opbouwen. Voor de helpers en keurmeesters 
die blijven, kunnen gebruik maken van koffie-thee en een broodje. 

Bent U beschikbaar, graag even een telefoontje naar Klaas Hoornsman tel. 
0223-641530. 

Inkooien   18.00 uur  om 18.30 uur aanvang keuring. 

Er zijn ook schrijvers en aandragers nodig U kunt zich opgeven via het 
inschrijfblad.  Stuur het inschrijfblad a.u.b. tijdig, de sluiting is definitief  10 
Augustus. 
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INLEVER ADRES  INSCHRIJFBLAD  OP STUREN NAAR: 

 

Marja Schenk 

Zuiderzeestraat    6 

1719 LA   Aartswoud. 

Tel. 0229-581599 

Email; dynestie@planet.nl 

Tot ziens op Vrijdag 29 Augustus graag op tijd aanwezig zijn in het Dorpshuis. 

  

mailto:dynestie@planet.nl
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INSCHRIJFBLAD JONGDIEREN AVOND 

,,Nut en Genoegen”. 

Naam                                                                                                                                       . 

Adres                                                                                                                                       . 

Postcode                                           Woonplaats                                                                . 

Telefoon                                                                                                                                  . 

Fokkerskaartnr.                                                              KLN                                                 . 

VOLLEDIG EN DUIDELIJK IN BLOKLETTERS INVULLEN. 

                 Ras           KLeur Geslacht 
M/Vr 

Jong Oormerk 

     
     

     
     

     
     

     

     
     

     
     

     

     
 

Aantal dieren    ………     à €1,50   =        €  ……………. 

Inschrijfgeld gaarne CONTANT betalen bij het inbrengen van de dieren. 

Geeft zich op om te schrijven                                   Ja/Nee 

Geeft zich op om aan te dragen                               Ja/Nee 

Geeft zich op om te laden en opbouwen               Ja/Nee  

De kooinummers worden bij het inbrengen gegeven.            


