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Contributie
Wilt U deze contributie 2015 voldoen op
Ibanbankrek. NL97RABO0317440
t.n.v. Kleindiersportvereniging Nut en Genoegen
Fregat straat 3 1771 GV Wieringerwerf.
Contrb.per jaar Leden €15,00 Jeugdlid €7,50 Donateur €5,00
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Uitnodiging Leden vergadering;
Het Bestuur van K.D.S.V. “Nut en genoegen ”nodigt U op Vrijdag 13 Maart uit de Jaarlijkse Leden
vergadering bij te wonen.
Deze wordt gehouden in het Dorpshuis t’sKrale Endt aan de Westerlanderweg 61 1778KN te
Westerland.
Agenda;
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

Opening
Notulen
Ingekomen stukken en mededelingen
Jaarverslag secretaris
Financieel verslag penningmeester van de ver. ,aansluitend verslag pennm.
Wieringerlandshow
Verslag kascontrole commissie
Verkiezing kas controle commissie
Bestuursverkiezing aftr. en niet herkiesbaar A.Bontekoning , N.G. Hoornsman, en R.v/d Steen
.Volgende bestuurkandidaten hebben zich beschikbaar gesteld M.M.Bos-Bierman , D.T.PoolmanVledder en J.P.Bouwers.
Vooraf gaand aan de vergadering kan men zich aanmelden als bestuur kandidaat bij de secr.
D.T.Poolman-Vledder is kandidat voor de functie secretaris –penningmeester adres
Fregatstraat 3 1771GV Wieringerwerf tel. 06-30716575
Voorstel contributie verhoging 2016
Rondvraag
????????
Pauze

12 Met elkaar praten over je kleindier hobby. Ieder van ons zal zijn eigen beleving hier in vinden .
Interessant om met elkaar van gedachten te wisselen wat hier allemaal mee te maken heeft. Dit kan
gaan over bijv. huisvesting (binnen of buiten) ,samen stellen fok paren ( waar ga je op letten), het
opfokken (welke maanden in het voorjaar geven gem.het beste resultaat, nest grote, groei,
gezondheid bij hoenders wanneer het beste bevruchtings percentage) selectie , wanneer begin je ??
Ervaring met voeding , ziekte en behandeling.
13 Sluiting.

Leden vergaderingen 2015 zijn op 13 Maart -- 31 Juli – 9 Oktober en
13 December.
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Tijdens de jaarvergadering van 13 maart 2015 zullen er drie bestuursleden aftreden. Te weten: Klaas
Hoornsman, secretaris en penningmeester, Dré Bontekoning, notulist en Rob van der Steen, bestuurslid.
Voor deze plekken in het bestuur hebben zich drie leden verkiesbaar gesteld tot nu toe. Te weten: Denise
Poolman, Jan Bouwers en Margret Bos. Zij willen graag van de mogelijkheid gebruik maken om zichzelf voor te
stellen.
Denise stelt zichzelf beschikbaar voor de functie van secretaris en penningmeester:
Mijn naam is Denise Poolman en woon in Wieringerwerf. Ik fok rex konijnen in de kleur geel en blauw. In het
dagelijks leven ben ik werkzaam in de keuken van een verzorgingshuis in Den Helder. In mijn vrije tijd ben ik
bezig met het verzorgen van de konijnen, mijn paard of ik ben te vinden in de sportschool .Ik ben altijd wel
bezig en ben niet een persoon wat graag stil zit. Ik ben leergierig en sta altijd wel open voor nieuwe
uitdagingen.
Jan stelt zichzelf beschikbaar voor de functie van notulist
Ik ben Jan Bouwers, ben geboren en getogen in Breezand. 56 jaar jong, getrouwd met Tinie en Dennis
onze zoon. Ben sinds 2011 ZZP-er in de Agrarische sector en dan speciaal in de bloembollen. Sinds
een aantal jaren lid van Nut en Genoegen. Me zoon Dennis en ik ons hebben toegelegd op het fokken
van ras konijnen. Hier voor hadden we de zgn. huis, tuin en keuken konijnen. Maar nu u kent ze wel, De
Rode Nieuw-Zeelanders. We doen dit met veel plezier en zien een duidelijke voor uitgang.
Waarom in het bestuur van Nut en Genoegen?
Je kunt je zelf dan nuttig maken in een hobby die je leuk vind. Ik hoop dat ik met de andere
bestuursleden en de andere leden een goed team kan vormen om de vereniging nog verder vooruit te doen
komen.
Margret stelt zichzelf beschikbaar als bestuurslid, daarnaast zal zij de redactie van de nieuwsbrief op zich
nemen.
Mijn naam is Margret Bos, geboren en getogen in Anna Paulowna. Ik fok Nederlandse Hangoordwergen met
rus tekening zwart. Daarnaast hebben we Sérama's thuis lopen van mijn zoon en inmiddels ook van mijn
dochter(s). Naast mijn gezin werk ik in de huisartspraktijk in Breezand als praktijkondersteuner somatiek. Dat
houdt in dat ik de zorg voor chronisch zieken begeleid.
Inmiddels ben ik al vele jaren lid van Nut en Genoegen, zo'n 20 jaar al. Aangezien ik volop geniet van deze
hobby en de gezelligheid die het meebrengt, hoop ik mijn enthousiasme mee te brengen naar het bestuur
zodat we met zijn allen nog lang mogen genieten van een fijne club met leuke evenementen.
Op a.s. vergadering kunt u stemmen.
Indien u zichzelf beschikbaar wilt stellen voor een functie binnen het bestuur, dan kunt u zich melden bij het
bestuur via Klaas Hoornsman, secretaris.
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Jaarverslag Verenigingsjaar 2014 van de secretaris.
9 April Paastentoonstelling .
Op een zonnige woensdag 9 April voor de 116e keer. Er waren meer kleindieren ingebracht als in
2013, meer nesten jonge konijnen en de dwerghoenders meer trio’s. Ook deze keer weer een
overweldige publieke belangstelling .
Eerste prijs winnaars waren;
Grote hoenders
Ton Kortekaas Orpington
Dwerghoenders
T.Hauwert
Sebright Trio
Dwerghoenders P.Piepers
Zijdehoen
Indische loopeend
S. Knook
Konijnen oud N.H.D C.G.L.de Nijs
Konijnenjong
A.J.Pronk
Vlaamse Reus
Cavia gladhaar
Tim Brugts
Tamme rat
Tonia Vergunst
Sierduiven
H.Bouwers
Duitse modena Schietti
Nesten konijnen
L.Kortleve
Nieuw Zeelander
Al met al een hele gezellige dag mede te danken aan Jac. en Silvia Langes met hun medewerkers,
hartelijke dank daar voor.
15 Juni Fokkers keuring en BBQ.
Op zondag 15 juni is dit evenement gehouden bij de ouders van Margret Bos aan de Nieuwe weg in Anna
Paulowna. De kooien stonden in de schuur opgesteld en het beoordelen kon mede door de goede
weersomstandigheden buiten gebeuren.
Er waren allerlei rassen .Hoenders (grote en dwerg), het ras Serama en allerlei rassen konijnen meegebracht.
Dat op deze middag er zoveel dieren waren was te danken aan de goede opkomst van onze leden. Drie
keurmeesters voor de konijnen en èèn Keurmeester voor de hoenders hebben hun uiterste best gedaan aan
de leden van hun ingebrachte ras(sen) een begeleidend oordeel t e geven.
Uiteindelijk is dit de opzet van zo’n bijeenkomst.
Hierna volgde de BBQ. Samen met de dames zij waren inmiddels teruggekeerd van een interessante
excursie naar het Kremlin in Nieuwe Niedorp.
Samengevat een gezellige en vooral een leerzame middag, wat hopelijk betekent dat dit een terug
kerend evenement gaat worden.
21 Juni Hokbezoek bij Ver. Broek in Waterland en Omstreken.
Zaterdag 21 Juni zijn wij met een gezelschap afgereisd naar dit fraaie stukje N.Holland. We zijn
daar heel hartelijk en prima verzorgd ontvangen en hebben 7 adressen bezocht.
Heel afwisselend allemaal, we hebben gezien diverse rassen konijnen, sabelpoot krielen, cavia’s en
een grote voliȅre vogels.
Ook de lunch was voortreffelijk en dan genietend van zo’n mooi natuurlijk landschap zo afwisselend
van land en veel water, hier en daar doorsneden door hele smalle wegen.
Het totale programma hoofdzakelijk geregistreerd door Maja Schoon secretaresse van deze
vereniging en ons ook de hele dag heeft rond geleid, wij zijn haar inclusief alle bezoek adressen heel
veel dank verschuldigd. Een dag waar deze groepbezoekers nog veel over hebben nagepraat. Een
aanrader voor een ieder die dit stukje Noord Holland niet kennen, hiervan een bezoek brengen.
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21-22 Juni Westerlanderdorpsfeest.
Op zaterdag 21 en zondag 22 juni , Nut en Genoegen was door de organisatie uitgenodigd om zondag zich
aldaar te presenteren.
We konden gebruik maken van twee markt kramen. Daar de kooien op gesteld
bevolkt met verschillende rassen hoenders en konijnen. Voor de oppas en de nodige uitleg waren Cor
Bregman, Jan Bouwers en zijn zoon Dennis en ondergetekende aanwezig. Het was heerlijk zonnig weer,
mede daar door heel veel bezoek zodoende veel belangstelling naar de dieren in zijn geheel een mooie
gelegenheid te laten zien hoe je als liefhebber met kleindieren omgaat.
5 Juli Hokbezoek K.D.S.Oudega bij Nut en Genoegen.
Op zaterdag 5 Juli konden we 18 personen verwelkomen.
Nadat deze bezoekers in een cafè bij Jan Nes in de buurt koffie en gebak hadden genoten werd de
konijnenstal van Drè Bontekoning een bezoek gebracht. Hierna door gereden naar Ton Kortekaas daar zijn
liefhebberij van verschillende dieren te hebben bekeken door naar Julianadorp. Eerst maar genieten van een
uitgebreide lunch in het Agrarisch Museum.
Klaas Hoornsman was de volgende stap van allerlei diersoorten te zien, dan het laatste adres Cor Bregman
Franse Hangoren en Luchs konijnen bekijken, nog even onder het genot van een glaasje nazitten, bij hun
afscheid werd ons een beker aangeboden voor de a.s show en tevens een uitnodiging om het volgende jaar
bij hun vereniging een bezoek te brengen.
Samengevat heel plezierig gelijk gestemde mensen te ontmoeten.
29 Augustus

Jongdierenavond.

Op vrijdag avond 29 augustus de eerste jongdieren avond. Na een aantal jaren met vier verenigingen een
jongdierendag te hebben georganiseerd waarvan na verloop van tijd de animo in deze opzet afnam, hebben
de verenigingen in goed overleg besloten hiermee te stoppen. Dit jongdieren gebeuren was onder
gebracht in de gymzaal van het Dorpshuis in Westerland. Er waren 170 dieren ingeschreven.
Voor de keurmeesters van de konijnen Bregman, Hertogh, Oostindiȅn en Verrijdt de aangename taak
deze dieren te beoordelen en tussendoor gestelde vragen uitleg te geven.
Dit zelfde was ook aan hoenderkeurmeester Tesselaar bij de hoenders toebedeelt.
Het mooie van zo’n avond is dat het niet een langdurig gebeuren is wat in deze o pzet maakt dat niemand
tussentijds weggaat, wat vaak met een heel dagdeel wel gebeurde en dat is toch eigenlijk niet de bedoeling
van een jongdierenkeuring.
Deze avond liet de indruk achter dat men heeft genoten van een leuke avond met op zijn tijd wat t e drinken
en een hapje.
Zeker voor herhaling vatbaar.
27 September Regionale Hoendercompetitie.
Zaterdag 27 september gehouden in de gymzaal van het Dorpshuis. De
keuring ving om 13.30 aan deelnemende verenigingen waren;
Sportfokkers Bergen
OPKV Oostzaan
KDV Winkel e.o. en Nut en Genoegen.
Alles vindt plaats in zeven rondes elke keer met 4 dieren.
Uitgenodigd voor deze beoordelende taak was keurmeester Ferdinant v.d.Wal.
In de tussenstand na 4 ronden had Nut en Genoegen de leiding met 24 punten.
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Uiteindelijk hebben we de tweede plaatrs bereikt met 37 punten, èèn punt minder als de winnende
vereniging OPKV Oostzaan.
Terugkijkend op een geslaagde middag en de hoop volgend jaar (regenelementair ) weer met zeven
verenigingen te kunnen zijn.
8-9 November

Wieringerlandshow.

Op zaterdag 8-en zondag 9 november was het zover de 19e Wieringerlandshow. Het
totale draaiboek zag er vrijwel vergelijkbaar uit als voorgaande jaren.
Donderdag al benodigde spullen opladen en s ‘avonds in de manege van de Wironruiters opbouwen. Vrijdag
vervolg opbouw, beplanting ophalen hiermee de vijver aan kleden, watervogels er in, heel veel planten op
de kooien gezet, de dames van de tombola alles ingericht s’avonds hebben de inzenders de dieren
gebracht. Hiermee is veel werk voor bereid voor de komende twee dagen. Zaterdagmorgen 9 uur aanvang
keuring, deze werd om half èèn onder broken door gezamenlijk genieten van de Nasi maaltijd.
Na afloop hiervan de keurmeesters de laatste dieren van hun lijst gekeurd hadden kon de eind
keuring aanvangen.
De hoofd Ere prijsjury had nu de aangename en deskundige taak uit de beste voorgebrachte
konijnen een keuze temaken.
Bij de jeugd werd een Kleinzilver van Finn.v. Horick de beste. Jan
Adema won van de tekening rassen met een Papillon.
In de C klasse was een Deilenaar van Rob Pronk de fraaiste.
Een Duitse hangoor van Tom v. Horick was in deze categorie de fraaiste. Een
Vlaamse reus van Sjaak Noom werd met 197,5 punten kampioen. Fraaiste
Cavia rexrood van comb. Sommer was bij dit ras de kampioen.
Bij de grote Hoenders een Orpington van Ton Kortekaas kampioen en bij de
Dwerghoenders een Hollandse kriel van Jochem Ypma.
G.Vriend beste watervogel een kwaker , A.S.Reuver fraaiste sierduif een Italiaanse Meeuw.
Op zondagmiddag heeft Cor Bregman als keurmeester allerlei verschillende klein dieren welke niet aan een
show mee mogen doen gekeurd, deze kunnen strijden om de Wirense Trofee te winnen. De zes jarige Marieke
Vermaard werd de winnaar.
Om drie uur heeft voorzitter J. Nes aan alle gelukkige prijswinnaar hun prijzen uitgereikt. Een uur
later was de sluiting, dieren uitgekooid en met elkaar opruimen.
Dit jaar kunnen we heel tevreden zijn over de vele hulp welke van het begin tot eind is geweest.
Er is echter nog meer om met tevredenheid op terug kunnen zien o.a. meer bezoekers als vorig jaar, tombola
uitverkocht er waren ook meer dieren ingeschreven nu 2014 527, 2013 467.
Het tentoonstellings secretariaat was ook deze keer in vertrouwde handen van Marja Schenk en
Astrid Hendriks.
Er komt echter een verandering voor de volgende show in deze bezetting, Marja heeft te kennen
gegeven hiermee te willen stoppen, tijds gebrek is de reden.
Op de jaarlijkse ledenvergadering in maart zijn een zevental leden een verenigingsspeld opgespeld van
wege een 25 jarig of langer lid zijn.
De heren G.v.d.Molen en A.Oldersma zijn hiermee thuis bezocht.
Het aantal getatoeëerde konijnen in 2014 was 293 en in 2013 - 322
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De vereniging heeft 4 jeugdleden 73 leden , 3 donateurs.
Bestuurs- en leden vergaderingen zijn in dit jaar elk 4x gehouden.
Met deze opsomming van alle aktiviteiten welke in dit verenigings jaar zijn geweest wil ik graag afsluiten,
echter niet eerder U als leden van Nut en Genoegen met Uw familie nam ens het bestuur vooral een heel
gezond 2015 toe te wensen. Hopelijk mag dit van toepassing zijn op Uw kleindier hobby.
Hierbij nog een woord van dank aan Margret en Astrid voor alle copy voor de Nieuwsbrieven 2014. In dit
jaarverslag is al het geen wat gepasseerd is in dit afgelopen jaar in kort samen gevat, als U de Nieuwsbrieven
heeft bewaard kunt U alle verslagen daar in terug vinden.
Klaas Hoornsman secretaris
Tatoeeerschema konijnen 2015.
Cor Bregman tatoeëert elke eerste zaterdag v/d/ maand s’middags van af 2 uur uw konijnen bij Klaas
Hoornsman
Schoolweg 62 1787AW Julianadorp.
Het kan echter voorkomen dat door onverziene
omstandigheden uitgeweken moet worden naar een andere zaterdag.
Om te voorkomen dat u voor niets rijdt bel dan even van te voren.tel.0223-641530 of
0227-593416.
Onze tatoeëerder Jan Zuurbier uit Heerhugowaard kunt U te recht op afspraak
Tel. 06-22080279
Aktiviteiten 2015.
Woensdag
25 Maart
Kleindiershow Paasvee Schagen
Zaterdag
6 Juni
Rabo fiets sponsertocht
Zondag
14 Juni
Fokkerskeuring + BBQ. In het Dorpshuis Westerland
Zondag
21 Juni
Westerlander dorpsfeest Zaterdag
4 Juli
Hok bezoek naar D.V.S. Oudega Dinsdag
11
Augustus
Enten hoenders
Vrijdag
28 Augustus
Jongdierendag (avond)
Zaterdag
26 September
Hoendercompetitie
Zaterdag en Zondag 7-8 November Wieringerlandshow
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Door Margret Bos
Fokker in Beeld, bestuurder in hart en nieren.
Klaas Hoornsman

Klaas Hoornsman is aftredend bestuurslid. Vele jaren heeft hij klaar gestaan voor de club als secretaris en later
ook penningmeester. Als pensionaris kijkt hij terug op een leven waarin hij werkzaam is geweest met zijn vader
als veehouder, zelf voor akkerbouw heeft gekozen en een zoon die verder gegaan is in de bollen. Reeds vele jaren
getrouwd met Riet en woonachtig in Julianadorp. Zelf kan hij niet herinneren wanneer hij begonnen is met het
houden van dieren. Op zijn zesde is er al een foto gemaakt van hem met zijn konijnen. Klaas was er dus al jong
bij.
Ook dit verhaal kunnen we dus starten met het feit dat het houden van dieren en de liefde voor deze zelfde
dieren er al jong in zat. Thuis zorgde hij graag voor de konijnen en de kippen. Hij is dan ook niet lang zonder
dieren bij huis geweest. Maar wel een korte periode.

Na zijn trouwen ging Klaas in Den Helder wonen, op het dorp waren geen woningen beschikbaar. Op de
ouderlijke boerderij zorgde hij nog steeds voor de dieren en onderhield daar ook de tuin, maar eenmaal thuis
gekomen had hij niets om handen. Na 6 jaar nam hij het besluit dat er ook thuis dieren gehouden moesten
worden.
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Gelukkig was er een buitenplaats bij het huis en er werden hokken gemaakt voor de konijnen. Gewone huis, tuin
en keuken konijnen kwamen er. In Den Helder is Klaas voor het eerst lid geworden van een kleindiervereniging,
maar de vereniging ging ter ziele. Inmiddels waren zij terug verhuisd naar Julianadorp en woonden zij zelf op de
boerderij. Na het overlijden van zijn moeder kwam het huis te koop. Zo kwam hij in contact met Kees Kroon. Kees
wilde het huis van zijn moeder kopen voor zijn dochter. Om een lang verhaal kort te maken...Kees vroeg Klaas
mee naar de bondsshow in Den Bosch eind Januari 1981. Daar zaten ze, het ras wat voor altijd een plekje heeft
gekregen in het leven van Klaas: De Gouwenaars. Hij nam een ram en twee voedsters mee naar huis. Ze zijn altijd
gebleven.

Er hebben nog ontzettend veel andere rassen in de hokken gezeten zoals de van Beveren, Groot Zilver, Klein
Zilver, Witte van Hottot, Wener -wit en noem maar op. Ongeveer 5 jaar later kwam er Beige bij en ook de
Alaska's kwamen op stal. Allen rassen van de 7 rassen club.
Toch is de opsomming zo nog niet compleet, hij houdt ook vele kippenrassen. De Amrock heeft zijn hart gestolen
en ook de Marans, verder lopen er Antwerpse baardkrielen, Orphingtons en Bassettes. Zwanen sieren de vijvers
met een heel scala aan watervogels, daarnaast heeft Klaas nog duiven en geiten.

De tuin onderhouden is een andere hobby van hem, die hij met veel plezier uitvoert. In de herfst van 1981 is
Klaas lid geworden van Avis, door Kees Kroon geregeld en in 1982 werd hij lid van Wieringen. Ook dat was
geregeld door Kees Kroon vertelt Klaas lachend. In 1996 wordt hij gevraagd om penningmeester te worden
aangezien de toenmalige penningmeester stopte met de hobby door een verhuizing. Daar hij al secretaris en
penningmeester is van de Havannaclub bedankt hij voor de eer. Uiteindelijk neemt hij toch de functie op zich en
vervult hij deze functie nog steeds. In 2004 is de functie van secretaris erbij gekomen. Hij rekent zichzelf "rijk" dat
het altijd allemaal zo plezierig is verlopen. Er zijn geen moeilijke, niet op te lossen, incidenten geweest in al die
jaren.
Zoals we allemaal weten staat Klaas op nog veel meer momenten klaar voor de vereniging. Na het overlijden van
Kees Kroon is het tatoeëren ook naar de schoolweg verhuisd.
Verder verzorgt hij vanaf februari 2004 de nieuwsbrief voor de vereniging. In maart 2007 is de eerste kleureditie
uitgegeven. Zo zijn er nog vele (soms onzichtbare) taken te benoemen die hij uitvoert.
De beleving, dat vind Klaas het belangrijkste. Dat staat bovenaan. Het gaat om de beleving, het plezier van het
houden van de kleindieren. Het is een hobby en als zodanig is het ook belangrijk het te beleven. Het gaat niet om
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geld, het gaat juist om gunnen. Samen maak je de meeste vorderingen. Delen levert het meeste op. Dat geldt
zowel voor de kwaliteitsverbetering bij de dieren als de persoonlijke omgang met elkaar. Dit heeft hij dan ook
altijd voorop gezet.

Klaas, namens mijzelf, maar ik denk dat dit voor vele leden geldt, hartelijk dank voor de inzet en betrokkenheid
voor onze club. De beleving is levend gemaakt door hart te hebben voor de vereniging. Persoonlijk hoop ik dat dit
een sneeuwbal effect mag geven naar alle overige leden van de club. Zodat wij allen samen nog lang mogen
genieten en beleven.
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Fokker in Beeld
Dré Bontekoning
bestuurslid, notulist

Door: Margret
Bos

Dré is getrouwd met Rina, samen hebben ze drie kinderen die inmiddels allemaal uit huis zijn. Ook
zijn ze al vele jaren opa en oma en genieten daar zichtbaar van.
In zijn jeugd is hij opgegroeid in Midwoud, maar na zijn trouwen ging hij in Nieuwe Niedorp wonen . Het
mooie dorp waar ze hun hart aan verkocht hebben. Op het moment dat Dré als directeur voor ZAP ging
werken verhuisden ze naar Ewijcksluis. Dat was verplicht bij de functie. Het is altijd de bedoeling geweest naar
Nieuwe Niedorp terug te verhuizen. Hun hele sociale leven is daar dan ook actief gebleven in die
periode. Nu zijn ze al weer een heel aantal jaren terug en genieten zichtbaar van hun plek.
Dré fokt al een jaar of 45 konijnen. Vanaf het begin zijn het Alaska's geweest. Nooit is er een ander ras in de
hokken gekomen. Hier heeft Dré zijn hart aan verpand. Hij wil graag landelijk mee doen en daarvoor heb
je toch een goed doorgefokte stam nodig. De Alaska brengt hem alles wat hij wil. Geen reden om een ander
ras te nemen dus. Het landelijk mee doen lukt ook aardig, 3e in Utrecht met 96pt. Dré is lid van de 7 rassen
club waar de Alaska onder valt. Menig keer gaat hij dan ook op stap met Klaas Hoornsman en Jan Nes, die
ook allen dieren hebben die bij die speciaalclub thuishoren. Dat maakt het erg gezellig, zo samen op stap.
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Van kleindiervereniging Winkel e.o. is Dré al vanaf het begin van zijn carrière als fokker lid. Van Nut en
Genoegen Wieringen is hij ongeveer 30 jaar geleden lid geworden. Katrinus Hille maakte hem lid bij Nut en
Genoegen. Helaas weet Dré het niet meer precies wanneer het was. Ook de administratie van de club
levert hier geen duidelijkheid in. Vroeger werd er alleen genoteerd hoeveel nieuwe leden er waren, niet wie
het waren. Naar vergaderingen ging Dré toen nog niet, dus ook de notulen leveren hierin geen duidelijkheid.
Maar dat hij al lang lid is, dat is wel zeker.
In 1999 pakte hij de functie van bestuurslid op. Later is hij ook gaan notuleren. Destijds hielden ze de
bestuursvergaderingen op kantoor bij ZAP, inmiddels houden ze de vergaderingen bij één van de leden thuis.
De locatie rouleert.
Het plan is altijd geweest om met de functie van bestuurslid te stoppen als hij terug verhuisde naar Nieuwe
Niedorp, maar dat is dus niet gebeurt. Inmiddels is hij over de 70 jaar en vindt hij het tijd om te verjongen
met het bestuur. Dat is dan ook de reden dat hij zijn functie neer legt. Er zijn zoveel nieuwe media om contact
te onderhouden met andere kleindierliefhebbers dat het goed is om plaats te maken voor de jongere
generatie, zodat zij via de nieuwe media de jongere generatie liefhebbers ook bereiken.

Dré is altijd nauw betrokken geweest bij de jongdierendag. Grootse plannen hadden de bestuursleden van de
verschillende verenigingen om samen een jongdierendag te organiseren. Hela as bleek na een aantal jaren,
dat de leden van de clubs daar anders over dachten. De inschrijvingen namen de laatste jaren al meer af.
Ondanks dat hij het teleurstellend vindt dat het zo gegaan is, is hij weer heel blij met het succes van de vele
inschrijvingen
de
laatste
jongdierenavond
van
onze
club
alleen.
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Het is wel duidelijk dat er nog een goede weg gevonden moet worden in het voorbereiden van die show,
aangezien ze met heel weinig mensen het werk
moesten verrichten. Vooral 's middags was het een probleem.
Het verbaasd Dré ook regelmatig dat bijvoorbeeld beginnende fokkers hun dier komen brengen met
jongdierendag en dan gelijk de vraag stellen wanneer zij hun dier weer kunnen halen...Zij blijven niet bij de
keuring en raken zo ook niet betrokken bij de club. Dat vind Dré moeilijk te begrijpen, zo leer je ook zo weinig.
Verder kennen wij Dré natuurlijk allemaal als de coördinator van de eindkeuring. Keurig houdt hij alle lijsten bij
van de dieren die op tafel moeten komen, wie welke punten toegekent krijgt en welk dier dus winnaar van zijn
groep wordt of zelfs overall kampioen.
Aan alle leden wil Dré wel meegeven dat het met meedoen draait om de details en dat het vooral belangrijk is
om de dieren schoon en in goede conditie te brengen.

Zoals al eerder vermeld, gaat Dré ons verlaten als bestuurslid - notulist. Gelukkig blijft hij als fokker aan. Ik
denk dat het bestuur in zijn nieuwe formatie ook altijd terug mag vallen op zijn kennis en kunde. Indien
het nodig is zullen we daar als club ook zeker gebruik van moeten maken.
Dré ook voor jou een hartelijke dank voor de inzet voor al deze jaren die geweest zijn en je voor onze club een
betrokken bestuurslid bent geweest. Ik hoop dat we nog vele jaren van je dieren mogen genieten op de
shows. We nemen afscheid van je als bestuurslid, maar gelukkig niet van jou als fokker. Nogmaals
bedankt!
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Schager Paasveetentoonstelling 2015
Na de goed geslaagde Kleindiershow op de Schager paasveetentoonstelling van 2014 wil ik weer uw aandacht
vragen voor de komende show op woensdag 25 maart 2015. We rekenen weer op tienduizenden bezoekers
uit het hele land, dus over publiek hebben we nooit te klagen. De plaats is weer vanouds op het mooie
binnenplein van het overdekte Makado-winkelcentrum in het hartje van Schagen. Vorig jaar hadden we een
hele mooie , zeer afwisselde collectie dieren ruim 170 stuks. Het was verdeeld over zo’n 45 verschillende
rassen in vele kleurslagen (Konijnen, hoenders, dwerghoenders ,duiven en cavia’s) . Het geheel konden we
dat jaar ruim kwijt op het plein zodat de presentatie naar het publiek er weer gelikt uitzag, dan is het ook een
goede propaganda voor de kleindiersport met veel informatie voor een ieder die wat vragen wil. Wij vragen
dan ook weer uw medewerking door wat, in een zo groot mogelijk variatie in te zenden want vooral de
afwisseling is hier heel belangrijk. Zoals gewoonlijk zijn de duiven wat minder vertegenwoordigd, dus fokkers
doe je best dan zorgen wij voor de nodige propaganda. Verder vragen wij natuurlijk weer hoenders, konijnen
, cavia’s en kleine knagers. Dit geheel dan weer onderverdeeld in jong, oud, nesten, trio’s of koppels.
Voor de hoenders zullen we het enten dan weer gaan verzorgen, bijna zonder kosten mits het niet over te
grote afstanden uitstrekt. Dit zal half maart gebeuren. Neemt U alstublieft vroegtijdig even contact met mijn
op zodat wij het geheel kunnen inplannen. Deze enting is tevens nog geldig voor de
Landbouwtentoonstelling in Opmeer op de eerste maandag in augustus.
Inkooien: woensdag 25 maart 2015 om 8.30 uur.
Prijsuitreiking: om ongeveer 13.00 uur.
Uitkooien : woensdag middag om 14.00 uur.
De keuring geschied door erkende keurmeesters. De prijzen zijn heel mooi, het inschrijfgeld laag en er is
natuurlijk geen intreegeld.
Wij zouden dus zeggen:
Tot ziens op de Schager Paasveetentoonstelling, een uitje voor het hele gezin.
Informatie over de paasveetentoonstelling en eventueel een vraagprogramma kunt u krijgen bij:

Jac Langes
Molenvaart 303
1761 AG Anna Paulowna
Tel: 0223-522903 of 06-54324940
E-mail: jaclanges@quicknet.nl
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AVIA Marees introduceert Clubsparen!
Speciaal voor (sport)clubs en verenigingen introduceert AVIA Marees het zgn. AVIA Clubsparen! De leden én
alle mensen die een club een warm hart toedragen kunnen middels het AVIA Clubsparen geheel GRATIS
punten sparen bij AVIA. Deze spaarpunten kunnen door de club worden verzilverd bij AVIA Marees en geheel
naar eigen inzicht worden besteed.
Clubsparen voor NUT EN GENOEGEN WIERINGEN!
Tank de NUT EN GENOEGEN WIERINGEN clubkas vol met AVIA vol met AVIA Clubsparen! Hoe? Eenvoudig
door te tanken én te sparen bij één van de AVIA Marees stations. Vanaf heden kun je ook Clubsparen voor
NUT EN GENOEGEN WIERINGEN. Door met z’n allen te Clubsparen voor NUT EN GENOEGEN WIERINGEN spek
je eenvoudig en direct onze clubkas. Doe ook mee en begin vandaag nog met Clubsparen, want hoe meer
Clubspaarders hoe hoger de bijdrage van AVIA Marees voor onze club.
Hoe werkt Clubsparen?
AVIA Marees heeft afgesproken met NUT EN GENOEGEN WIERINGEN om het Clubsparen ook voor NUT EN
GENOEGEN WIERINGEN mogelijk te maken. Vraag dus vandaag nog de speciale Clubspaarpas aan bij de
sponsorcommissie van de club en gebruik de Clubspaarpas bij elke tankbeurt op de deelnemende AVIA
tankstations. Op die manier spaar je automatisch en eenvoudig voor je club. Alle spaarpunten worden direct
automatisch bijgeschreven op het saldo van de club. Periodiek kan NUT EN GENOEGEN WIERINGEN de
spaarpunten verzilveren bij AVIA Marees en het geld naar geheel eigen inzicht besteden.
Voor mee informatie over het AVIA Clubsparen kun je ook kijken op
www.aviamarees.nl
Tanken en (onbemand) sparen:
Uniek in Nederland, ook onbemand sparen bij AVIA Marees! Niet alleen op onze bemande tankstations kun je
sparen maar, alleen bij AVIA Marees, ook op alle eigen onbemande tankstations kan gespaard worden.
Hierdoor kun je dus ook Clubsparen op onze onbemande VIA tankstations.
Sparen op een onbemande AVIA tankstation:
1) Voer eerst de (Club)spaarkaart in en volg de instructies op de
betaalautomaat.
2) Hierna de betaalpas invoeren en volg de instructies op de
betaalautomaat.
3) U kunt nu tanken.
4) Kies indien wenselijk na het tanken op de betaalautomaat voor
(bon)ticket.
Sparen bij een bemand AVIA station: Geef vóór u afrekent de (Club)spaarkaart af aan de AVIA medewerker.
Met ruim 50 tankstations in de regio is er altijd wel een AVIA bij jou in de buurt.
Kijk op www.aviamarees.nl (menu: AVIA tankstations) voor het dichtstbijzijnde AVIA tankstation bij jou in
de buurt.
Nb. Spaarpunten worden direct bijgeschreven op het saldo van de club en staan daarom niet vermeld op
de tank bon.
Tot slot:
Middels het AVIA Clubsparen wil AVIA Marees structureel en zonder uitzondering alle clubs en verenigingen in
de regio ondersteunen. Alle geinteresseerde clubs en verenigingen kunnen zich daarom aanmelden via
clubsparen@aviamaress.nl of via www.aviamarees.nl.
De AVIA Clubspaarkaart is te gebruiken i.c.m. de volgende betaalwijzen: Cash, PIN, MTC, Travelcard, Maestro,
Eurocard/Mastercard, VISA en XXImo.
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