Nieuwsbrief 2018
Beste leden,

Het is ons als bestuur gelukt om ook dit jaar voor u een interessant programma te
realiseren. Helaas kunnen niet alle activiteiten in Drachten gehouden worden, en
moeten we noodgedwongen uitwijken naar Oosterwolde. Ook moesten we voor twee
activiteiten naar een andere datum uitwijken. Het is niet anders.
Op zaterdagmorgen 24 maart 2018 houden wij onze eerste voorjaarsbijeenkomst in
het verenigingsgebouw aan de Noorderdwarsvaart 84b te Drachten. Het is ons gelukt
om de heer Sjoerd Zwart uit Tegelen (Limburg) te laten komen. De heer Zwart is een
voedingsdeskundige (vogelvoeding) pur sang. Wij hebben met hem afgesproken om
als thema’s voeding in relatie met kweekproblemen te behandelen, en de
problematiek m.b.t. ongedierte in onze vogelverblijven. Hoe pakken we ongedierte in
onze vogelverblijf / kweekruimte aan.
Aanvang om 09.30 uur tot ca.12.00 uur.
Natuurlijk zijn leden van andere verenigingen en speciaalclubs van harte welkom.
Op donderdagavond 17 mei 2018 organiseren wij onze tweede bijeenkomst in “De
Mienthe” in Oosterwolde een lezing, met als gastspreker Drs. T. Oranje uit Zelhem.
Dhr. T. Oranje is een (vogel-)dierenarts, gespecialiseerd in vogelziektes. Aanvang
bijeenkomst 19.00 uur. Ook leden van andere verenigingen en speciaalclubs zijn van
harte welkom. Wel graag vooraf aanmelden i.v.m. beschikbare ruimte.
Dit jaar organiseren we onze jaarlijkse Jonge Vogeldag op zaterdag 13 oktober 2018
in Fletcher Hotel “De Zon” in Oosterwolde.
De keuring wordt op dezelfde “Engelse” wijze uitgevoerd zoals we dat elk jaar doen.
Ook dit jaar winnen de mooiste vogels in hun groep een rollade.
Natuurlijk zijn er weer 3 rijkelijk gevulde boodschappenmanden beschikbaar voor de
3 mooiste kleurkanaries (Melanine, lipochroom en mozaïek) en krijgt de mooiste van
de JVD de bekende bokaal.
U wordt vroegtijdig door coördinator Jonge Vogeldag Koeno de Groot geïnformeerd.
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En dan de SKNN show, in 2018 zijn we te gast bij de Vogelvereniging Oostwold te
Oostwold van 29 november t/m 1 december. De keurdag is 28 november.
Het zal dan de eerste show zijn waar wij als speciaalclub het bondskruis en
bondsmedailles mogen uitreiken.
Coördinator SKNN show Willem Wijkhuizen informeert U vroegtijdig.
Het bestuur feliciteert bij deze alle SKNN prijswinnaars Bondsshow te Zwolle. Een
puike prestatie. Volgend jaar wordt het wereldkampioenschap ( C.O.M.) in Zwolle
gehouden. Voor u een mooie gelegenheid om deel te nemen.
Verder kunnen we met trots meedelen dat Koeno de Groot zijn topprestatie van het
wereldkampioenschap te Rosmalen 2015 heeft kunnen evenaren. Hij won zilver met
een Agaateumoroodmozaiek type-1. Een geweldig resultaat Koeno. Gefeliciteerd.
Tijdens de Bondsshow te Zwolle hebben gesprekken gevoerd met enkele potentiele
sponsors. Wij kunnen U meedelen dat firma Afcon ons de komende 5 jaar gaat
sponsoren. U kent Afcon van o.a. kunststofgaas etc.
De advertentie staat op onze website.
Het bestuur wenst u alvast een zeer goed kweek seizoen.
Namens het bestuur,
Riekus de Haan
Voorzitter SKNN
(Aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers)
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