Nieuwsbrief december 2018
Beste leden,
Om te beginnen deel ik u mee dat vanaf 1 januari 2019 Jan van der Wal toetreedt tot
het bestuur van de SKNN. Jan neemt de plaats in van Willem Wijkhuizen.
Wij zijn voornemens om tijdens de eerste bijeenkomst hierop terug te komen en
bestuurlijk afscheid van Willem te nemen.
Het bestuur heeft voor 2019 weer een interessant programma voor u samengesteld.
De voorjaarsactiviteiten houden we op een zaterdagmorgen in Drachten. De Jonge
Vogeldag 2019 houden we in de Mienthe te Oosterwolde. En onze regioshow gaan
we in Steenwijk houden.
Op zaterdagmorgen 23 februari houden wij onze eerste voorjaarsbijeenkomst in het
verenigingsgebouw aan de Noorderdwarsvaart 84b te Drachten met als thema; het
koppelen van onze kweekparen, waarvoor wij keurmeesters uit het midden van het
land hebben benaderd.
Op zaterdagmorgen 11 mei gaan we wederom naar Drachten voor onze tweede
bijeenkomst welke het thema heeft (kleur) voeding van onze kleurkanaries. Wij
hebben hiervoor een gerenommeerd duo gevraagd.
Aanvang beide bijeenkomsten 09.30 uur tot ca.12.00 uur.
Natuurlijk zijn leden van andere verenigingen en speciaalclubs van harte welkom.
Op zaterdag 19 oktober houden wij onze Jonge Vogeldag 2019 in de Mienthe te
Oosterwolde.
De keuring wordt op dezelfde “Engelse” wijze uitgevoerd zoals we dat elk jaar doen,
nu door twee zeer ervaren keurders uit het midden des lands.
Ook dit jaar winnen de mooiste vogels in hun groep een rollade.
En 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 hierover vroegtijdig door coördinator Jonge Vogeldag Koeno de Groot
geïnformeerd.
En dan de SKNN show, in 2019 zijn we in week 45 te gast bij de
Vogelvereniging Vogelkring Steenwijk e.o., te Steenwijk.
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Coördinator SKNN-show Jan van der Wal gaat u hierover vroegtijdig informeren.
Het bestuur wenst alle leden die deelnemen aan de COM show te Zwolle veel
succes, en hoopt vele prijswinnaars te mogen begroeten.
Tijdens de showdagen staan wij er als speciaalclub in een eigen stand. Indien u de
show bezoekt bent u welkom om de stand te bezoeken.
De koffie staat klaar !!
Alle be- en afgesproken data nog even op een rijtje:
a. Zaterdagochtend 23-02-2019 (Themadag in Drachten)
b. Zaterdagochtend 11-05-2019 (idem)
c. Zaterdag 19-10-2019 JVD (De Mienthe in Oosterwolde)
d. Vogelmarkt Assen op 30-03-2019
e. SKNN-show 2019 in Steenwijk. (Week 45 2019)
Het bestuur wenst u alvast een zeer goed kweek seizoen.
Namens het bestuur,
Riekus de Haan
Voorzitter SKNN
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