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Beste leden, 
 
De JVD-2022 ligt inmiddels weer achter ons. Als bestuur kunnen
we terugkijken op een geslaagde dag en hopelijk geldt dat ook
voor u, los van de behaalde resultaten vanzelfsprekend. 
 
De uitslagen en enige foto's staan inmiddels op onze website en
social media. 
 
Volledigheidshalve hebben we uitslagen als bijlage bij deze nieuwsbrief gevoegd. 
 
U kunt het bestand hier downloaden. 
 
Heeft u op- of aanmerkingen c.q. suggesties  n.a.v. de JVD, laat ons dit dan weten, want dan
kunnen wij ons voordeel er mee doen. 
 
Verder in deze nieuwsbrief: 
- Lief- en leed; 
- Nieuw lid; 
- Surveillant geslaagd voor examen; 
- TT-formulieren voor jubileumshow

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief SKNN oktober 2022

Formulieren
Jubileumshow 2022
 
Zoals toegezegd op de JVD sturen wij u
hierbij de stukken voor de jubileumshow
van de SKNN toe. 
 
Het betreft hier: 
 
1. TT-reglement 
2. Inschrijfformulier  
 
Klik op bovenstaande links om de
formulieren te downloaden. 
 
Sluitingsdatum van inschrijving is
zondag 20-11-2022 ! 
 
Locatie:  
Clubgebouw Drachtster
Vogelvrienden, Noorderdwarsvaart 84d,
9201 KL Drachten 
 
De meeste belangrijke data nog even op
een rij: 
 
- 01-12-2022: Inbrengen vogels van      

"Lief en leed"
 
Via een aantal leden ontvingen wij het
bericht dat de gezondheid van Koos
Schipper momenteel ernstig te wensen
overlaat. 
 
Koos kampt met ernstige rugproblemen.
Hij mist n.l. onder in z'n rug een stukje
wervel waardoor hij veel pijn heeft.  
Hij heeft hier pijnbestrijdijng voor. 
 
Ook heeft hij problemen met zijn
kransslagader, wat (momenteel) niet
operabel is (te risicovol). 
 
Het coronavirus heeft ook Gert
Mooiweer te pakken gekregen. In eerste
aanleg leek het er nog op dat Gert een
ziekenhuisopname te wachten stond,
maar gelukkig is dit aan hem voorbij
gegaan. Wel kampt hij nog met  o.a.
erge vermoeidheidsverschijnselen. 
 
Wij wensen hen veel sterkte en (voor
zover mogelijk) een spoedig herstel toe.
Beiden hebben namens de leden en

https://speciaalclubkleurkanarie.nl/jonge-vogeldagen/
javascript:;
https://speciaalclubkleurkanarie.email-provider.eu/download/klzgbnnio8/OsFIdV2s0w?file=TT-reglement-2022-SKNN.pdf&l={{list_id}}
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Nieuw lid 
 
Afgelopen maand hebben we Dhr.
Robert San Diego uit Assen als nieuw lid
kunnen verwelkomen. Hij fokt geel en
geelivoor. 
 
Wij hopen hem tijdens de jubileumshow
persoonlijk de hand te kunnen schudden
als nieuw lid

  14.00 tot  21.00 uur 
- 02-12-2022: Keuring vogels ( geen 
  toegang leden) 
- 02-12-2022: Opening TT om 19.30 uur 
  door Dhr. K. Snijder 
- 03-12-2022: TT open vanaf 10.00 tot 
  15.00 uur 
- 03-12-2022: Uitgifte vogels op volgorde 
  van afstand inzender. 
 
De vogels worden gekeurd door een 4-
tal gecontracteerde keurmeesters uit het
Zuiden van het land. 
 
Wij hopen een mooi aantal vogels te
kunnen inschrijven voor deze
jubileumshow en u te kunnen ontmoeten
op 01-12-2022 in het clubgebouw bij de
inname van uw "pareltjes". 
 
Heeft u problemen met het invullen van
het inschrijfformulier, schroom dan niet
en bel/mail met het secretariaat.

bestuur een fruitmand ontvangen. 
 
Weet u iemand van onze vereniging die
ziek is, laat het ons weten s.v.p. 
 

Surveillant NBvV
Als u denkt dat onze (bijna oud-)
voorzitter op zijn lauweren gaat rusten
na 01-01-2023, dan heeft u het mis. Hij
is afgelopen week geslaagd voor zijn
opleiding als surveillant NBvV.
Gefeliciteerd Riekus......

Speciaalclubkleurkanarie Noord-Nederland 
Secretariaat: 
Erik Hulsman 
Noordmaad 4, 8431TZ Oosterwolde 
Tel. 06-15137718 
bestuur@speciaalclubkleurkanarie.nl

Nieuwsbrief
Krijgt u deze
nieuwsbrief niet
automatisch, maar
wilt u deze wel
ontvangen, klik dan
op button hiernaast.

Aanmelden
nieuwsbrief

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 bestuur@speciaalclubkleurkanarie.nl toe aan uw adresboek.
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