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 Nieuwsbrief 
 

Pluimvee, Pelsdieren, Sierduiven, Sier - en 

Watervogelfokkersvereniging “Sport Veredelt” 

Secretaris:  A. van Loo 

Het Kooiveen 56, 8096 MC  Oldebroek 

Telefoon:  0525-652263 / 06-48021131 

E-mail :  info@sport-veredelt.nl 

 

Beste kleindierenliefhebbers, 

Hierbij de eerste nieuwsbrief van Sport Veredelt!  

Op deze manier willen we jullie op de hoogte brengen van 

de laatste ontwikkelingen, nieuwtjes en uitnodigen voor 

diverse activiteiten. Lees, neem het op en doe er wat mee! 

Veel leesplezier! 

 

Nieuw bestuur 

Zoals jullie weten heeft er de afgelopen tijd een verandering in 

het bestuur plaatsgevonden. We zijn blij dat we weer compleet 

zijn en dat we kunnen melden dat de taken als volgt zijn 

onderverdeeld: 

- Voorzitter  Henk Tromp 

- Secretaris + tentoonstellingssecretaris Alfred van Loo 

- Penningmeester Cees Souman 

- Praktische zaken Gerwin Euverman 

- Activiteitencommissie Greta Plette- Heshusius 

Verheugd kunnen we melden dat het tentoonstellingsbestuur is 

aangevuld met 2 enthousiaste leden, namelijk Hanneke Top- 

Van Hooren en Gerrit van Wijhe (Oosterwolde), welkom! 

Met deze nieuwe samenstelling van het (tentoonstellings-) 

bestuur hopen we weer veel mooie dingen te kunnen gaan 

doen ten gunste van onze vereniging. 

Familiedag 20 juni 

Op zaterdag 20 juni a.s. staat onze jaarlijkse familie-jeugddag 

weer op de planning. We hopen dit jaar weer te gaan fietsen! 

We verzamelen bij Ko- Kalf om 13.30 uur aan de Veldweg 44 in 

Doornspijk. Zij organiseert daar haar  jaarlijkse open dag. Een 

kijkje op de boerderij dus. Een gevarieerd programma met 

 

In deze nieuwsbrief 

 Nieuw bestuur 

 Familiedag 

 Open dag KoKalf 

 Eigen excursie 

 Excursie Putten 

 Excursie Nunspeet 

 Nieuwe leden  

 Nieuwspagina op 

website 

 Oogstfeest 

 Jongdierendag 

 

 

 

 

Hebben jullie nog nieuws, 

heeft iemand informatie 

nodig of willen jullie wat 

anders delen, meld het dan 

bij één van de bestuurs-

leden, wij geven het graag 

door of helpen je op weg! 
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verschillende activiteiten en demonstraties. Verder is er natuurlijk 

aan de kinderen gedacht: zij kunnen zich vermaken met een 

springkussen, diverse spelletjes en een workshop. 

Natuurlijk worden ook de hele dag rondleidingen op de 

boerderij verzorgd. 

 

Zoals gebruikelijk schenken de medewerkers van Ko-Kalf deze 

dag gratis koffie, thee en limonade en kunnen de bezoekers 

genieten van lekkere biologische kroketten. Dus hiervan zullen 

wij ook gebruik maken! Daarna fietsen we door naar de tuinen 

van Biohorma in Elburg/ t Harde. De A. Vogel tuinen en het blote 

voetenpad! Volgens Alfred Vogel is het lopen op blote voeten 

een geweldige remedie tegen geestelijke en lichamelijke 

moeheid. Een blotevoetenpad in de tuinen van A.Vogel was 

dan ook een logische volgende stap in het vervolmaken van de 

natuurbelevenis. Hoe voelt het om op mos te lopen? Wat is het 

effect van de pepermuntplant op een vermoeide voet? En hoe 

voelen verschillende grondsoorten met de voeten aan? De 

korte wandeling met verschillende voelbelevenissen eindigt bij 

een waterbron naast de speeldernis, waar kinderen kunnen 

klimmen en klauteren op natuurlijke speelattributen. Loopt u/jij 

met ons mee? Aansluitend fietsen we door naar de Fam. Van 

Heerde aan de Stationsweg in Oldebroek, waar de altijd 

heerlijke BBQ klaarstaat! We vragen een bijdragen in de kosten 

van de BBQ van € 12,50 euro per persoon, kinderen tot 12 jaar 

zijn gratis! Ga mee, geef je voor 13 juni op bij Greta Plette (tel. 

0341-262729, e-mail plett042@planet.nl) en ontmoet elkaar!  

Vrijwilligers gezocht 

Tijdens de open dag bij Ko-kalf op zaterdag 20 juni staan wij met 

een kraam om onze kleindierensport en onze eigen vereniging 

aan te prijzen en te promoten. Wij zoeken nog vrijwilligers die 

deze kraam willen helpen bemannen. Dus wil je je steentje 

bijdragen, kom ons dan helpen. Wil je de hele dag, prima! Een 

uurtje is ook helemaal goed, heel graag zelfs, meld je even aan 

bij Henk Tromp (tel. 0525-621234, e-mail htromp1@hotmail.com) 

en geef aan wanneer je kunt en wilt helpen!  

Eigen excursie 

Wij zijn de afgelopen jaren gewend om als leden van Sport 

Veredelt op excursie te gaan naar een andere vereniging. Ook 

dit jaar was de datum van 13 juni daarvoor ingepland in het 

jaarprogramma. Helaas moeten wij echter meedelen dat het 

niet gelukt is een excursie te organiseren. De vereniging die wij 

op het oog hadden kon ons niet ontvangen, mede door de 

 

 

Niet vergeten! 

1. Opgeven voor de familie-

jeugddag 20 juni 

2. Opgave voor deelname 

aan hokbezoeken 13 en 

27 juni 
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bestuurswisseling hebben we geen verdere invulling kunnen geven. Wel hebben we 2 

verzoeken gekregen van andere verenigingen om bij ons op excursie te komen, zie 

onderstaande berichten. Het bestuur nodigt de leden als compensatie uit om deel te nemen 

aan één van deze of beide middagen. De programma’s worden gemaakt, het beloven mooie 

middagen te worden. Dus schroom niet maar geef je op bij Henk Tromp (tel. 0525-621234, e-

mail htromp1@hotmail.com) op om mee te gaan! 

Excursie van Putten 

Op zaterdag 13 juni is er een excursie van Putten, deze start om 13.30 uur bij Rijk Pleijter (Van 

Pijkerenlaan 79 te Oldebroek). Alle leden van onze vereniging zijn welkom om zich hierbij te 

voegen. Contactpersoon voor opgave en info Henk Tromp. 

Excursie van Nunspeet 

Tevens op zaterdag 27 juni een excursie van Nunspeet, deze start om 13.30 uur bij Gerwin 

Euverman (Veldweg 44 te Doornspijk). Alle leden van onze vereniging zijn welkom om zich 

hierbij te voegen. Contactpersoon voor opgave en info Henk Tromp. 

Nieuwe leden 

Wij zijn verheugd dat wij de afgelopen periode een aantal nieuw leden voor Sport Veredelt 

hebben kunnen noteren. Dit zijn de volgende personen: 

- Lammert Trul, Zuiderzeestraatweg 91 Oldebroek, fokt dwerghoenders 

- Luuk van der Heide (jeugdlid), Zwarteweg 107 Oosterwolde, fokt Klein Lotharinger 

- Bram van der Heide (jeugdlid), Zwarteweg 107 Oosterwolde, fokt Pool Rood-oog 

Allemaal van harte welkom, we hopen dat jullie zich snel thuis zullen voelen bij Sport Veredelt! 

 

Nieuwspagina op de website 

De website van Sport Veredelt gaan we uitbreiden met een nieuwspagina. Op deze pagina 

zullen we deze nieuwsbrief plaatsen. Ook andere ‘nieuwtjes’ en show uitslagen willen we gaan 

plaatsen. Mochten jullie hier iets voor hebben dan dit graag melden bij Alfred van Loo. 

Oogstfeest bij museumboerderij 

Zaterdag 8 augustus a.s. zal het oogstfeest weer plaatsvinden bij de museumboerderij in 

Oldebroek. Zoals ieder jaar zal Sport Veredelt hier weer met een kraam staan om onze 

vereniging en hobby te promoten. Voor het bemannen van de kraam zoeken wij nog een 

aantal leden. Wie wil ons hier eens mee helpen, hoe meer mensen hoe makkelijker het wordt! 

Opgave graag bij Cees Souman (tel. 038-3762014, e-mail csouman@hetnet.nl).  

Voorbereidingen Jongdierendag 

De voorbereidingen voor de Jongdierendag zijn weer in volle gang. Op zaterdag 5 september 

is het zover, heeft u/jij het al genoteerd. We hopen dit jaar voor de 10e keer onze 

jongdierendag te houden bij Gardenbroek ‘Super voor mens en dier’ in Elburg.  

 

Oldebroek, 6 juni 2015          
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