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Redactioneel
Wees niet bang voor een storm.
Als kind heb ik stormen als iets prettigs ervaren. Prettig om
verschillende redenen. Ten eerste was het bijzonder genoeglijk bij
het slapen ’s avonds de storm over ons huis te horen bulderen. Het
houtwerk van hanenbalken en dakspanten- houtgepend- kraakte en
neuriede dan als een oude windmolen. En juist die minimale
beweeglijkheid gaf een soort veilig gevoel. Misschien kwam het
ook wel omdat ons huis toen al zo’n zeventig jaar oud was en ik
kon fantaseren over het aantal stormen die al die jaren over de nok
moesten hebben geraasd. Later, veel later toen ik op de fiets naar
mijn werk moest trappen en ’s avonds weer naar school heb ik
diezelfde storm anders ervaren. Ik heb mij ook wel eens
afgevraagd waar zo’n storm voor nodig was. Zonder storm zouden
wij stikken in onze atmosfeer. Elke nieuwe windvlaag brengt
nieuwe levenskansen, waardoor wij ruimer kunnen ademhalen.
Dit is ook van toepassing op het verenigingsleven. Als het eens
goed stormt op een vergadering krijgt men nieuwe geestdrift en
nieuwe impulsen en kun je het opbloeien van activiteiten
verwachten. Men hoeft niet op rellen uit te zijn maar een gewone
pittige discussie houdt de vereniging jong en gezond.

inleveren kopij volgend clubblad voor 1 Augustus 2015.

Aart
Ben
Marjan

Van de bestuurstafel.

Jaarprogramma 2015
Dag

Datum

Activiteit

Dinsdag
Vrijdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Zaterdag
Donderdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Vrijdag
Maandag
Zaterdag
Maandag
Zaterdag
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag
Maandag
Maandag
Donderdag
Dinsdag
Woensdag
Maandag

03-02 cs
27-02
06-03
14-04 avl
22-04
09-05
04-06
13-06
20-06
20-06
25-07
07-08
03-08 ht
08-08
17-08
05-09
19-09
25-09
03-10
12-10 gp
02-11
05-11
09-11??
25-11
07-12 ??

Bestuursvergadering aanvang 19.30 uur
Jaarvergadering aanvang 20.00 uur
Ledenvergadering Nut en Sport
Bestuursvergadering aanvang 19.30 uur
Inleveren bloemenactie voor 21.00 uur
Ophalen bloemen tussen 9 en 12.00 uur
Ledenvergadering Nut en Sport
Hokbezoek
Opendag Ko-Kalf
Familie en jeugddag
Drinkwater enting hoenders
Spray enting hoenders
Bestuursvergadering aanvang 19.30 uur
Oogstfeest Oldebroek
Ledenvergadering aanvang 19.30 uur
Jongdierendag bij Firma Gardenbroek
Jeugdshow Laren
IJsselvliedtshow
Kampioenschap Veluws Verband
Bestuursvergadering aanvang 19.30 uur
Ledenvergadering aanvang 19.30 uur
Ledenvergadering Nut en Sport
Bestuursvergadering aanvang 19.30 uur
Opbouwen clubshow 26-28 nov.
Bestuursvergadering aanvang 19.30 uur

Tatoeëerschema 2015
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag

12 maart
2 april
23 april
13 mei
4 juni
25 juni
16 juli
6 augustus

E. van Loo
E. van Loo
E. van Loo
B. Strijkert
E. van Loo
B. Strijkert
E. van Loo
E. van Loo

Na 27 augustus alleen op afspraak
Evert van Loo telefoon 0525-682930

Ledenmutatie.
Als nieuwe leden heten wij welkom:
J. van de Berg uit IJsselmuiden fokt blauwe weners en franse
hangoren
J. Slendebroek uit Grafhorst fokt Havana, Marburger Feh,
Zilvervos en Hollanders
G. van Veen uit Grafhorst. Fokt Alaska en Beige
Opzeggingen:
de heer J. Stouwdam
de heer E. Port.
Fam. A. Bultman
Overleden:
de heer G. Nagelhout 7 november 2014
de heer W.F. Seijbel 11 november 2014
mevrouw Strijkert- Doornwaard 20 januari 2015

Fokkerskaart.
Degene die een fokkerskaart wil, kan die bestellen bij de
secretaris. Het opzeggen van een fokkerskaart gaat eveneens via
de secretaris.
Kleindier Liefhebbers Nederland. Senioren: € 15,-Junioren: € 7,50
Combina: € 2,50
Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbers
Senioren: € 10,-Junioren: € 5,-Combina: € 1,50
Abonnement Kleindiermagazine voor nieuwe seniorleden
verplicht, bij automatische incasso € 30,- en per acceptgiro €
32,50.
Vastgestelde tarieven 2015. Telefoon secretaris € 80,-. Telefoon
TTsecretaris € 40,- Contributie senior € 15,-. Jeugd € 5,-.
Donateur € 6,50 Kilometervergoeding € 0,19 en met aanhanger
€ 0,30. Gezamenlijk vervoer dieren: alle diergroepen € 2,00 per
dier. Vervoerders nemen hun dieren kosteloos mee.
Tatoeëren € 0,30 per konijn.

Ringen.
De ringen voor uw hoenderachtige dieren kunt u de 1ste of de 15de van de
maand bestellen bij de ringencommissaris

W. van Olst, Eikenhof 13
8097 SZ Oosterwolde 0525-842282
Bgg 06-10354640
Ook voor uw duivenringen kunt u hier terecht.

Notulen ledenvergadering
Datum:
3 november 2014
Aanvang:
19.30 uur
Adres: Fruittuin Verbeek, Vierhuizenweg 5 Oldebroek
01. Opening
De voorzitter opent de vergadering door te vragen ‘wat gaat u
doen, bezinnen, vernieuwen of over op daden?’ Hij hoopt dat u er
zin in heeft, het bestuur heeft dat wel.
Op deze ledenvergadering zijn 23 leden aanwezig, met
kennisgeving afwezig zijn G. Plette- Heshusius en W. van
Hattem.
02. Notulen ledenvergadering 18 augustus 2014
Geen opmerkingen redactioneel, geen vragen n.a.v. de notulen.
03. Ingekomen stukken en mededelingen
- Uitnodiging tentoonstelling Wenum Wiesel, Aart+Anita
Deetman gaan hierheen.
- NBS schrijven; de ringen van de duiven blijven zelfde prijs.
04. Evaluatie jongdierendag
- Jongdierendag: één van de mooiste shows tot nu toe, prima
opstelling in de winkel van Gardenbroek.
- Aandachtspunt is opstelling van de cateringtent en de appelboom/het
muizenhuis naast de show, hierdoor was de klandizie minder.
- Financieel verslag is doorgenomen, de show heeft nagenoeg op nul
gedraaid.
- Boodschappenmand door Evert van Loo heeft mooi saldo
opgeleverd, waarvoor dank.
- Aandachtspunt is het aangeven van de parkeervoorziening bij de
VNK.
- Mooi aantal van 200 dieren.
- Dank voor alle helpers die op zijn/haar manier hebben meegeholpen.

- Johan van Oene had aangegeven op vrijdagavond te zullen gaan
inkooien, per abuis was toen niemand meer aanwezig, maar na
telefonisch overleg is ook dit goed gekomen.

05. Jeugdshow Laren
We zijn er met 4 jeugdleden naar toe geweest met 16 dieren.
Herrald Top heeft een prijs gewonnen met zijn dieren.
06. Veluws Verband
Cees heeft een lijst gemaakt van de ingezonden dieren, met de
predicaten op de jongdierendag met 169 punten waren we
kampioen geworden. Helaas hadden we op Veluws Verband 146,5
punten, dit was plek 5 van de 6 verenigingen. Alles is goed
verlopen qua vervoer en organisatie, alle leden hebben hun eigen
dieren weer opgehaald.
07. Pauze
In de pauze worden de inschrijfformulieren voor de clubshow
ingeleverd.
08. Diaserie
Na de pauze wordt een mooie diaserie bekeken van de excursie
die onze vereniging eerder dit jaar aan de vereniging Laren (Gld)
heeft gebracht.
09. Clubshow
De tt- secretaris bespreekt de voorbereidingen voor de aanstaande
clubshow.
De jeugd van het Oostenlicht is beschikbaar voor hulp bij de
opbouw van de show vanaf 11 uur.
De kwitanties voor de advertenties zijn (te) laat uitgedeeld,
excuses van de tt- secretaris.
Qua activiteiten gaan we een roosjesboom en een
boodschappenmand organiseren.
Fruittuin Verbeek verzorgt de catering tijdens de show.

Bert Gardenbroek zal op donderdagavond de show openen.
Verder worden de diverse vrijwilligers genoteerd voor de diverse
werkzaamheden.
Cees van Heerde heeft weer planten geregeld als versiering op de
kooien.
De keurdag is voor alle leden toegankelijk vanaf 10.30 uur.
Aandachtspunten tijdens de show zijn de verlichting in de hal en
het afdekken van de vloer.
Ook zal een voorziening worden getroffen om te voorkomen dat
de dieren op de show op de tocht komen te zitten door de
openstaande deuren.
10. Wat verder ter tafel komt
Geen
11. Rondvraag
Geen
12. Sluiting
Voorzitter sluit de vergadering, wenst een ieder wel thuis en tot op
de clubshow.
Na de vergadering wordt genoten van de hapjes en drankjes van
Fruittuin Verbeek.

Secretaris A. Deetman

Elburg, februari 2015.
U wordt hierbij uitgenodigd voor de jaarvergadering welke wordt
gehouden op vrijdag 27 februari 2015 in één der zalen van
Fruittuin Verbeek aan de Vierhuizenweg 5 te Oldebroek.
Aanvang vergadering 20.00 uur.
AGENDA
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

09.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.



Opening.
Notulen vergadering 3 november 2014
Ingekomen stukken en mededelingen
Evaluatie clubshow
Jaarverslag secretaris.
Jaarverslag Penningmeester
Verslag kascommissie. Johan Euverman. Johan van Oene.
Reserve:
Bestuursverkiezing: Aftredend Aart Deetman stelt zich
niet herkiesbaar.
het bestuur stelt voor Gerwin Euverman te benoemen tot
bestuurslid.
Pauze
Vaststelling tarieven 2016
Telefoon secretaris € 80,00 TT secretaris € 40,00
contributie senioren € 15,00, jeugd € 5,00, donateurs €6,50
Kilometervergoeding €0,19 en met aanhanger €0,30,
gezamenlijk vervoer dieren: duiven en cavia’s €0,50 per
dier. Alle overige dieren €1,00. Tatoeëren €0,30.
Jaarprogramma 2015
Huldiging jubilaris
Wat verder ter tafel komt
Rondvraag
Lezing door G. Koerhuis over voeding
Verloting
Sluiting.

Alle leden en allen die tot uw gezin behoren worden uitgenodigd
deze jaarvergadering bij te wonen.
U denkt ook even aan een prijsje voor de
verloting.

Wat is er besloten.

Wat moet ik doen.

Wat heb ik beloofd

Bloemenactie 2015
Ook in 2015 willen wij weer een bloemenactie houden voor de
leden om Sport Veredelt financieel te ondersteunen, zodat wij al
onze activiteiten kunnen blijven uitvoeren zonder de contributie
daarvoor te moeten verhogen.
Dit jaar wordt de bestellijst ook digitaal toegestuurd aan de leden
waarvan het e-mail adres bekend is..
U kunt de bestellijst dan ook mailen naar B van Dijk of A
Deetman.
(Om de lijst te kunnen invullen moet u boven het document in de
gele balk het vakje bewerken instellen aanklikken.)
Voor de bloemenactie is een bestellijst van de meest gevraagde
soorten opgesteld, die u per tray of per stuk kunt bestellen.
De prijs per stuk is iets hoger dan per volle tray omdat de planten
per kleur per volle tray moeten worden besteld door Sport
Veredelt en Sport Veredelt daardoor het risico loopt met een
onverkoopbaar restant te blijven zitten als u niet per volle tray
besteld.
De planten zijn niet duurder dan in een tuincentrum.

Afgelopen jaren waren er leden die dachten niet te kunnen
bestellen omdat zij met vakantie waren op de dag van ophalen.
Dit hoeft echter geen probleem te zijn, Neem contact op met
Ben van Dijk tel. 0525 632212 (na 21.00 uur) of mail naar
benvandijk21a@hetnet.nl (met uw telnr)..

Oud worden in deze tijd.
Het is gewoon niet voor te stellen,
Je moet met een mobieltje bellen,
Je kunt er ook een tekst op lezen
Je moet altijd bereikbaar wezen
En dat kan dus niet gewoon
Met een vaste telefoon.
Wil je een treinkaartje kopen,
Nee, niet naar de balie lopen,
Daar is niemand meer te zien,
je kaartje komt uit een machien.
Je moet dan overal op drukken
in de hoop dat het zal lukken.
Pure zenuwsloperij,
achter jou zie je een rij
kwaad en tandenknarsend staan,
want de trein komt er al aan.
Bij de bank wordt er geen geld
netjes voor je uitgeteld.
Want dat is tegen de cultuur,
nee je geld komt uit de muur.
Als je maar de code kent,
anders krijg je nóg geen cent.
Om je nog meer te plezieren,
mag je internetbankieren
Allemaal voor jouw gemak,
alles onder eigen dak.
Niemand die er ooit om vroeg:
blijkbaar is het nooit genoeg.
Man, man, man wat een geploeter,
alles moet met een computer
Anders sta je buiten spel.

Op www en punt nl
vind je alle informatie,
wie behoed je voor frustratie?
Als dat ding het dan niet doet,
dan word je toch niet goed.
Maar dan roept men dat je boft,
je hebt immers Microsoft.
Ach, je gaat er onderdoor,
je raakt gewoonweg buiten spoor.
Nee het is geen kleinigheid,
oud worden in deze tijd.
Anita Deetman
Irritatie
Tsjonge, tsjonge, wat zijn ze weer laat met de boel aanleveren…
Hebben ze nou nog geen zaal geregeld voor die tentoonstelling…
Is er nou niemand die eens even een poosje bestuurslid wil zijn…
Die voerprijzen zijn met gemak verdubbeld, onbetaalbaar wordt alles…
Nog even en dan zie je op tentoonstellingen ook alleen nog maar grijs…
Dat ze nou eens niks aan dat licht doen, is dat dan zo ingewikkeld…
Dan vraag je alleen maar even 5 minuten de handen uit de mouwen te
steken, maar ook dat is te veel gevraagd…
Weet je wat ik doe: ik doe helemaal niks meer…
Ik ben zo ongeveer de enige die nog wat uitvoert. WAT UITVOERT??, als
ik me er niet mee bemoei komt het niet goed, KOMT HET NOOIT MEER
GOED…
Herken je het, zo ouderwets, gezellig, ongegeneerd lekker mopperen,
foeteren op alles en iedereen.
HEERLIJK, wat lucht dat op en weet je wat zo grappig is:
Irritatie is een bron van Inspiratie!
?????????????????
Ja toch, WEER EEN BLADZIJDE GEVULD.

U stemt toch ook op Sport Veredelt
Niet stiekem vergeten

Wees zuinig met het (dure) voer
Wees in deze dure tijd zuinig op het dure voer, maar let niet zo
zeer op de prijs, die per kg betaald moet worden, maar nu meer
dan ooit op kwaliteit. Want hiervoor geldt ook, dat goedkoop vaak
duurkoop is.
Hebben we eenmaal een betrouwbare voederleverancier
gevonden, dan niet met hem over de prijs marchanderen.
Duurzaamheid kunnen we opvoeren door te voorkomen dat meeeters te gast komen. Duizenden kilo’s voer gaan jaarlijks verloren
door muizen, vaak zelfs door ratten. Overdag, wanneer niet iedere
fokker in de gelegenheid is bij zijn hokken te zijn, gaat veel, zeer
veel voer verloren door o.a. mussen. Nu is het een bekend
verschijnsel, dat mussen niet gemakkelijk door het uitloopgat naar
binnen gaan, maar wel door de openstaande ramen en
ventilatiegaten. Hebben we aan de binnenkant daarvan fijn gaas
gespannen, dan is ook deze kans weggenomen, in ieder geval tot
een minimum beperkt. Vanzelfsprekend zijn de zg. droog
voerbakken van zodanige constructie, dat van vermorsen van voer
door de dieren zelf geen sprake kan zijn. Graan zouden we het
liefst in de hokken voeren en niet in de uitloop. Mogelijk werkt dit
tevens in de hand dat er meer aandacht geschonken wordt aan een
uiterst schone bodem. Met de huidige voerprijzen zullen we alles
in het werk moeten stellen om te voorkomen dat ook maar iets
verloren gaat. Toch weten we uit ondervinding dat nog vele
fokkers met een zekere nonchalance voeren.

De pessimist
Een vogel in een kooitje
een visje in een fuik
een kapper met zijn fooitje
een baas in eigen buik
Een pas gescheiden echtpaar
een kind in een weeshuis
een dode op een draagbaar
een tv met veel geruis
Een werker die geen werk heeft
een winter zonder sneeuw
een zomer die geen zon geeft
een oliebesmeurde meeuw
Een leven zonder liefde
een droom die niet bestaat
een vriend die me eens griefde
een wereld vol van haat
Een lucht vol met vergiften
een water sterk bevuild
een mens die steeds wil kiften
een hond die het trottoir bevuilt
Een voortgaan zonder uitzicht
een dosis stank voor dank
een grijsaard krom van jicht
een dronkaard zonder drank
Hoe kan een mens zo leven
met zo;n armzalig slecht bestaan
een goede raad wil ‘k geven
schaf eens vogels aan

De optimist
Een mooie zomerdag
een glaasje goede wijn
een blijde kinderlach
een lichaam zonder pijn
Een vogel in de vrije lucht
een auto die meteen wil starten
een meisje dat van liefde zucht
een leven zonder smarten
Een tuin vol mooie bloemen
een nacht vol maneschijn
een paartje aan het zoenen
een heldere schone Rijn
Een visser aan het water
een jochie op de fiets
een poesje en een kater
een zonnebad met niets
Een zingende kanarie
een levenslustig mens
een nieuwe januari
een ontvangen goede wens
Een jubelende lente
een stralend hemelblauw
een spaarsom met veel rente
een fiere trotse pauw
Waarom zou ik gaan treuren?
het leven is zo mooi
met vogels in veel kleuren
‘k genieten van hen in veld
en kooi.

