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Voorwoord
"Een nieuwsbrief heeft bestaansrecht als er nieuws is." Logica van de bovenste plank,
maar zeker van toepassing op onze nieuwsbrief. Geen vaste verschijningsdata, maar pas
verzenden als er nieuws is. Het voordeel van social media is dat nieuwtjes, tips en vragen
razendsnel worden gedeeld. Het nadeel is dat je tegenwoordig wel heel veel groepen
moet volgen om al die nieuwsfeitjes te volgen. Even niet opletten en je loopt honderden
whatsapp berichten achter. In deze nieuwsbrief proberen we de highlights uit het aanbod
te halen en met jullie te delen.
De meeste reacties kwamen op het nieuws dat beide Kamers het amendement van de
Partij voor de Dieren heeft aangenomen. Nieuwszenders, kranten en vooral social media
ontplofte bijna door alle reacties van zowel voor- als tegenstanders. Inmiddels is de soep
al wat afgekoeld, maar dat wij met z'n allen moeten gaan nadenken over het
'toekomstbestendig fokken en houden van dieren' zat er al een tijdje aan te komen.
Daarnaast horen en lezen we steeds meer berichten dat verenigingen weer terugkeren
naar de activiteiten zoals die ook voor Corona gebezigd werden. Het zou toch fantastisch
zijn als we straks de JongDierenDagen weer mogen organiseren en/of kunnen
inzenden?
We wensen iedereen een hele fijne zomerperiode,
Greet, Gerda, Johan, Robin en Roland

Dit is de laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie

1000ste abbonnee
In de nieuwsbrief van augustus 2020 schreven
we dat de 1000ste abonnee van de nieuwsbrief
een taart mocht verwachten. Onlangs plaatsten
we een herhaling van deze belofte op
Facebook, waarna de aanmeldingen binnen
stroomden. Rachelle Maas was de gelukkige en
heeft de taart inmiddels ontvangen. Rachelle,
nogmaaks van harte gefeliciteerd, we hopen dat
de taart gesmaakt heeft. Alle overige nieuwe
abonnees hebben dan wel geen taart, maar we
hopen dat de nieuwsbrief net zo welkom is.
Inmiddels dus ruim 1000 abonnees. Kent u
dierenliefhebbers die nog geen lid zijn?
Aanmelden kan nog steeds via deze link.

Website in de picture

Kleindierliefhebbers Zuid-Limburg attendeerde ons op het belang van een goede en
informatieve website waar de juiste informatie te vinden is. In het verleden schijnt er zelfs een
competitie geweest te zijn waarin de mooiste, beste en meest informatieve website beloond
werd. Zo ver willen we niet gaan, maar we ontkennen ook zeker het belang niet. Het is jammer
als het laatste nieuws op uw website van 2016 is. Op deze manier gaan we mee in het plan
van KZL om een impuls en signaal af te geven.
In deze nieuwsbrief dus de website van Kleindierliefhebbers Zuid Limburg in de picture. In de
volgende die van uw vereniging? Laat het ons weten via de mail.

Steunbetuiging
Burgerinitiatief
Alle media wisten er wel iets over te vertellen: de Wet Dieren
zou drastisch aangepast worden na een amendement van de
Partij voor de Dieren en na akkoord van beide Kamers. Nu we
iets verder in de tijd zijn lijkt het er vooralsnog op dat het
voornamelijk om de veetleelt zou gaan, maar dat is nog niet
zeker.
Koninklijke Nederandse Vereniging Ornithophilia is daarop
een burgerinitiatief gestart. Er zijn 40.000 handtekeningen
nodig om met dit initiatief de Tweede Kamer aan te spreken.

Download hier het formulier

Het ringenbureau is van 31 juli tot en met 21 augustus
gesloten ivm vakantie

"Je kunt geen
dieren fokken
zonder de dood te
vermijden"
Dieren doden mag, voor eigen consumptie
of in geval van ondraaglijk lijden, maar niet
vanwege een verkeerd kleurtje. Die beperking hebben de verenigingen van kleindierliefhebbers
– hoenders, duiven en knaagdieren – zichzelf opgelegd. Het is een van de vele veranderingen
waar fokkers mee te maken krijgen, zo blijkt uit een gesprek met Jan Dirk Nijkamp en Sible
Westendorp, voorzitters van Kleindierliefhebbers Nederland en KleindierNed.
Lees het hele artikel op de website van LevendeHave

Commissie
Toekomstbestendig
showen

Algemene
Ledenvergadering

De commissie Toekomstbestendig showen is
voortvarend
bezig
met
een
nieuw
voorstel. Tijdens de Raad van Advies en Dier
Technische Raad op zaterdag 10 juli zal de
commissie haar plannen voorleggen aan de
aanwezige afgevaardigden van de PA’s,
commissies en speciaalclubs. Het is een
gezamenlijke
bijeenkomst
met
NBSleden. Tijdens de ALV’s van zowel NBS als
KLN zal er een definitief voorstel komen.

De ALV staat gepland op zaterdag 23
oktober om 10.00 uur bij de Aker te Putten.
Dit is uiteraard onder voorbehoud van de
ontwikkelingen van Corona. Te zijner tijd zal
het jaarboek en uitnodiging beschikbaar
komen.

Eierkeurmeesters

Door de corona crisis en de vogelgriep was het een tijd niet mogelijk om een 2e groep
keurmeesters op te leiden om eieren te beoordelen. Maar op 5 juni is dat toch gelukt. Onder
leiding van Dirk de Jong, Gert Riezebos en Johan Albada, werden de onderwerpen de vorming
van het ei, het keuren van eieren en de puntentelling besproken. KLN heeft er 12 nieuwe
eierkeurmeesters bij, dat is meteen een verdubbeling van het aantal keurmeesters voor eieren.
Zelfs uit het buitenland is hiervoor belangstelling.
De nieuwe keurmeesters zijn: Gerrit Leusink, Klaas van der Hoek, Luciana Fumagalli, Hanno
Dijkhorst, Marcel Eisens, Bert Kremer, Harry Arts, Wim Meijer, Roan de Boer, Hendrik Timmer,
Henze Munneke en Ben Klomp

Na 25 jaar van eieren keuren en lezingen geven over eieren is
het in 2021 tijd om het stokje door te geven. Al de kennis
opgedaan in de loop der jaren is opgetekend in dit boek, opdat
het niet verloren gaat. Het is een boek voor iedereen die zich
in het beoordelen van eieren wil bekwamen en voor mensen
die meer van de eieren van hobbypluimvee willen weten.
Het boek is in een kleine oplage van 100 stuks gedrukt. Een
boek in full colour, zachte kaft, 88 pagina’s in het handzame
formaat 17 bij 24 cm. Het boek kost 18 euro en verzendkosten
zijn 4 euro. Het boek is vanaf 4 juni 2021 te koop bij de auteur
Dirk de Jong en op is op.
Heeft u interesse, neem dan contact op met Dirk de Jong
Tel.06-18407824 of via de mail van Dirk.

Laatste nieuws over vogelgriep
Op deze site van de Rijksoverheid kunt u het laatste nieuws volgen over de stand van zaken
m.b.t. de vogelgriep. Onderwerpen zoals bijvoorbeeld: ophokplicht, Kamerbrieven,
besmettingsgebieden, vragen en antwoorden over vogelgriep etc.
De afschermplicht voor hobbypluimvee is inmiddels in een vijftal regio's opgeheven. Zie ook de
kaart op de website van de Rijksoverheid

ExpertMeetings
Inmiddels is de laatste ExpertMeeting voor
de zomervakantie geweest. Het concept is
vorig jaar gestart vanwege het ontbreken
van de mogelijkheid tot fysieke
ontmoetingen. Of het na de zomervakantie
voortgezet gaat worden en in welke vorm is
momenteel nog onbekend.
Alle zeven ExpertMeetings zijn terug te
zien op ons YouTube kanaal
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Nieuws
Uw nieuws in de nieuwsbrief? Mail ons!

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 communicatie@kleindierliefhebbers.nl toe aan uw adresboek.

