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Nieuwsbrief, mei 2018 
 

Pluimvee, Pelsdieren, Sierduiven, Sier - en Watervogelfokkersvereniging 

“Sport Veredelt”  

Secretaris:  A. van Loo  

Mheneweg Zuid 56, 8096 RH  Oldebroek  

Telefoon:  0525-652263 / 06-48021131 

E-mail :  info@sport-veredelt.nl  

 

Beste leden, 

Het is alweer de 5de maand van het jaar, en daarom weer tijd 

voor de nieuwsbrief van Sport Veredelt. Op deze manier willen 

we jullie op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen, 

nieuwtjes en ook uitnodigen voor de diverse activiteiten. Wij als 

bestuur hopen dat een ieder weer enthousiast meedoet aan alle 

activiteiten die er dit seizoen gepland staan. 
 

Verenigingsleven 

Op dit moment zitten we midden in het fok-seizoen, velen van jullie 

zullen de hokken en rennen al druk gevuld hebben met jonge dieren. Bij 

de één gaat het wat meer voor de wind dan bij de ander, maar we 

hopen dat jullie al veel mooie jonge dieren hebben, om in ieder geval 

dit seizoen weer volop in te kunnen sturen. Dit is ook zeker ieder jaar een 

heel mooie periode, waarin we echt kunnen genieten van de hobby.  

Als bestuur hebben we de ‘koppen’ al weer bij elkaar gestoken en zitten 

we zeker niet stil. Wij inventariseren, overdenken en proberen elk seizoen 

weer om verbeter punten te realiseren. In theorie lijken dingen vaak 

makkelijk te verbeteren, maar de praktijk wijst vaak uit dat er meer tijd 

en energie in gaat zitten dan gedacht. Daarom is het zo mooi dat we 

een vereniging zijn en omdat wij allemaal naar een mooi en positief 

seizoen streven, zouden we misschien zomaar een beroep op u willen 

doen voor wat extra handen…...Want ja, vele handen maken ligt 

werk….Toch?  

Afgelopen seizoen waren we met onze tentoonstelling net de 

volgelgriep voor, maar helaas kregen de hoender-fokkers onder ons, er 

ook dit seizoen wel weer mee te maken. Laten we hopen dat het dit 

seizoen aan ons landje voorbij zal mogen gaan. 

 

BBQ avond bij Cees vrijdag 15 juni 

Ook dit jaar gaan we weer samen met Nut en Sport Wezep BBQ-en bij 

Cees van Heerde, Stationsweg 75 Oldebroek. We 

hopen op een mooie opkomst van onze leden 

(inclusief gezinsleden), zodat we samen een 

gezellige avond zullen hebben. De kosten bedragen 

€. 12,50/persoon. Opgave vóór 1 juni bij Trudy Bos, 

tel. 06-36354918, e-mail jatuesjo@live.nl  
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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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Excursies 

Op zaterdag 26 mei a.s. staat net als vorig jaar, de excursie naar HKSV Hengelo gepland. Deze dag is voor 

leden en gezinsleden van Sport Veredelt en Nut en Sport. Voor zover nog niet 

gedaan graag opgeven voor 19 mei bij Trudy Bos (tel. 06-36354918 of e-mail 

jatuesjo@live.nl). Bij voldoende animo denken we erover om er weer ouderwets 

gezellige busreis van te maken, dus stel ons niet teleur! We zouden het top vinden 

dat we echt als verenigingen samen op pad gaan, dus geef je op, Leuk toch? 

Open dag Ko-Kalf en Oogstfeest bij museumboerderij 
Sport Veredelt zal ook dit jaar weer deelnemen aan de open dag van Ko Kalf (16 juni), en het oogstfeest 

bij de museumboerderij in Oldebroek (11 augustus). Met een fris en fleurig aangeklede kraam gaan we 

dan weer onze vereniging/hobby promoten. We kunnen zeker nog hulp gebruiken! Helpers graag 

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

Voorbereidingen Jongdierendag  

De voorbereidingen voor de Jongdierendag beginnen ook al weer te draaien. Dit jaar zal het op 

zaterdag 1 september gehouden worden. We hopen dit jaar voor de 13e keer onze jongdierendag te 

houden. De locatie is net als voorgaande jaren bij Gardenbroek ‘Super voor mens en dier’ in Elburg. 

Ideeën? Laat het ons weten!  
 

Samenwerking met Wezep 

Al een aantal jaren hebben we een heel leuke samenwerking met Nut en Sport Wezep. Als besturen 

hebben we begin dit jaar bij elkaar gezeten om te evalueren en vooruit te kijken. Steeds meer wordt 

duidelijk dat op termijn verder gaande samenwerking zeker noodzakelijk zal zijn. We zijn dan ook zeer blij 

met de weg die we reeds samen zijn ingeslagen. We hebben volop plannen, in de loop van dit jaar 

hopen we jullie hier verder over te informeren, want samen komen we zeker verder…!! 

 

Tot slot nog ff…. 

- U kunt nog steeds, (via het secretariaat) bodywarmers, sweaters en polo-shirts bestellen.  
- De Rabo clubkas actie heeft ook dit jaar een leuk bedrag opgebracht. Stemmers bedankt! 

- Het enten van de konijnen zal plaatsvinden in juni, augustus en in oktober. De exacte datums volgen. 
- Drinkwaterenting hoenderachtigen zal zijn op 9 augustus a.s. sprayenting  23 augustus. 
- Voor de aanstaande clubshow moeten weer de advertenties opgehaald worden voor de 

catalogus. Dit levert ieder jaar geld op wat we zeker nodig hebben, helemaal omdat Ko-Kalf gaat 

minderen als sponsor. Wie helpt ons? Graag opgeven bij Cees Souman. 
- De Gardenbroek competitie bleek afgelopen seizoen wat te zijn vergeten door de inzenders, dit is 

echt een leuke competitie gesponsord door Fa. Gardenbroek. We willen hier komend seizoen weer 

met frisse moed aandacht voor vragen en hopen zeker dat dit weer een leuke competitie wordt. 
- Rijk Pleijter houdt vanaf nu onze website weer bij de tijd. Mochten jullie aanvullingen of opmerkingen 

hebben dan horen we ze graag. 
- Vrijwilligers gevraagd...ja, u! Waarom?….omdat het gezellig is, er meer werk verzet kan worden en 

natuurlijk omdat we samen Sport Veredelt en Nut en Sport zijn!! 
- Noteer vast in uw agenda de datum van de volgende ledenvergadering, maandag 20 augustus. 
- We willen een (jeugdig denkende) werkgroep starten om aan de slag te gaan met frisse ideeën voor 

onze vereniging en hobby, proberen om op die manier onze toekomstvisie helder te krijgen en uit te 

werken. Wie denkt met ons mee? Graag melden bij Alfred van Loo. Het voortbestaan van Sport 

Veredelt en onze positie in de steeds veranderende samenleving, enz. enz. ….!!!! 
 

Oldebroek, mei 2018      
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