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Datum: 21-4-2020

Aan: Alle leden van de Friesche Sierduiven Club
Beste leden,
Zo van de ene op de andere dag zitten we in een hele andere situatie. De meesten
van ons zitten aan huis gekluisterd.
Normaal gesproken hebben we in het voorjaar onze hokbezoeken en dit jaar hadden
we ook plannen gemaakt om een excursie of iets dergelijks te organiseren. Hier komt
nu niets van terecht natuurlijk. Zelfs onze gewone vergaderingen kunnen we niet
houden.
Als ik af en toe een stuk loop of fiets zie ik regelmatig mensen met de ziel onder de
arm op straat lopen.
Geen duivenfokkers natuurlijk, want die hebben deze tijd van het jaar een mooie
afleiding in het hok. Met dit mooie weer heeft vrijwel iedereen veel jongen mag ik
hopen.
Ik hoop dat deze nare ziekte ons aller deur mag voorbij gaan en hoop jullie allemaal
snel weer in levende lijve te zien.
Met vriendelijke groet,
Wierd de Boer
We zijn met de corona, op een gedenkwaardig punt aanbeland in de
geschiedenis van onze FSClub . Er is één grote troost, dat er voor zover
mij bekend geen overledenen, of overleden naasten van onze leden te
betreuren zijn door deze ziekte . Voor de tweede keer hebben we een
ledenvergadering moeten can celen, en zoals het nu blijkt is de 2 e juni
ook niet haalbaar. Ons clubblad Wel & Wee zal pas later als er
voldoende vulling is weer verschijnen. In plaats daarvan houden we u
op de hoogte via deze Nieuwsbrieven.
Maar gelukkig hebben we onze duiven, waar we momenteel de volledige
aandacht aan kunnen geven , dit verza cht naar mijn mening voor een
groot aantal leden de situatie.
Op 14 januari hebben we de laatste vergadering gehouden, sindsdien is
er toch wel het nodige gebeurd, zoals ieder weet is net na de
vergadering ons lid van verdienste Willem Tuinman overleden, daar is
inmiddels door Geert de Vries jr. een mooie herdenking over
geschreven.

Gelukkig hebben we als nieuw lid Age Douma uit Blije kunnen
verwelkomen, hij heeft zijn oude liefde, de Oud Hollandse Meeuwenfok
weer opgepakt. Ook is de heer F.G.J.van Willigen uit Haren, lid
geworden, allebei de heren van harte welkom in de FSClub.
Zoals het lijkt staat nu alles stil wat de Friesche Sierduiven Club
betreft, maar dat is zeker niet zo, wat het voorbereiden van het nieuwe
seizoen betreft. Helaas is het nog niet zeker dat alles wat je klaarmaakt
ook uitgevoerd gaat worden. Een voorbeeld daar van is het hokbezoek
wat we in juni zouden brengen aan de Gooistreek georganiseerd door
SAO uit Amersfoort, dit is nu definitief naar volgend jaar verschoven.
Vanwege het groot aantal oudere leden dat daarbij betrokken is,
rechtvaardigt het risico wat daar aan kleeft niet dat dit door kan gaan.
Onze ringencommissaris heeft het allesbehalve rustig, een teken dat de
aanwas van de jongen goed verloopt.
Van; PKV Frisia kreeg ik een mooie bijdrage geїllustreerd met foto’s via
de mail toegestuurd, genaamd “Digita al hokbezoek”, als jullie dat
gelezen hebben, is het een mooi voorbeeld voor een aantal mensen dat
hetzelfde initiatief zouden willen ondernemen en zo een bijdrage aan
een mooie nieuwsbrief te kunnen leveren , het fotoverhaal maakt het
een en ander nog aant rekkelijker. De genoemde nieuwsbrief ga ik als
bijlage toevoegen.
Ook is een schriftelijk e bijdrage altijd welkom, zowel mail als foto’s kunt
u naar mij sturen, daarna ga ik het in een nieuwsbrief plaatsen. Tot slot
hierbij een paar foto’s uit het archief. Voor de volgende nieuwsbrieven
of Wel & Wee, is het ook mooi om een aantal foto’s aan te leveren, die
moeten er mijns inziens in voldoende mate zijn, gezien de mooie
geschiedenis van de FSClub.
Seerp Broersma secr.

Hierbij een oude foto uit het archief van Wim Halsema, de bekende Piet Lourens die
zijn witte Brünner kroppers inkooit, rechts staat volgens mij Dick Hamer?
Misschien kunnen enkele fokkers de gestelde vraag oplossen! De oplossing mag u
mij mailen, dan kan deze vermeld worden in de volgende nieuwsbrief of hopelijk Wel
& Wee.

Kleurenfot o op de vorige bladzijde .
Deze foto moet haast wel een bezoek zij n van de FSC aan onze
fokkersvr ienden op Ameland , helaas zijn daar een aantal nu nog goed
bekende leden, die niet meer onder ons zijn. Kan iemand het j aartal
aangeven?

Oud secretaris Johan de Vries heeft het maar druk met het uitdelen van prijzen van
de loterij. Voorzitter Wierd had toen nog een stevige snor, ook meen ik links
Jan Charisius te herkennen.

Een mooi moment in het leven van Johan de Vries, hij
ontvangt uit handen van de wethouder zijn welverdiende
lintje, van toen nog de koningin!

