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25-jarig jubileum Clun Forest vereniging 

Dit jaar bestaat onze Clun Forest vereniging 25 jaar. Onze vereni-

ging is op 18 januari 1992 tijdens de oprichtingsvergadering gestart 

en is dit op 9 oktober 1992 officieel bij de notaris bekrachtigd. Vanaf 

1992 zijn we dus een zelfstandige vereniging met eigen statuten en 

met een eigen stamboekerkenning. Jan Wever, die bij de oprichting 

direct als voorzitter werd benoemd, is nog steeds als actief lid be-

trokken bij de vereniging. Hoewel hij niet meer in het bestuur zit, is 

hij nog wel keurmeester en inspectie-lid.  

We mogen trots zijn op dit jubileum. Met een ledenaantal dat altijd 

rond de 100 zit, zijn we een vereniging met een bewezen bestaans-

recht. Met de inzet van veel actieve leden voor de keuringen en in-

specties hebben we zelfs onze contributie nog op hetzelfde bedrag 

kunnen laten staan als bij de oprichting. Welke vereniging kan ons 

dit nadoen? 

Waar ik het meest trots op ben is de saamhorigheid in onze vereni-

ging. Welke opleiding of beroep we in het dagelijks leven ook heb-

ben, op het moment dat onze leden elkaar treffen bij keuringen of 

fokkerscontactdagen voelen we ons een familie. We zijn een ver-

eniging waar we de verbinding met elkaar zoeken. Iedereen deelt 

enthousiast ervaringen met of kennis van de schapen.  Dat vormt 

het fundament van onze vereniging. 

In de laatste bestuursvergadering hebben we besloten om geen 

groot jubileumfeest te organiseren. Het siert ons meer om aan iede-

re activiteit dit jaar een feestelijk tintje te geven. Hoe we dat precies 

gaan doen zijn we nog aan het uitwerken.  Op de eerste activiteit op 

6 mei aanstaande tijdens onze fokkerscontactdag bij Toos en Din 

van de Vorst in Gilze zullen we aan ons jubileum aandacht schen-

ken. Naast een mooi programma, zullen we hier ook een korte ver-

gadering houden.              >>> 

 

 



 

Foto’s Clun Forest Schapenvereniging 25 jaar 

In dit jubileumjaar zullen we in de nieuwsbrieven telkens enkele foto’s plaatsen van evenementen uit de 

afgelopen jaren. We kunnen gelukkig putten uit de “Doos” van Jan Wever. Jan is niet alleen mede oprich-

ter, inspirator en vele jaren voorzitter geweest, maar fungeerde ook al die tijd als fotograaf tijdens keurin-

gen, fokkersdagen en andere bijeenkomsten. De foto’s stammen nog uit het niet-digitale tijdperk, dus zul-

len wellicht niet altijd even scherp afgedrukt kunnen worden in de nieuwsbrieven. Desalniettemin willen 

we ze jullie niet onthouden.  

Prijsvraag  

De eerste foto is genomen tijdens de presentatie van de verenigings-sweaters met het oude ( Britse) logo. 

Gekozen is voor een lekker besmettelijke kleur van de outfit. We hebben gemeend om aan het plaatsen 

van deze foto een prijsvraag te verbinden. Kunt u de namen noemen van de personen die op de foto 

staan? De eerste krijgt u van ons: Jan Wever. De rest kunt u zich wellicht (met hulp van collega-fokkers ) 

herinneren of achterhalen.  

Stuur de juiste oplossing naar de re-

dactie van de nieuwsbrief (zie e-

mailadressen in het blokje contact-

info). We verloten onder de juiste 

inzenders een goede fles wijn of voor 

de non-alcoholici een heerlijk pak, 

bijna macrobiotisch maar zeer zeker 

uiterst natuurlijk, appel-/perensap. 

Inzenden uiterlijk 1 mei !!! 

 
 

 

Ik wil graag iedereen van harte uitnodigen om in ons jubileumjaar zoveel mogelijk leden elkaar te laten 

treffen op onze activiteiten. Of het nu op keuringen met of zonder schapen is, het belangrijkste is dat we 

elkaar ontmoeten en samen ons jubileum vieren.  

Tot slot wil ik alle leden en oud-leden 

die in welke vorm dan ook een bijdra-

ge hebben geleverd aan onze vereni-

ging van harte bedanken voor hun in-

zet en ondersteuning. En laten we op 

dezelfde voet verder gaan door met 

elkaar aan onze vereniging te blijven 

bouwen. Daarom feliciteer ik alle leden 

en oud-leden met onze Clun Forest 

vereniging. 

Namens het bestuur. 

Toon Verhoeven, voorzitter  



Contactinfo 

Lian Hielkema : lian.hielkema@xs4all.nl 

Ton van der Toorn: vandertoorn@hotmail.com 

Toon Verhoeven: ahmverhoeven@planet.nl 

 

Bezoek onze website op www.clunforest.nl 

Enkele belangrijke data 2017  

6 mei  Fokkerscontactdag incl  korte vergadering 

29 juli  Keuring Zuid (Soerendonk) 

5 augustus  Keuring Noord (Makkinga) 

26 augustus  Nationale Keuring 

 

Uitnodiging fokkerscontactdag 
 
Met veel enthousiasme nodigen wij alle leden van de Clun Forest schapenvereniging uit voor de jaar-
lijkse fokkerscontactdag op zaterdag 6 mei om 10 uur bij Din en Toos van der Vorst in Gilze. Wij heb-
ben de eer om dit te organiseren in het jaar waarin onze vereniging 25 jaar bestaat. 
 
We zijn er in geslaagd om een gevarieerd programma in elkaar te zetten. Marjo van Bergen Hoofdin-
specteur NSFO zal het nieuwe fokprogramma toelichten en Karel Kennes van een Compostering bedrijf 
is bereid om op deze dag alles te vertellen over compostering en hoe compost de grond kan verbete-
ren. 
 
Daarnaast zal er een verkorte ledenvergadering plaatsvinden waarin in ieder geval een rondje aflam-
meren en de bestuursverkiezing op de agenda staan.  
 
Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit: 
- Ontvangst om 10 uuur met koffie/thee en …  
- Marjo van Bergen 
- Lunchpauze 
- Karel Kennes 
- Vergadering en mededelingen van de vereniging 
 
Graag jullie opgave vóór 1 mei naar onze mail: vandervorst@kpnmail.nl 

 
Met vriendelijke groet,  
 
Din en Toos van der Vorst | Stal Zonzeel | Versterstraat 15 | 5126 BT Gilze 
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