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Als het goed is, zijn vrijwel alle lammeren
wel geboren. Wellicht nog een enkele blindganger, maar bij de meeste fokkers is de
kraamhokkentijd alweer voorbij. Tijd ook om de geboortelijsten in te vullen en op te sturen.
En als de deklijst vergeten is in te vullen, doe dit dan alsnog, voordat de geboorteberichten
worden ingevoerd of doorgegeven. Let op: “Geen opgestuurde geboorteberichten? Dan
kan ook de inspectie niet plaatsvinden!” We hopen uw lammeren eind mei en in juni te
komen beoordelen op stamboekwaardigheid. Het is altijd weer plezierig om een goed contact
met de leden te onderhouden. We komen dan ook graag bij u langs, ook om naar uw andere
Cluns te kijken en eventueel adviezen te geven. Onderling contact is belangrijk voor het
verenigingsleven. Op 14 april hadden we onze voorjaars-ledenvergadering in Wageningen.
We waren te gast bij het bedrijf van Ad Ordelman en dat is ons goed bevallen. De opkomst
was redelijk goed en we hadden een goede vergadering (zie verslag). Niet geweest? U kunt
ook aanwezig zijn op de Fokkerscontactdag op 2 juni in Maurik. U heeft als het goed is er al
een uitnodiging voor gekregen. Belangrijk om door te geven is, dat we sinds 16 maart een
zelfstandige stamboekerkenning hebben gekregen. Tot voorheen was deze erkenning altijd
aan het FBS toebedeeld, waarbij wij als vereniging waren aangesloten.
Dierenziekten zijn bijna niet meer weg te denken. Na blauwtong, Q-koorts was het nu de
beurt aan het Schmallenbergvirus. Het lijkt er op, dat dit virus weinig problemen heeft
opgeleverd bij de Clun Forest schapen. Veel ziekten worden overgebracht door knutten en
Foto boven: ooien en lammeren in de boomgaard bij de fam. Scholtes in Bodegraven
Kopij gaarne doorgeven aan Lian Hielkema:
Verandering van e-mailadres
e-mail:
lian.hielkema@xs4all.nl
gaarne doorgeven aan:
postadres:
Parkstraat 14
info@clunforest.nl
4021 CB Maurik
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muggen. Zou het een voordeel zijn, dat onze Cluns veel wol hebben, ook op kop en buik? Zo
heeft elk nadeel (volgens de scheerders) toch ook maar weer een voordeel. Ik hoop dat u net
zo van het jonge grut geniet als ik. Zo af en toe zet ik mijn viskrukje in de wei en ga gewoon
even genietend zitten kijken. Lammetjes, die busje spelen en achter elkaar aan rennen om
plotseling te zwenken als een vlucht spreeuwen. Na verloop van tijd komen ze naar je toe en
testen de kwaliteit van spijkerbroek en schoenveters. Lekker gewoon genieten van het
voorjaar en van het nieuwe leven. Voor je het weet ben je al weer ongemerkt aan het
selecteren. Nog maar even niet doen, die tijd komt nog wel.
Een goed voorjaar gewenst en veel plezier, ook met het lezen van deze Clunformatie.
Toon van der Toorn, secretaris

Ik geef het stokje door aan……...
Clun Forest in Friesland
Ten eerste willen we Christel de Boer bedanken voor het doorgeven van het stokje…
Hieronder vertellen we jullie graag het verhaal van de start van onze Clun Forest stal.
In het dorp Makkinga in het mooie Zuid Oost
Friesland wonen wij, Jan en Grietje Veenstra,
sinds onze geboorte. We hebben hier in
maatschap met een broer een melkveebedrijf
gerund. In 2002 is besloten om het bedrijf te
beëindigen en is het verkocht. Wij hebben toen
onze vrijstaande woning aangehouden en ook 2
hectare aanliggend weiland. Zo konden we als
hobby nog wat dieren houden. In 2004 hebben we
naast onze woning eerst een schuur gebouwd en
zijn we begonnen met het zoeken naar een
schapenras.
We zochten een ras zonder de problemen van bijvoorbeeld de Texelaars. Het toeval wilde dat
onze toenmalige dierenarts (van het veebedrijf) Bert Jan Westerlaan ons op het ras Clun
Forest attendeerde. Hij was als jonge afgestudeerde dierenarts begonnen in Bodegraven en
had als klant Gerard Scholtes met zijn Cluns. Via het internet vonden we meer informatie
over dit voor ons onbekende ras en raakten we enthousiast over de goede eigenschappen van
de Cluns. Via de Clun Forest website vonden we het adres van Jan Wever. We hebben Jan
toen gebeld met de vraag of hij ons kon helpen met de aankoop van goed en vertrouwd
fokmateriaal. Het was inmiddels 2006, het jaar dat het blauwtong virus toesloeg. Wij hebben
toen besloten om geen schapen aan te kopen.
In het voorjaar van 2007 hebben we weer contact opgenomen
met Jan en Gina Wever, wat resulteerde in de aankoop van 3
jaarlingen en 3 ooilammeren van Jan Wever zijn aanfok. Die 6
schapen zijn de basis van onze stal. Op de keuring van 2007 in
Beilen hebben we daar een ramlam van Gerard Scholtes bij
gekocht. Deze combinatie bracht erg leuke nakomelingen. Bij
de lammerinspectie in 2008 drukten de inspecteurs Jan Wever
en Annie Steenbeek ons dan ook op het hart om met enkele
dieren naar de keuring te gaan. Zo reden we op 2 augustus
richting Beilen met 1 ooilam, 1 ramlam, 1 ooi en onze dekram
(SBN-455) in de paardentrailer. Ons onderweg afvragend of
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onze lammeren wel voldoende ontwikkeld waren en of we een beetje mee konden doen.
Aangekomen in Beilen bleek het ramlam aan de schijt geraakt en zat dus onder de stront. We
hebben toen Jan Wever om advies gevraagd hoe te handelen. Die zei: “gooi er maar een paar
emmers water overheen”. Zo werd ons ramlam weer enigszins toonbaar en behaalde 1B in de
rubriek. Ons ooilam (VMN-002) werd kampioen en ook nog dagkampioen, terwijl de dekram
kampioen ram werd. Zo was ons keuringsdebuut een enorme opsteker om enthousiast verder
te gaan met onze Cluns.
Als oud veehouders was voor ons alle regelgeving rond het
houden van dieren bekend terrein. Wat in het begin wel moest
wennen, was dat we zeer zuinig met stikstofbemesting moesten
zijn. Maar al doende leert men en gaat het schapen houden ons
redelijk goed af.
We zijn erg trots op onze Cluns en genieten elke dag van deze
prachtige dieren. Ondertussen hebben we ook een echte stalnaam
“Stal Gagelvenne”. Deze naam ontlenen we aan een van onze
weidepercelen op de boerderij. Venne betekent weide en Gagel is
een struik die hier vroeger veel voorkwam. De struik heeft een
geneeskrachtige werking en werd ook gebruikt om bier of jenever
van te brouwen.
We hebben ondertussen veel nieuwe mensen ontmoet via de vereniging en vinden het een
verrijking van ons leven om actief deelnemer te zijn van de Clun Forest Schapenvereniging.
Jan en Grietje Veenstra
Stal Gagelvenne te Makkinga
www.stalgagelvenne.nl

Fokkerslatijn
De foktechnische commissie heeft een 'rasboek' samengesteld. Dat wil zeggen een
beschrijving van de rasstandaard (de kenmerken) van de Clun Forest. Met foto's en
afbeeldingen hebben we geprobeerd duidelijk te maken wat we met de beschrijving van de
kenmerken bedoelen. Ook zijn er afbeeldingen van fouten opgenomen: één plaatje zegt vaak
meer dan duizend woorden.
Voordat we het rasboek definitief maken en eventueel gaan drukken voor nieuwe leden,
willen we graag de mening vragen van de Clun Forest fokkers. Hoe een ras er uit hoort te zien
blijft een subjectieve zaak, en de foktechnische commissie heeft de wijsheid niet in pacht. Het
voorlopige rasboek staat daarom op de website van de vereniging, met de uitnodiging er
commentaar op te leveren. Op de volgende ledenvergadering zullen we het commentaar
bespreken, en daarna stellen we het rasboek definitief vast.
Neem dus allemaal een kijkje op de website, en geef eventuele opmerkingen door aan
ondergetekende (e-mail: . mailto:l.t.g.theunissen@uu.nl)
Het rasboek ziet u via deze link: www.clunforest.nl/service/rasboek.pdf
Bert Theunissen
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Verslag Algemene ledenvergadering 14-april 2012.
Afmeldingen ontvangen van de leden: Metselaar, Ogink, Grimmelt, Kleijn, Wilschut, Muijs,
Heijman, Kersemakers, Braams en Kuijf.
1.
Om even na tienen heet voorzitter Toon Verhoeven iedereen welkom in ons nieuwe
vergaderonderkomen en bedankt Ad Ordelman voor de gastvrijheid.
2.
De agenda wordt conform concept vastgesteld.
3.
Mededelingen:
4.
Ingekomen stukken
01-02: KSG- vrijstatus Blauwtong,
23-02: Info HD en NSFO over vertrek Hampshire Down uit NSFO,
Febr. en maart: div. mails over conflict GD en NSFO,
21-03: KSG aankondiging jaarvergadering donderdag 31`mei,
22-03: Bijdrage Brussel voor genotypering verlaagd naar 4 euro,
12-04 Wisseling voorzitterschap Dag v.h. Schaap,
03-04: NSFO ISO 9001 certificering,
16-03: Na diverse mails over en weer met PVE en andere instanties, viel de
uiteindelijke stamboekerkenning in de bus. De Clun Forest Schapenvereniging is
vanaf heden een zelfstandige vereniging.
5.
Verslag laatstgehouden ledenvergadering. Het verslag wordt goedgekeurd en
vastgesteld.
6.
Rondje aflammeren. Altijd weer het meest aardige onderdeel van de
voorjaarsledenvergadering. Goed om te horen hoe het de andere leden is vergaan en
welke bijzonderheden zich hebben voorgedaan. Gelukkig weinig last van het
Schmallenbergvirus. Wel enkele verwerpers en behoorlijke verschillen in
geboortebericht. Zelfs een melding van een lam van 10 kilo (Koos Vogelzangs), maar
deze informatie kwam via derden. Wellicht een misverstand, slechte weegschaal of
toch een unieke gebeurtenis? We horen het graag, Koos!
7.
Presentatie over het ontstaan van de Clun Forest, door Bert Theunissen. Welke rassen
hebben een rol gespeeld bij het uiteindelijk toegroeien naar het ras dat wij zo
ontzettend mooi vinden. Bert verzorgde een boeiende presentatie met de nodige
geschiedkundige verwijzingen. De ontwikkeling van wol- naar vleesschaap onder
invloed van de industriële ontwikkeling. Er was behoefte aan veel en vet vlees. De
Shropshire, Hampshire Down en alle andere rassen ontstonden na deze omwenteling.
Ook de Clun kwam uit deze periode voort. Maar onze Cluns zien er ook al weer
beduidend anders uit dan de Cluns van zo’n 50 jaar geleden. Fokken is keuzes maken
en Mendel kennen. Waar willen we naar toe? Een leuke presentatie met aardige
illustraties.
8.
Stamboekerkenning. Op 16 maart kreeg de
Clun Forest Schapenvereniging de
zelfstandige stamboekerkenning
toegewezen. Zelfstandig, omdat tot deze
datum onze vereniging onder de FBS viel,
die de stamboekerkenning beheerde voor
diverse verenigingen. Jaarlijks moest
rapportage worden ingeleverd en moesten
gegevens over stamboekregistratie,
fokbeleid etc. worden aangeleverd bij PVE.
Er mag gesteld worden, dat e.e.a. door het FBS niet goed werd afgehandeld. Zeker de
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9.
10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

laatste jaren niet. De stamboekerkenning kwam in gevaar, waarop de Clun Forest
Schapenvereniging (net als andere verenigingen) op advies van PVE, overging tot het
aanvragen van een zelfstandige stamboekerkenning. Een klus waar we vorig jaar al
mee zijn begonnen. Maar het resultaat mag er zijn en de Clun Forest heeft als een van
de eersten de erkenning binnen.
Jaarverslag (zie publicatie elders in deze Clunformatie).
Financieel verslag. Uitgedeeld en toegelicht door de penningmeester Gerard Scholtes.
We staan er als vereniging goed voor en we sloten het jaar af met een klein positief
saldo.
De kascontrolecommissie, bestaande uit de leden Dick Haverkamp en Raymond
Schmitz, heeft de boeken gecontroleerd en beide heren waren zeer te spreken over de
duidelijke en accurate boekhouding van onze penningmeester. Raymond merkte nog
op, dat hij waardering heeft voor het feit, dat veel bestuurswerk wordt gedaan zonder
dat er (reis-)kosten in rekening worden gebracht. Onder applaus wordt decharge
verleend aan de penningmeester. De nieuwe kascontrolecie bestaat uit Dick
Haverkamp en Bert Theunissen met ons nieuwe lid Jacques van Heel als reserve.
Rasboek. Er is een rasboek in de maak, dat binnenkort aan de website wordt
gehangen. We konden al het e.e.a. bewonderen en dat zag er fraai uit.
Staartlengte. Meten is weten, we meten sinds enkele jaren de staartlengte bij de
geboorte van de lammeren. Er is aan onze dieren een fokwaarde gegeven m.b.t. de
staartlengte. 2012 is een toetsjaar en dan wordt beslist hoe verder gegaan wordt met
het coupeerbeleid. We adviseren alleen nog rammen in te zetten met een min status.
Inspectie. De inspectieleden gaan in april/mei een 2-daagse cursus volgen o.l.v. Mart
Nijssen. Daarna (juni) zullen ze nog beter toegerust bij u langs komen om de
lammeren te inspecteren. Let op: lever tijdig de geboorteberichten in, anders kan de
inspectie niet plaatsvinden!
Bestuursverkiezing. Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld, zodat de leden André
van den Ouden, Ton Frumau en Ton van der Toorn werden herkozen.
Activiteiten. De Fokkerscontactdag wordt op 2 juni gehouden bij Bert Theunissen en
Lian Hielkema in Maurik. De regionale keuringen zullen wederom moeilijk worden.
De Q-koorts-entingen zijn verplicht voor een keuring met publiek. Er lijkt weinig
animo om te enten. Er wordt gekeken of er in het noorden een besloten keuring
gehouden kan worden. De Nationale Keuring( ook besloten) wordt op 25 augustus in
Kootwijkerbroek georganiseerd. De keurmeesters Ralph Fulton en Frank Gwilliam
zullen worden uitgenodigd. Op 15 september is er een bestuursvergadering gepland en
op 10 november de Algemene ledenvergadering.
Q-koorts. Jammer dat we niet alle lammeren tegelijk kunnen laten enten. Voor
keuringen (Odiliapeel en Beilen)kunnen alleen lammeren van voor 1 maart geënt
worden. Maar voor de volksgezondheid is het wenselijk om alle dieren te enten. Dit
houdt in, dat als je naar de keuring wil en de volksgezondheid wil dienen, je 4 keer de
dierenarts zou moeten laten komen.
NSFO. DE NSFO heeft goedkeuring voor ISO 9001 certificering. Nu nog acceptatie
door andere partijen ( GD). Voorlopig laten we op onze keuringen vooralsnog alleen
GD gecertificeerde dieren toe.
FBS. We hebben nu een eigen stamboekerkenning en de FBS ( al enige tijd een
slapend orgaan) kan opgeheven worden. Omdat het Bestuur en de Raad van
Afgevaardigden van de FBS niet compleet is en ook al jaren niet meer actief is kan dit
lastig worden. Gerard Scholtes neemt actie.
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20.

Ledenlijst op website. De ledenlijst staat nu zodanig op de website dat alle bezoekers
de lijst kunnen vinden. Wie er niet op wil, kan dit doorgeven aan Gerard Scholtes en
wordt van de lijst gehaald.
21.
Clunformatie. We proberen nog in de maand april een Clunformatie op te stellen en te
versturen.
22.
Rondvraag. Jan Wever vraagt of alle informatie op de website goed actueel gehouden
kan worden. Als vergaderlocatie staat nog het WICC aangegeven. André van den
Ouden geeft aan, dat het van belang is, dat we de Clun Forest promoten tijdens fairs
etc. Er is voldoende promotiemateriaal beschikbaar bij de PR-commissie. Tenslotte
wordt nog bekeken of er nog een reisje naar Engeland wordt georganiseerd.
23.
Sluiting. Toon Verhoeven bedankt Ad Ordelman nogmaals voor de gastvrijheid en
wenst iedereen wel thuis.
Ton van der Toorn (secretaris).

Op reis naar Tsjechië
Op bijgaande foto stapt ram OHA-065 in alle vroegte in de bestelbus van Ivana Pokorna en
haar man uit Tsjechië. Voorin de bus staat
al de jaarlingooi HU-3720, die het voor de
ram een stuk interessanter maakt het
smalle loopplankje op te klimmen.
De twee dieren werden dit voorjaar aan
Ivana verkocht. Ze heeft een mooie
boerderij met verschillende
boerderijdieren in Slavonice. Ivana had in
onze stamboekadministratie gezien dat de
ram uit een bijzonder productieve lijn met
veel drielingen komt. En Tsjechische
fokkers zijn erg in productiecijfers
geïnteresseerd. Omdat ze bang was dat de
grenzen dicht zouden gaan in verband met het Smallenbergvirus, besloot ze de ram meteen te
komen ophalen.
De ram werd gefokt door André van den Ouden en heeft bij ons drie seizoenen voor prima
lammeren gezorgd. In 2010 was hij kampioen jonge rammen in Ermelo. Altijd fijn als een
ram na gedane arbeid zijn carrière ergens anders kan voortzetten. Zeker als dat in het
buitenland is. Samen met de ram ging een door ons gefokte jaarlingooi mee, die uit de lijn van
de bekende FAF-00025 komt.
Export brengt nogal een papierwinkel met zich mee. Dat papier lijkt zelfs wel belangrijker
dan de schapen. Wij waren blij dat Gerard Scholtes en Toon Verhoeven al eerder met dit
bijltje hadden gehakt; bij hen konden we altijd met vragen terecht. Zelfs als je denkt dat alles
netjes geregeld is, gebeurt er toch nog wel iets onverwachts. Zo kon de controleur bij ons op
de dag van vertrek de postcode van het bestemmingsadres niet in de computer ingevoerd
krijgen, en tja, zonder postcode geen transport. Gelukkig kwam het na een tijd proberen toch
nog goed. De reis verliep daarna heel voorspoedig.
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In zijn nieuwe vaderland heeft de ram ondertussen al furore gemaakt. Op een schapenkeuring
werd hij de interbreed -kampioen, en de keurmeesters waren perplex van zijn gewicht van
meer dan 130 kilo.
Na eerdere geslaagde exporten van Cluns naar Oost-Europa, kunnen we nu langzamerhand
zeggen dat we een nieuwe afzetmarkt voor onze dieren hebben gevonden!
Lian Hielkema
Bert Theunissen

Jaarverslag 2011.
Het jaarverslag begint met het vermelden van de Algemene Ledenvergadering op 16 april. De
firma Havens verzorgde een leerzame presentatie over schapenvoeding. Verder waren er de
“normale” vergaderpunten, maar de meeste aandacht ging toch uit naar de
voorzitterswisseling en de zonnige plek die Jan Wever kreeg toebedeeld. Na een periode van
25 jaar bestuursactiviteiten (waarvan vrijwel alle jaren als voortrekker en voorzitter van de
Clun Forest Schapenvereniging, kreeg Jan de nodige dankbetuigingen over zich heen en werd
hem toegezegd, dat er tijdens de Nationale Keuring iets uitgebreider bij dit afscheid als
voorzitter zou worden stilgestaan. Na de bloemen hervatte de nieuwe voorzitter Toon
Verhoeven vergadering zoals geagendeerd.
Dag van het Schaap ( 18 mei ). Dit jaar werd de tweejaarlijkse Dag van het Schaap weer
georganiseerd. Vanuit onze vereniging nam Jan Muijs deel aan de voorbereidingen. Wegens
alle Q-koortsperikelen was een kleine keuring voor ons niet haalbaar. Ton Frumau had enkele
geënte dieren meegenomen, die veel bekijks trokken. Dit gold ook voor de stand van Marijke
op het wolplein en de hierbij geplaatste schapen van Ad Ordelman. Een geslaagde dag met
veel bezoekers, maar of het veel nieuwe leden heeft opgeleverd is de vraag. Maar goed, we
waren er!
De Fokkerscontactdag was dit jaar in Makkinga op 4 juni. Jan en Grietje Veenstra hadden
zich uitgesloofd om een spetterend programma te presenteren. Dierenarts Mulder verzorgde
een lezing over ontwormen en Geert Mulder leerde ons klauwen bekappen. Heel leuk en
leerzaam was het selecteren van diverse schapen en lammeren. Met elkaar regelden we een
schapenafvalrace, waarna de beste dieren overbleven. Na een voortreffelijke lunch volgde een
bezoek aan museum Oold Ark en molen de Weijert. Tenslotte nog een afzakkertje in de
middagzon, waarbij werd nagepraat over deze geslaagde Fokkerscontactdag.
De regionale keuringen in Odiliapeel en Beilen gingen ook niet door. Wel waren er
presentaties met geënte dieren.
De Nationale Keuring was weer het hoogtepunt van het jaar. In de Manege Voorwaarts in
Kootwijkerbroek waren 204 catalogusnummers in het programmaboekje te vinden en in de
ring waren naast de ringmeesters Sander Freijser en Erik van der Toorn, de beide Engelse
deskundigen: Ralph Fulton en Brian Davies actief. They did a perfect job! Hun beoordelingen
werden vakkundig vertaald door Christel de Boer en Bert Theunissen. Voor herhaling vatbaar.
De dames van de administratie en alle voorbereiders hartelijk dank. Groot was de verrassing,
dat tussen de middag de locoburgemeester van Borger-Odoorn haar intrede in de ring deed.
Gelukkig niet voor een keuring, maar om Jan Wever een Koninklijke onderscheiding op te
spelden. Na haar toespraak en de waarderende woorden van Toon Verhoeven, mocht Jan een
beeld van schapenfokker en kunstenaar Ton Frumau in ontvangst nemen. Een stille wens van
jaren, zoals later bleek. Na enkele hieps en hoeraas, dankte Jan, te midden van Gina en
nazaten (met speciaal bedrukt T-shirt) iedereen voor alle mooie jaren en voor deze huldiging.
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De Clunformatie verscheen dit jaar weer 4 keer en de aansturing geschiedt al weer bijna een
jaar door Lian Hielkema, die de functie van eindredacteur overnam van Toon Verhoeven.
Conflict NSFO en GD. Dit jaar werden we overstelpt met informatie over het conflict omtrent
certificering. De GD erkent de certificaten van de NSFO niet en er ontstonden problemen bij
export en mogelijk ook bij keuringen (m.n. zwoegerziekte).
De Algemene Najaars Ledenvergadering werd gehouden op12 november. Ton Frumau toonde
ons beelden van zijn optreden als jury tijdens de Royal Welsh.
Tenslotte valt nog te vermelden, dat er sinds dit najaar behoorlijk wat Hollandse Cluns grazen
in Tsjechië. Op 12 oktober werden bij Toon Verhoeven 18 verzamelde Cluns op transport
gesteld. Enige jaren geleden hadden Gerard Scholtes en André van den Ouden ook al een
behoorlijke koppel Cluns verkocht aan andere fokkers in dit land.
Ton van der Toorn (secretaris).

Fokkerscontactdag 2 juni 2012 te Maurik (Betuwe)
Beste medefokkers,
Op 2 juni aanstaande wordt weer de jaarlijkse Fokkerscontactdag gehouden.
Dit keer midden in de bloeiende Betuwe, dus KOMT ALLEN !
Het programma biedt zoals gebruikelijk voor elk wat wils:
10.30-11.00 ontvangst met koffie en lekkers
11.00-11.15 inleiding door voorzitter Toon Verhoeven
11.15-12.30 quiz & beoordelen lammeren
12.30-13.30 lunch
13.30-15.00 middagprogramma (toeristisch uitstapje)
15.00-15.30 afsluitend samenzijn met thee & fris
---------------------------------------------------------------Aanmelding Fokkerscontactdag 2012 bij Bert Theunissen & Lian Hielkema
adres: Parkstraat 14, 4021 CB Maurik
datum: 2 juni 2012
tijd: 10.30 - 15.30 uur
Geef s.v.p. per e-mail (lian.hielkema@xs4all.nl) door of je komt, en zo ja met hoeveel
personen.
Wij kijken uit naar jullie komst!
Lian Hielkema en Bert Theunissen
PS. Vergeet zo mogelijk niet om een tuinstoel mee te nemen
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Afscheid familie Zandbergen
Geachte Clun Forest leden,
Hierbij melden wij U, dat wij op12 september
verhuisd zijn naar Lochem. Het enige schaap dat
wij nog hadden wordt verzorgd door de nieuwe
bewoners en eigenaren van de boerderij. Wij
hebben altijd met veel plezier deel uitgemaakt
van de Clun Forest gemeenschap maar nemen nu
afscheid.
Hartelijk dank voor alle vriendschap!
Pieter en Hanneke Zandbergen.
P.S. van red. : De familie Zandbergen is meer dan 25 jaar! lid geweest, namelijk sinds 1 januari 1985 .
Wij hadden nog een foto van de Clun Forest dag in Gieterveen 2006 waar ze beiden op staan met in het midden
Ton van der Toorn.

Belangrijke data








Keurmeesterscursus 1e dag
Gezamenlijke inspectie/keurmeesterscursus 2e dag
Keuring Zuid
Keuring Noord
Nationale Keuring
Bestuursvergadering
Ledenvergadering

Putten, 28 april 2012
Benningbroek, 26 mei 2012
Odiliapeel, 8 juli 2012
Beilen, 4 augustus 2012
Kootwijkerbroek, 25 augustus 2012
Barneveld, .. september 2012
Wageningen, 10 november 2012

Wij kregen dit jaar weer een echte winter voor de kiezen:
Een sfeervolle foto van ooien bij de fam. Schmitz in Zeewolde
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Een foto van Toon Verhoeven (Soerendonk): moeder ooi met grappig lam.

Wij willen in de Clunformaties elke keer een aantal leuke foto's laten zien.
Stuur daarom ook eens een foto. Dat kan digitaal via e-mail (lian.hielkema@xs4all.nl)
of gewoon via de post naar Lian Hielkema (Parkstraat 14, 4021 CB Maurik)
Redactie:
Lian Hielkema (eindredactie):
Gerard Scholtes:
Ton van der Toorn:

lian.hielkema@xs4all.nl
gerard.scholtes@xs4all.nl
vandertoorn@hotmail.com
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