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Zomertreffen 25 juli Dodewaard 

Verslag van Wim Meijer 

 

Op zaterdag 25 juni vond er in Dodewaard een treffen plaats van de Lakenvelder & 

Vorwerkhoender SPECIAAL CLUB plaats. Ik schrijf speciaal club met grote letter omdat dit 

club ook echt speciaal is. Wat te denken van het feit dat ze in 5 jaar van 40 leden naar 140 

leden zijn weten te groeien, en zo kan ik nog enkele zaken noemen dir het bestuur de 

afgelopen tijd heeft gerealiseerd. Dit was niet alleen de leden zelf opgevallen maar ook de 

KLN wat resulteerde in een prachtige oorkonde die het bestuur op de jaarvergadering in 

ontvangst mocht nemen.  

Dit was voor het bestuur een enorme verrassing die ze ook graag met de leden wilde delen 

door de oorkonde de ronde te laten doen. Mag ik namens alle leden het bestuur bedanken 

voor het vele werk en de uren die jullie hier mee bezig zijn. 

 

Na een hartelijk ontvangst en een uitleg van de dagindeling kreeg Cees Wiggelo jr het woord 

en stelde hij zich voor als de nieuwe voorzitter van de speciaal club ook dankte hij Henk voor 

het vele werk wat hij verricht heeft voor de speciaal club. 

De aanwezig leden werden in 4 groepjes verdeeld en konden in de mooie tuin van de fam 

Wiggelo een plaats vinden om te gaan brainstormen over het onderwerp Hoe zien jullie de 

toekomst van de speciaal club. Er kwamen verschillende ideeën naar voren waar het bestuur 

mee verder kan. Dat kunnen ze niet alleen! hulp van de leden is dan ook zeer welkom. Leo 

Monhemius heeft de resultaten van de werkgroepen samengevat. 

Het programma ging verder mat een lunch/bbq die we mochten nuttigen in de mooie tuin 

van de Fam. Wiggelo. Aan alles was gedacht op vakkundige wijze werd het vlees gebakken 

door Samantha, de partner van Cees jr. 

Als laatste programmaonderdeel kwam de dier bespreking aan bod, verzorgd door 

keurmeester Hans Tenbergen. Alle fok technische zaken en weetjes kwamen voorbij aan de 

hand van de dieren van de Fam. Wiggelo. Voor de aanwezige liefhebbers en fokkers een 

fantastische kans om hun kennis te vergroten. 

Al met al kan de Lakenvelder & Vorwerk club terug kijken op een zeer geslaagde dag met 

veel input en stof tot nadenken. Voor de niet aanwezige leden zou ik willen zeggen: het was 

het ritje naar Dodewaard dubbel en dik waard! 
 




