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Uitnodiging Studiedag
Geachte leden,
Het bestuur van de Fokgroep Toggenburger nodigt u hierbij van harte uit de studiedag te bezoeken
op zaterdag 27 mei 2017 bij de Fam. P. van Leeuwen, Zwaanheuvelstraat 7, 6657 KJ Boven Leeuwen.
Programma
09:45 uur
10:00 uur
10:10 uur

Aankomst en ontvangst met koffie of thee.
Welkom door voorzitter D. de Jong.
Gezamenlijk bepalen welke raskenmerken de komende jaren extra aandacht verdienen.
Het huidige True Type is ons voorbeeld.
Bespreken van deze raskenmerken bij de aanwezige geiten en bokken.
Conclusie van het ochtendprogramma. Waar gaan we ons de komende tijd op focussen?

circa 12:00 uur Koffietafel in Restaurant “Moeke Mooren” in Appeltern.
13:30 uur
14:00 uur
14:30 uur

Toiletteren en voorbrengen.
Hoe presenteren we een geit zo gunstig mogelijk voor de keurmeesters of voor een fotograaf?
Uitleg en rondleiding over het bedrijf.
Afsluiting.

Lunch
Zoals gebruikelijk is er in de pauze gelegenheid om deel te nemen aan de lunch.
De kosten hiervan zijn inclusief enkele consumpties € 15,-Graag vóór 22 mei opgeven of u voornemens bent de studiedag bij te wonen en of u gebruik wilt maken van de
lunch. Dit kan bij R. Geerling. tel. 0571-291882 of via e-mail: geerl568@planet.nl
Supplement Bokken- en bokmoedersboek
Er zijn nog enkele bokken- en bokmoedersboeken voor € 10,– excl. portokosten te koop bij:
dhr. Jan van Burgsteden, Eesveen. E-mail: de.voorpost@hetnet.nl
Oproep: Bent u in het bezit van een e-mail adres of is dit adres gewijzigd dan graag dit doorgeven aan de fokgroep
secretariaat@toggenburger.nl We kunnen u dan goedkoper, sneller en vaker van informatie voorzien.
Met vriendelijke groet namens het bestuur,
André Koekkoek.
0570-522056
06-23026350.
secretariaat@toggenburger.nl

