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Geachte leden. 
 
Het bestuur van Fokgroep Toggenburger nodigt u van harte uit de studiedag te bezoeken die gehouden 
zal worden op zaterdag 26 mei 2018 op het terrein van familie Popken, Klooster 16, 7851 AJ Zweeloo. 
Aanvang 10.00 uur. U bent welkom vanaf 9.45 uur. 
 
Programma 
09.45 uur: Aankomst en ontvangst met koffie of thee 
10.00 uur: Opening door voorzitter dhr. Doede de Jong 
10.10 uur: Mededelingen vanuit de fokgroep 
10.20 uur: Het ontstaan van de geitenhouderij ‘Sweelhoeve’ van en door gebr. Popken 
10.30 uur: Keuzes in de fokkerij, bloedvoering en afstamming 

In samenwerking met dhr. Jan Lanting zullen met de aanwezige geiten en bokken van de 
gebroeders Popken deze onderwerpen worden behandeld. 

Omstreeks 12.00 uur: Lunch 
13.00 uur: De focus die vorig jaar tijdens de studiedag in Boven-Leeuwen door de 
                   aanwezige geitenfokkers werd bepaald zal nu aan de praktijk getoetst worden. 
                   Herkennen we bij deze dieren “robuustheid, macht, grofheid, gebruik beenwerk  
                   en beenkwaliteit”? 
14.00 uur: Rondleiding over het bedrijf 
14.30 uur: 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 21 mei opgeven of u voornemens bent de studiedag te bezoeken én of u gebruik wilt 
maken van de lunch. Dit kan bij dhr. Roel Geerling, tel. 0571-291882 of via e-mail: geerl568@planet.nl 
 
Supplement Bokken- en bokmoedersboek 
Er zijn nog enkele bokken- en bokmoedersboeken voor € 11,– excl. portokosten te koop bij: 
dhr. Roel Geerling, via e-mail: geerl568@planet.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 
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