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Geachte leden en belangstellenden 
 
Het bestuur van Fokgroep Toggenburger nodigt u van harte uit de studiedag te bezoeken  
die gehouden zal worden op zaterdag 25 mei 2019 bij familie N. van Honk, Broekseweg 1, 5314 LS Bruchem.  
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 ‘van de Gouwakker’ door Klaas en Nelly van Honk. 
10.30 uur: Bestuursvoorstel: afschaffen van de minimum hoogtemaat bij boklammeren.  

       Uitleg en discussie gevolgd door een stemming. 
11.00 uur: Van de geiten en boklammeren zullen de afstamming, de bloedvoering en keuzes in de  
                    fokkerij worden behandeld. 
11.50 uur: Schriftelijke stemming over keurmeesters op de CW-Nationale geitenkeuring in Putten. 
 
Omstreeks 12.00 uur: Lunch bij Boerengolf Hedel, Achterdijk 57, 5321 JB Hedel.  
 
13.30 uur: Tijdens het middagprogramma zal het type van de Toggenburger onder de aandacht         

       worden gebracht en worden besproken aan de hand van het true-type. 
14.30 uur: Rondleiding over het bedrijf 
15.00 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 20 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. 0485 324345 of 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: akoekkoek@home.nl 
We kunnen u dan goedkoper, sneller en vaker van informatie voorzien. 
 
 
Met vriendelijke groet namens het bestuur, 
André Koekkoek 
0570-522056 
06-23026350 
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