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Beste leden, 

Graag willen we u veel plezier toewensen in 2017. In deze 

nieuwsbrief krijgt u een overzicht van de activiteiten voor dit jaar. 

Uiteraard hopen we u te mogen ontmoeten op één of meerdere bij-

eenkomsten. Wees welkom ! 

Indien u het lidgeld nog niet zou betaald hebben, vragen we om dit 

de komende dagen in orde te brengen. Het lidgeld bedraagt 15 eu-

ro. ( rekeningnummer BE65 7785 6128 4996) Op die manier zal u 

ook op de hoogte gehouden worden van de activiteiten en resulta-

ten van de verschillende keuringen. 

Contacteer eveneens tijdig de verantwoordelijken van uw regio 

om de nieuwe lammeren te laten registreren. De nodige informatie 

vindt u op de website van de BDO. 

Namens het bestuur. 

 



Activiteiten 2017: 
 
-8-9 april 2017:  stallenbezoek Noord-Nederland (Weekendactiviteit !) 
-29 april 2017:  lammerendag in Tildonk 
-20 mei 2017:  keuring in Jesseren (NFD) 
-5 juni 2017:  keuring in Kerzelare (BDO) 
-15 juli 2017:  keuring in Alken (BDV) 
-...augustus 2017:  keuring in Waasmunster (BDO) 
-...november 2017:  ledenfeest 
 
 
 

In het weekeinde van 8 en 9 april organiseren we  

een TWEEDAAGSE STALLENBEZOEK-REIS  

naar Noord-Nederland. 

 
We bezoeken een 10-tal fokkerijen, gespreid over twee dagen.  Er wordt voorzien in een overnachting in 

een lokaal hotelletje.   
 

De stallen die we bezoeken: 

 De Pijpjes van Sil Dekker uit De Knipe 

 De buurman van Sil Dekker (nieuw lid) 

 De Marpôlle van Sjouke vd Veen uit Jistrum 

 Fan it Bûtenlân van BE kuipers uit Kollumerzwaag 

 Fan Lytse Wâld van Folkert en Menno Solle 

 De Optimist van Pieter Sibma 

 De Giene Brêge van Siep vd Vegt 

 De Veenhorst van Klaas vd Ploeg 

 Van Tronde ût Elsloo van Cor Rosema 

 Heeckeren van EJ Regelink 
 
Iedereen is welkom!  We nodigen ook de partners uit, voor wie we eventueel een apart programma uitwer-
ken! Noord-Nederland is een prachtige regio! 
 
Het vervoer gebeurt met eigen voertuigen, tenzij het succes zo groot is dat we een minibusje kunnen huren. 
 
Na de bestuursvergadering van 4 februari bezorgen we alle details en kan er ingeschreven worden. 

Nieuw lid:  
We verwelkomen Walter Verbraeken uit Beveren-Waas met stal ‘t Heyhof. 


