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Beste leden,
Afgelopen maand hebben we het jaar feestelijk afgesloten
met het ledenfeest. We konden even terugblikken en napraten over een fijn hobbyjaar. Dit jaar willen we opnieuw een aantal activiteiten organiseren. Misschien is het
onze eerste taak om u warm te maken om een meerwaarde te zoeken voor uw dwerggeiten hobby . Misschien
schrikt het u wat af. Begrijpelijk ! Het is dan ook geen
voor de hand liggende hobby. Toch zijn liefhebbers van
de dwerggeiten fokkerij steeds geneigd om een zekere
kwaliteit na te streven, deze te behouden of mogelijks te
verbeteren. Als u zich daarin herkent, bent u bij ons steeds
welkom. Er heerst immers een enorme openheid bij de
leden en we zullen er alles aan doen om u mee op weg te
helpen. De gezelligheid en de gemoedelijkheid staat voorop in onze hobby. Aarzel niet en één telefoontje of mailtje
kan een nieuwe start betekenen. De bestuursleden zullen
u graag te woord staan.
Het bestuur van de BDO wenst u het allerbeste voor
2019.

Oproep tot vernieuwing van het lidmaatschap 2019
Mogen we vragen om 15 euro te storten op rekeningnummer BE65 7785 6128 499.
Op die manier kan u ook dit jaar dieren laten registreren, deelnemen aan keuringen,
de nieuwsbrief ontvangen, stalnaam aanvragen en schetskaarten ontvangen.
Agenda 2019:
13-14 april: stallenbezoek Nederland
4 mei: lammerendag in Tildonk (Haacht)
18 mei: keuring in Jesseren met E.de Vos en M.Bosman (NFD)
10 juni: keuring in Kerzelare (Oudenaarde) met J.Seynaeve en H.Ruisch
13 juli : keuring in Alken met E.J.Regelink en C.Plomp
10 aug: bokkendag in Nederland (NFD)
17 of 24 aug: keuring in Waasmunster (nader te bepalen)
31 aug: nationale geitenkeuring Nederland (NFD)

Heaven vd Steenblookhoeve werd nationaal reserve-kampioen jongste geitlammeren
2018 in Nederland.
Heaven is een dochter van Nandje vh Rooiveld uit Gravin vd Steenblookhoeve en eigendom van Marco Groosemans.

Hymke vh Heieinde werd nationaal
reserve-kampioen oudste geitlammeren
2018 in Nederland.
Hymke is een dochter van Esmay’s Gr 2 vd
Elsenburg uit Luna vd Vossenpoel en eigendom van Freddy Raeymakers.

