
Hoenderenten voor leden op vrijdag 6 augustus as. 
 
Uw hoenders moeten geënt worden tegen pseudo vogelpest zodra u dieren van uw erf naar een 
tentoonstelling wilt vervoeren. Bij de kippen die u instuurt voor de jongdierendag of een 
clubtentoonstelling hoort een entbewijs. U bent verplicht uw entbewijs mee te sturen of te tonen bij 
elke tentoonstelling waar u uw hoenders inzendt..  
 
PKV ‘Burgum e.o.’ kan het hoenderenten voor u verzorgen. Daartoe kunt u zich tot dinsdag 3  
augustus opgeven bij Wiebren de Jong. Bij voorkeur via e-mail. Zie onderaan dit bericht voor het 
adres. Als u zich niet opgeeft, moet u zelf zorgen voor de benodigde entbewijzen. 
 
Op basis van uw opgave maken we een rooster, waardoor u ongeveer kunt zien hoe laat we bij u zijn. 
 
Op vrijdag 6 augustus komen we tussen 9.00  – 14.00 uur bij 
u langs om alle pluimvee te enten (te besproeien/ sprayen 
met vloeistof). Daarvoor hoeft u geen specifieke 
maatregelen te nemen. Behalve dat de dieren opgehokt 
moeten zijn in een hok of ren, d.w.z. niet vrij rond lopen in de 
tuin. Wel moeten alle hoenders, ook de hoenders die niet 
naar tentoonstellingen gaan, gesprayd worden.  
 
Als u niet thuis bent, wilt u dat via e-mail of telefoon melden 
(spreek eventueel uw boodschap in)? Als u niet thuis bent, 
wilt u ons dan ter plekke duidelijk mogelijk maken welke 
kippen we waar moeten sprayen? 
 
Mocht u met vakantie zijn, dan horen we dat graag. We 
proberen dan, indien mogelijk,  een oplossing te vinden. Let 
wel, de entstof is maar ongeveer vier uur werkzaam. 
 
U moet zorgen voor volledig ingevulde entbewijzen. In tweevoud. Op het entbewijs zijn de 
ringnummers van alle dieren ingevuld, dus ook van uw oude hoenders. Het entformulier is te 
downloaden via https://www.kleindierliefhebbers.nl/verenigingsinfo/plaatselijke-vereniging/ncd-enting 
of op te vragen bij Wiebren de Jong. 
 
Vul het formulier nauwkeurig in, waarbij u voor jonge dieren kunt volstaan met het invullen van het 
eerste en het laatste ringnummer van alle dieren. Doe het duidelijk leesbaar: door te typen of met 
zwarte pen te schrijven. Zorg dat de formulieren in tweevoud klaar liggen. 
 
De kosten bedragen € 25,00 all-in en ongeacht het aantal dieren. Dit bedrag moet contant betaald 
worden tijdens het bezoek.  
 
De enting wordt gedaan door Roland van Deutekom van A7 Noord Dierenartsen te Drachten en 
Burgum.  
 
Inlichtingen en opgave bij:  
Wiebren de Jong 
Mounewei 15 
9286 EH Twijzel 
Tel. 0511 – 543226 of 06-57331316 (spreek evt. een bericht in)  
e-mail: wiebren.jong@planet.nl  

 
Met vriendelijke groeten. 
Namens PKV ‘Burgum e.o.’ 
 
Wiebren de Jong 
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