
Informatie over de jongdierendag 2021 

 

Uitnodiging 

Op vrijdagavond 24 september 2021 houden we onze jongdierendag. Dat betekent dat u uw 

dieren (konijnen, hoenders, duiven, cavia’s en watervogels), die geboren zijn in 2021, ter 

keuring kunt aanbieden. U kunt de konijnen in drie klassen insturen. Konijnen geboren in 

januari of februari komen in de A- klasse, dieren geboren in maart en april in de B- klasse, 

terwijl dieren die na april zijn geboren in de C- klasse komen. Bij de konijnen is er voor elke 

klasse één prijs. Voor de grote hoenders en de dwerghoenders geldt dat er één prijs is voor 

de beste haan. Idem voor de beste hen grote en dwerghoenders.   

Mochten er cavia’s of watervogels worden ingezonden, dan wordt hier één prijs per 

diergroep ter beschikking gesteld. 

We hopen dat we u met uw dieren mogen verwelkomen. De laatste jaren is de deelname 

aan de jongdierendag tanende. Graag willen we de opwaartse tendens weer oppakken.  

 

Alle informatie op een rijtje: 

Wanneer  Vrijdagavond 24 september 2021      

Waar:   Solcamastraat 31 te Sumar (loonbedrijf Maurice Land) 

Tijd:   18.30 – 20.30 uur 

Keurmeesters: W. Schraa (konijnen) en E. Visser (hoenders). Eventueel H. Visser en 

Roelfsema, resp. konijnen en hoeders.  

Catering:  Koffie, thee, fris en bier zijn aanwezig en worden contant afgerekend 

Opgave:  Via het inschrijfblad wat u ontvangt bij deze e-mail. 

Digitaal naar j.dijkstra33@gmail.com of per post naar A.D. Bakker, 

Nobel 20, 9291 AA Kollum 

Tot:   Zaterdag 18 september 2020 

Betaling: Over maken op IBAN NL49 RABO 036.27.741.29 t.n.v. PKV Burgum 

e.o. Het mag ook vrijdag 24 september contant, maar liever niet! 

Entbewijs:  Konijnenfokkers: stuur uw entbewijzen mee of lever 24 september in. 

   De entbewijzen van de hoenderfokkers zijn in ons bezit 

 

Opbouw van de kooien 

Voordat we met deze mooie avond kunnen beginnen, moeten er ook een aantal kooien 

opgezet worden. Vele handen maken licht werk. Wilt u ons helpen met de opbouw? Graag! 

Opgave bij  

- Fokke van der Veen, tel. 0511-461862, mobiel 06 22610283 of via e-mail 

veen.80@kpnmail.nl 

- Tonnie Bakker, tel . 0511-452283, mobiel 06 13029966 of via e-mail 

ad.bakker@knid.nl 

 

Natuurlijk rekenen we er op dat u ons ook even helpt met het opruimen na afloop. Dan is 

iedereen om 21.15 uur thuis. 

 

Het bestuur van PKV ‘Burgum e.o.’  
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