
Index wetenswaardigheden kleindieren en aanverwante zaken’ 
 

Onderwerp Vindplaats 

Hoe gezond is een ei? http://www.pkv-burgum-
eo.nl/Wordpress/?p=2604 

Uitbroeden van eendeneieren in een 
broedmachine. 

http://www.pkv-burgum-
eo.nl/Wordpress/?p=2629 

Wanneer kunnen eendenkuikens die met 
een broedmachine zijn uitgebroed onder de 
lamp weg en naar buiten? 
 

http://www.pkv-burgum-
eo.nl/Wordpress/?p=2635 

Stalboekje pluimvee en konijnen. http://www.pkv-burgum-
eo.nl/Wordpress/?p=2709 

Cavia’s houden en fokken. http://www.pkv-burgum-
eo.nl/Wordpress/?p=2872 

Rattenoverlast. http://www.pkv-burgum-
eo.nl/Wordpress/?p=2943 

Sierduiven houden. http://www.pkv-burgum-
eo.nl/Wordpress/?p=2965 

Hobbyboer bibbert voor regels uit Brussel. http://www.pkv-burgum-
eo.nl/Wordpress/?p=2976 

Ziekte van Weil (rattenbeetziekte) in Friese 
wateren. 

http://www.pkv-burgum-
eo.nl/Wordpress/?p=3069 

De invloed van licht op de vruchtbaarheid 
en de rui bij kippen. 

http://www.pkv-burgum-
eo.nl/Wordpress/?p=3202 

Weer nieuws over toenemende 
rattenoverlast. 

http://www.pkv-burgum-
eo.nl/Wordpress/?p=3456 

Uw dier als partner. http://www.pkv-burgum-
eo.nl/Wordpress/?p=3490 

De instandhouding van onze hobby. http://www.pkv-burgum-
eo.nl/Wordpress/?p=3528 

Broedeieren en bepalen geslacht 
uitgekomen kuikens. 

http://www.pkv-burgum-
eo.nl/Wordpress/?p=3593 

In Frankrijk mag haan Maurice van de 
rechter blijven kraaien! 

http://www.pkv-burgum-
eo.nl/Wordpress/?page_id=2875 

Maurice de beroemde haan uit Frankrijk http://www.pkv-burgum-
eo.nl/Wordpress/?page_id=3681 

Maurice kraait niet meer. http://www.pkv-burgum-
eo.nl/Wordpress/?p=3689 

Nieuwsbrieven met bijlagen en actuele 
tabellen konijnen inzake oorlengtes en 
gewichten. 

http://www.pkv-burgum-
eo.nl/Wordpress/?p=3741 

De duistere kant van de egel. http://www.pkv-burgum-
eo.nl/Wordpress/?p=3751 

Corona bij konijnen, cavia’s en huisdieren. 

 

http://www.pkv-burgum-
eo.nl/Wordpress/?p=3763 

Corona bij kippen en landbouwdieren. http://www.pkv-burgum-
eo.nl/Wordpress/?p=3765 

Toelichting afschermplicht door KLN http://www.pkv-burgum-
eo.nl/Wordpress/?p=3839 

Actie “Eieren voor de voedselbank.” http://www.pkv-burgum-
eo.nl/Wordpress/?p=2599 
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Onderwerp Vindplaats 

Een korte herfstwandeling met een Poule 
de Bresse haan. 

http://www.pkv-burgum-
eo.nl/Wordpress/?p=3887 

De rat en  de bunzing. http://www.pkv-burgum-
eo.nl/Wordpress/?p=3894 

Broedmachine en dierbenodigdheden met 
korting 10%. Testverslag budget 
broedmachine HHD 36. 

http://www.pkv-burgum-
eo.nl/Wordpress/?p=3997 

Kippenbril Friese uitvinding. http://www.pkv-burgum-
eo.nl/Wordpress/?p=4423 

Muzikale vogels met kunstjes. http://www.pkv-burgum-
eo.nl/Wordpress/?p=4399 

Pablo de roze kaketoe. http://www.pkv-burgum-
eo.nl/Wordpress/?p=4381 

Drie hanen http://www.pkv-burgum-
eo.nl/Wordpress/?p=4357 

Kip als huisdier http://www.pkv-burgum-
eo.nl/Wordpress/?p=4326 

  

 

http://www.pkv-burgum-eo.nl/Wordpress/?p=3887
http://www.pkv-burgum-eo.nl/Wordpress/?p=3887
http://www.pkv-burgum-eo.nl/Wordpress/?p=3894
http://www.pkv-burgum-eo.nl/Wordpress/?p=3894
http://www.pkv-burgum-eo.nl/Wordpress/?p=3997
http://www.pkv-burgum-eo.nl/Wordpress/?p=3997
http://www.pkv-burgum-eo.nl/Wordpress/?p=4423
http://www.pkv-burgum-eo.nl/Wordpress/?p=4423
http://www.pkv-burgum-eo.nl/Wordpress/?p=4399
http://www.pkv-burgum-eo.nl/Wordpress/?p=4399
http://www.pkv-burgum-eo.nl/Wordpress/?p=4381
http://www.pkv-burgum-eo.nl/Wordpress/?p=4381
http://www.pkv-burgum-eo.nl/Wordpress/?p=4357
http://www.pkv-burgum-eo.nl/Wordpress/?p=4357
http://www.pkv-burgum-eo.nl/Wordpress/?p=4326
http://www.pkv-burgum-eo.nl/Wordpress/?p=4326

