Uitnodiging
Hierbij willen wij, de Europese Pluimvee sociëteit (EPS), de leden van de Kleinvee
vereniging Werk a/d Akker -Land v Aalst “Merelbeke” uitnodigingen. Introducés en of
belangstelleden zijn van harte welkom. De Europese Pluimvee sociëteit houdt namelijk
zondag 17 juli 2011 haar jaarlijkse oergezellige en leerzame EPS dag in Someren,
(onder Eindhoven.)
Deze dag wordt gehouden in de tuin van Kenneth Broekman Vaarselstraat 41 5711 RC
Someren, tel. vanuit België 0031 493 492303. Mail: varsel@planet.nl
Aanvang 10.30 uur

Programma van de EPS dag 2011.
10.30 uur ontvangst met koffie en taart.
11.30 Dirk de Jong bespreekt een bijzonder thema “De Pluimveeveer” een aanrader.
Kenneth Broekman bespreekt de problemen die u kunt tegen kunt komen met
kunstmatig broeden van gedomesticeerde watervogels, dit mag u niet missen.
13.00 uur Rondleiding langs de dieren hier kunt u een scala aan dieren bewonderen o.a.
Jersey Giant hoenders, Rouaan en Duitse Peking eend, Toulouse en Boheemse ganzen,
Mondain duiven, fretten en op een naburig weiland, ezels en paarden w.o. Brabander.
Aarzel niet om vragen te stellen, betreffende pluimvee perikelen, want er is genoeg
deskundigheid aanwezig.
14.30 uur De fameuze EPS BARBECUE, dit jaar met Belgische Braaimeester.
Deze dag kost u slechts 10 euro en u kunt drinken en eten naar believen.
Een pintje, wijntje of fris is de gehele dag beschikbaar.
Noteer vast de datum deze dag. Met een beetje logistieke carpooling kan de afstand
en kosten geen bezwaar zijn. In verband met de carpooling kunt U contact opnemen
met Gert Calcoen te:092306900 gsm:0476382237
Ook de regen zal geen spelbreker zijn, we hebben voldoende grote tenten
beschikbaar om droog te kunnen zitten. Opgave telefonisch of per mail voor 10 juli
2011-01-09
Tel vanuit Belgie: 00 32 493 492303 , mail varsel@planet.nl
Tot ziens, namens het platform van de EPS heten wij u allen graag welkom
Kenneth Broekman

