Landgeitenfokkersclub Drenthe

Symposium 2019
18 mei

Een tour door het mooie Groningse Westerwolde met aansluitend
een demonstratie over het inspannen en rijden met een bokkenwagen
Dit jaar bezoeken we de zuid-oost hoek van de provincie Groningen.
We beginnen bij de geiten van Bert de Wit op de Hasseberg aan de Hassebergerweg op de grens
met Duitsland om 13.30 uur. De weg helemaal uitrijden tot de Duitse grens.
Ontvangst met koffie/thee. Verzamelen vanaf 13.15 uur.
Bert heeft daar een ca 4 ha groot terrein van SBB ter beschikking waar de geiten de berkenopslag
moeten aanpakken.
Om 14.00 uur vertrekken we naar het terrein waar de bokken van Bert de Wit lopen.
Dit is aan de Zuidveldweg nabij Zuidveldweg nr 11.
Ook dit is een terrein van SBB. Dit terrein moet opener worden voor vogels omdat het een
vogeltelplaats is. Daar moeten de bokken van Bert voor zorgen.
Om 14.45 uur vertrekken we naar het laatste adres, de Kloosterboerderij
Bleyendael waar Hans Scheltinga en Miriam van der
Laan een demonstratie geven over het inspannen en
rijden met een bokkenwagen.|
In de stal van de Kloosterboerderij zijn blaarkoppen te
zien. Blaarkoppen zijn koeien die ook behoren tot de
zeldzame huisdierenrassen.
Ter afsluiting een drankje op het terras van de prachtige
Kloosterboerderij.
Het programma zal zo rond 16.30 uur afgelopen zijn.
Bijgaand een overzicht van de route en een gedetailleerde kaart met de adressen.
Bij calamiteiten of als je verdwaald bent, kun je Johan Vennedunker bellen: 06 2146 9584
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Derde adres: Kloosterboerderij Bleyendael, Lauder hokweg 11, Sellingen (aankomst 		
ca 15.00 uur)
Bij de Kloosterboerderij zullen Hans en Miriam een demonstratie geven van het
inspannen van een bok voor een wagen.
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Tweede adres: nabij Zuidveldweg 11, Sellingen (aankomst ca 14.15 uur)
Aan de zuidveldweg ligt een terrein waar de bokken van Bert de Wit lopen.
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Verzamelen vanaf 13.15 uur op eerste adres: Hassebergerweg, Sellingen: weg uitrijden richting Duitsland tot de grens.
Hier kunnen we de geiten bekijken van Bert de Wit.
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Kloosterboerderij Bleyendael,
Lauder Hokweg 11, Sellingen

