
uitnodiging zomerfokkersdag   NVGW op 20 augustus 2022

We zijn dit jaar te gast bij Casper Collen in 
Giethoorn. Casper heeft een grote weide 
met zwanen, ganzen, oorspronkelijke 
eenden, gedomesticeerde eenden, 
duiven, kippen en dan vergeet ik 
hoogstwaarschijnlijk nog enkele dieren. 
Casper runt aan de rand van Giethoorn 
een bootverhuurbedrijf, dit naast zijn 
werk, tot voor kort, als opzichter bij 
Natuurmonumenten. 

Momenteel is het nog niet toegestaan om 
een locatie met vogelgriep-risicodieren te 
bezoeken. Als dit op 20 augustus wel weer 
mogelijk is, dan zullen wij met in acht name 
van hygiënemaatregelen de dierweide van 
Casper bezoeken. Dit geldt ook voor het ras 
van het jaar, de Twentse Landgans.  
Als de regels dit weer toestaan, kunnen 
leden ganzen of andere (ruil)dieren 
meenemen. Geef dit vooraf op bij Willem 
Peltenburg zodat hij weet hoeveel kooien 
wij moeten reserveren.

In ieder geval ontmoeten wij elkaar vanaf 
09:30 uur om bij te kletsen met een bakkie 
koffie en wat lekkers. 
Adres: Binnenpad 88, 8355 BW, Giethoorn. 
Afslag centrum dorp, bij T-splitsing rechts, 
aan het eind weer rechts.

Onze voorzitter zal rond 10:00 uur deze dag 
openen en een aantal mededelingen doen. 
Casper zal, in geval dat wij zijn dieren niet 
kunnen bezoeken, toelichting geven op zijn 
dieren.

Daarna biedt Casper ons een rondvaart 
aan. De duur van de route zal afhangen of 
we wel of niet de dieren van Casper kunnen 
bekijken. Neem gelet de weersituatie van 
die dag passende kleding mee. 
Bij terugkomst steken we de BBQ aan, en 
kunnen we genieten van een hapje en 
drankje. Streven is om de dag tussen  
15:00 en 15:30 af te sluiten.

Kortom, het belooft weer een interessante 
dag te worden.  
We zien u graag en vanzelfsprekend zijn 
ook introducees welkom. 
Voor leden van de NVGW is de BBQ 
kosteloos, voor niet leden € 15,- 

Opgave voor 15 
augustus bij Willem 

Peltenburg: 

willempeltenburg@
kpnmail.nl  

06-11331445


