Beste schapen- en geitenhouders,
Graag nodigen wij u uit om naar de 45e Schapendag in Odiliapeel te komen!
De schapendag vindt plaats op zondag 14 juli 2019. Op de Schapendag zijn volgens traditie
verschillende demonstratierassen aanwezig en hopen we enkele keuringsrassen te verwelkomen.
Daarnaast worden een schaapscheerder en een schapendrijver uitgenodigd en zullen er kraampjes
zijn met informatie over de diverse rassen. Ook willen we graag verschillende rassen de mogelijkheid
bieden zich te presenteren in de centrale ring voor een ras demonstratie.
Uiteraard staan wij open voor andere suggesties!
De schapen en geiten die naar de schapendag komen, moeten aan de volgende voorwaarden
voldoen:



De schapen en geiten moeten Zwoegervrij zijn:
De schapen en geiten moeten geënt zijn tegen Q koorts – (zie blad 2)

Net als afgelopen jaren zullen we dit jaar de entkosten vergoeden van de deelnemers die hun
schapen en/of geiten speciaal voor de Schapendag moeten laten enten. Deze vergoeding zal gelijk
zijn aan de vergoeding van 2015/ 2016/2017.
Voor vragen over de Schapendag, kunt u contact opnemen met Michiel van Schaijk (email:
m.v.schaijk@fransengerrits.nl; telefoon: 06-51275956) of Jeroen Boeijen (e-mail:boeijenj@home.nl;
telefoon 06-52031404). Ook is in en ander na te lezen op www.odiliapeel.com
Indien u zich wilt aanmelden voor de Schapendag, kan dit per e-mail of per post. Het postadres van
ons secretariaat vindt u onder aan deze brief.
In mei/juni zult u een bevestigingsbrief van uw aanmelding ontvangen.
We hopen vele schapen- en geitenhouders te verwelkomen!
Met vriendelijke groet,
Namens Stichting Ovilio,
Michiel van Schaijk & Jeroen Boeijen

Stichting Ovilio Secretariaat: T. Vullers Tarwestraat 21 5409BC Odiliapeel
Website: www.odiliapeel.com/index.php/ovilio
www.facebook.com/schapendag/

Ja, ik kom graag naar de schapendag!
Naam:
Adres:
Schapenras (sen) + aantal:
Telefoonnummer:
Email:
Eventuele gewenste benodigdheden:
Mijn schapen/geiten voldoen aan de volgende voorwaarden:
0
De schapen en geiten zijn Zwoegerziekte vrij
0
De schapen en geiten zijn geënt tegen Q-koorts
Ik heb ook interesse in:
0
Keuring
0
Ras demonstratie in de centrale ring

Opmerkingen:

Q-koorts enting:
De schapen die naar de Schapendag komen moeten geënt zijn tegen Q-koorts:


Lammeren geboren na 14 april 2019: geen enting nodig



Lammeren geboren tussen 3 maart en 14 april mogen niet op de Schapendag komen!



Lammeren geboren voor 3 mrt of schapen die niet eerder geënt zijn:
o 1e enting uiterlijk 2 juni (week 21),
o 2e enting uiterlijk 23 juni (week 25)



Schapen die vorig jaar geënt zijn, moeten binnen het jaar opnieuw geënt worden.

Stichting Ovilio Secretariaat: T. Vullers Tarwestraat 21 5409BC Odiliapeel
Website: www.odiliapeel.com/index.php/ovilio
www.facebook.com/schapendag/

