
 

HUISDIERENSHOW 2019 
    
       “Groen is doen” 

 

 Woensdag 2 oktober 2019 
   

 
Openingstijden: van 13.00 - 17.30 uur en van 18.30 - 21.00 uur 

 
* Je kunt meedoen met alle soorten huisdieren: kippen, konijnen, cavia’s, hamsters, muizen, ratten, duiven, 

siervogels, watervogels, volièrevogels, vissen, honden, poezen, paarden, koeien, schapen, geiten, varkens 
en noem maar op 
 

* Doe je mee met een haan dan kan hij ook meedoen aan de hanenkraaiwedstrijd! 
 

* Het gaat om huisdieren; het hoeven geen rasdieren te zijn 

* Gelet wordt op verzorging, gezondheid, reinheid en conditie 

* Deskundige jury aanwezig 

* Per rubriek kans op leuke prijzen 

* Deelname: Gratis 

* Wanneer moet je de dieren brengen: 
Kleine huisdieren : dinsdagavond 1 oktober tussen 18.30 en 20.00 uur 
Grote huisdieren : woensdagmiddag; tijdstip en verdere instructie komt in het boekje te staan 
 
 
 

Waar kun je verder nog aan meedoen? 
 
 

DE GROOTSTE / DE ZWAARSTE / DE APARTSTE / DE LEUKSTE 
Hierbij gaat het om tuin- en akkerbouwproducten bv.: Suikerbiet, voederbiet, courgette, aardappel, kool, 
pompoen, enz., maar ook om mooie kamer- of tuinplanten. Graag dinsdagavond 2 oktober brengen. 

 
 

MODEL BOERDERIJ 
Wie kan de mooiste opstelling maken met zijn / haar miniatuurwerktuigen, waarbij de praktijk zo goed 
mogelijk wordt benaderd (dit kan met meerdere personen samen). Dinsdagavond  kun je je boerderij 
opbouwen.  

 

KNUFFELDIERENSHOW 
Laat je mooiste / liefste knuffel eens aan het publiek zien. Zorg ervoor dat je beestje is voorzien van je naam 
en klas! Deelname is gratis; wel even opgeven. Graag dinsdagavond brengen. 

 
 

VERZAMELING OF HOBBY 

Heb jij een leuke hobby of verzameling? Laat die dan zien tijdens de huisdierenshow. 

 
Verder zullen er deze dag nog veel meer activiteiten zijn, zodat het weer een ware “beestenboel” wordt! 
Opgave voor de huisdierenshow d.m.v. het bijgevoegde inschrijfformulier.  
Deze dient uiterlijk vrijdag 20 september a.s. ingeleverd te worden bij ons op school. 
 
 
 

AANSPRAKELIJKHEID 
Terra is niet aansprakelijk voor sterfte, schade of verloren gaan van ingezonden dieren en/of verzendmateriaal voor, 
tijdens of na de show. 



 

 

 

 
 

                Inschrijfformulier  
 

   Huisdierenshow – 2 oktober 2019 
 
 
 
 

Graag voor vrijdag 20 september opsturen naar:   
Terra Oldekerk 
Molenstraat 12 
9821 PG Oldekerk 
 
of mailen naar: oldekerk@voterra.nl 
          
Naam:……………………………………………………...                             School: …………………………… 
  
Adres: …..…………………………………………………   Groep: …… 
 
Plaats: ……………………………………………………..   Tel. Nr. ………………………….. 
 
 

HUISDIERENSHOW  
 

diersoort – ras – aantal 
 

1.   ………………………………………………...  Kippen:   groot of kriel* 

2.   …………………………………………………  Konijnen:   groot of midden of klein* 

3.   …………………………………………………  Volièrevogels:  wel of geen kooi* 

4.   …………………………………………………  Speciaal:  Pimp je paard/pony 

5.   …………………………………………………  Mijn haan doet wel / niet mee aan de   
 

                      hanenkraaiwedstrijd* 
 

  * Omcirkel indien nodig 

 
DE GROOTSTE / DE ZWAARSTE / DE APARTSTE / DE LEUKSTE  
 

Ik doe mee met een: 
 
1.  …………………………….…   2.  …………………………………..   3. …………………………………… 

 

MODELBOERDERIJ  
 

Ik doe mee en heb  2m2,   3m2,   4m2    nodig  (omcirkelen)  

Mededeelnemer(s)………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

KNUFFELDIERENSHOW  
 

Ik doe mee met een: 
 
1.  ……………………………….     2.  ………………………………….    3.  …………………………………… 

VERZAMELING OF HOBBY  
 

Ik doe mee met een verzameling / hobby: ………………………………..………………………………………… 
  


