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Uitnodiging Kijkdag 2015

 

Uitnodiging Kijkdag 2015
Op vrijdag 9 januari 2015 organiseren wij i.s.m. Pipa een kijkdag

 
Daarom nodigen wij u uit naar Ermerveen te komen. 

 Deze dag start rond 15.00 uur. 
 

Wilt u zich vantevoren wel even aanmelden. Dit kan via de volgende mailadressen:
 info@gerardkoopman.com 

 Nederland@pipa.be (t.a.v. Jawin of Ad) 
 

Wat kunt u zoals verwachten op deze dag. 
 

Natuurlijk worden de aangeboden jonge duiven tentoongesteld en kunnen ze in de hand
worden genomen. 

 
Verder zijn aanwezig: Team-Koopman, Pipa, Gendika, Niek Erents fotografie, special guest
en PigeonPhotography.

 
Bij PigeonPhotography kunt u zich aanmelden om uw eigen favoriet te laten fotograferen.
Neem hiervoor contact op met sanne@pigeonphotography.nl en verneem het speciale tarief.
Het is natuurlijk niet de bedoeling met giga aantallen te komen maar meer een aardigheid. 

 
Verder is er de introductie van de ‘Gerard Koopman Variamix’ een uiterst zorgvuldige
samenvoeging van grondstoffen die Gerard als vele jaren verstrekt aan zijn duiven. De
Variamix is een product van DHP Cultura Holland.

 
Voor de volledigheid geven wij nog het bezoek adres, dit is:

 Ermerveen 17 te Ermerveen (postcode: 7814 VB) 
 Mocht u gebruik maken van een navigatiesysteem en deze kent de plaats Ermerveen niet,
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geef dan als plaats in: Emmen Wij hopen u te mogen in Ermerveen en het is meteen een
mooie gelegenheid elkaar een voorspoedig 2015 te wensen! 

Groeten, Team-Koopman

Gerard Koopman Varia mix

Introductie van de ‘Gerard Koopman Variamix’ een uiterst
zorgvuldige samenvoeging van grondstoffen die Gerard als
vele jaren verstrekt aan zijn duiven. De Variamix is een
product van DHP Cultura Holland.

 
Ook op eigen hok voldoende voorradig!

Kjeld en Bas Thiele (DHP) bij de
Gerard Koopman Varia mix

 

Gerard Koopman

Al meer dan 80 jaar succesvol in de
duivensport!

Wij voelen het als onze plicht om de
liefhebbers van de Koopmanduif en iedereen
die de duif als topsporter ziet zo volledig
mogelijk te informeren.
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