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Adres:   Boerderij Hobelman 
   V.O.F. ten Brinke - Bargeman 

  Hobelmansdijk 15 
  7025 CP Halle 
  Tel: 06-83228637  

 

Inleg is, als vanouds, mogelijk voor elke liefhebber van pluimvee! 
De kosten per ingelegd ei zijn dit jaar verhoogd naar € 0,50 per ei. Voor eieren met een 
broedtijd langer dan 21 dagen zijn de kosten € 0,60 per ei.  

Het is ons gelukt om aan entstof te komen tegen Marek, alle kuikens 
worden standaard  geent of u geeft bij de inleg aan NIET ENTEN. 
 

● Lidmaatschap van een vereniging is niet nodig 
● Zonder uitdrukkelijk tegenbericht worden alle hoenderkuikens geënt tegen de ziekte van 

Marek 
● Eventueel niet enten geeft geen korting op de inlegkosten 
● Zowel de broedmeesters als V.P.K.V. zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van 

eventuele calamiteiten of tegenvallende broedresultaten 
● Afwijken van onderstaande tijden alleen in overleg met de broederij 
● Bij inleg direct contant betalen 
● Eieren gemerkt (met potlood) aanleveren, of met briefje erbij, zo voorkomt u een lange 

wachtrij 
● Voor het “ringen” van de kuikens is een aparte ruimte ingericht, daar kunt u uw kuikens 

sorteren 
 

 

Inlegronde Inleg eieren Schouwresultaten Afhalen kuikens 

 Dinsdag 19:00-20:00 Donderdag 20:00-20:30 Donderdag 19:00-20:00 

1 4-2-2020 13-2-2020 27-2-2020 

2 11-2-2020 20-2-2020 5-3-2020 

3 18-2-2020 27-2-2020 12-3-2020 

4 25-2-2020 5-3-2020 19-3-2020 

5 3-3-2020 12-3-2020 26-3-2020 

6 10-3-2020 19-3-2020 2-4-2020 

7 17-3-2020 26-3-2020 9-4-2020 

8 24-3-2020 2-4-2020 16-4-2020 

9 31-3-2020 9-4-2020 23-4-2020 

10 7-4-2020 16-4-2020 30-4-2020 

11 14-4-2020 23-4-2020 7-5-2020 

12 21-4-2020 30-4-2020 14-5-2020 

13 28-4-2020 7-5-2020 21-5-2020 

14 5-5-2020 14-5-2020 28-5-2020 

 
Op 5 mei 2021, de laatste inlegdatum van dit seizoen, alleen eieren in leggen met een 
broedtijd van 21 dagen of minder.  

U bent van harte welkom, let wel op, ook wij houden ons aan de 
regelgeving omtrent Covid19. Hou afstand en helaas ga weer zodra u 
geholpen bent. 


