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Open dag 2e paasdag groot succes
Op maandag 22 april 2019 heeft de landelijke open dag van Kip.Kiplekker
plaatsgevonden. Maar liefst acht vleeskuikenhouders hebben deelgenomen en hun
bedrijf opengesteld voor bezoek. Acht hele diverse bedrijven, met zowel reguliere als
langzaam groeiende vleeskuikens voor verschillende concepten. We hadden dit jaar ook
een perfecte landelijke spreiding, in zeven provincies konden geïnteresseerden, burgers
en consumenten, een kijkje in de stal nemen. De bijna zomerse temperaturen deze
paasdagen maakten het extra vrolijk, het was perfect weer voor een uitje naar de
kippenboer. De bezoekersaantallen varieerden van 200 tot wel 2.000 bezoekers per
locatie. In totaal schatten we dat de open dag zeker 3.500 mensen heeft getrokken. Dat
maakt het voor Kip.Kiplekker een groot succes!
Dit jaar hebben we voor de eerste keer de hulp van twee studenten ingeschakeld voor
de organisatie van de open dag. Deze studenten van Aeres hogeschool uit Dronten zijn
een half jaar lang bezig geweest met de voorbereidingen. Het regelen van het materiaal,
de promotiemiddelen en online aankondigingen en bezoekjes aan de deelnemende
bedrijven om alle plannen door te spreken.
Wij willen de families Swart, Laarman, Van der Veen, Grutters, Tankink, Van Maanen,
Vroone en Coolen ontzettend bedanken voor hun deelname! Daarnaast willen we Corné
Rodenburg en Richelle Bonnes bedanken voor de grote en enthousiaste inzet bij de
organisatie van de open dag.

Mart Coolen is nieuwe voorzitter Kip.Kiplekker
Via deze weg wil het bestuur van stichting Kip.Kiplekker laten weten dat Mart Coolen is
aangesteld als voorzitter van de stichting. Mart is vanaf 2017 actief als bestuurslid van
Kip.Kiplekker en vervangt nu Jolanda van de Kruijs. Jolanda is van 2015 tot 2019
voorzitster geweest van Kip.Kiplekker, maar heeft besloten deze taak over te dragen.
Mart Coolen is tevens voorzitter van Young Poultry People, de groep jongeren die met
name via social media de vleeskuikensector promoot en onderdeel is van Kip.Kiplekker.
Door deze twee rollen te combineren zorgen we voor een goede samenwerking en
afstemming van de promotieactiviteiten.
Het bestuur van Kip.Kiplekker bestaat naast Mart Coolen uit Ardi van Erp (secretaris en
penningmeester), Lotte Kroeze (algemeen bestuurslid) en Corien Wolfs (algemeen
bestuurslid). Kip.Kiplekker zoekt nog versterking! Wilt u ook graag uw steentje bijdragen

aan sectorpromotie en onderdeel zijn van deze enthousiaste groep, laat het ons dan
weten. Dit kan per e-mail via info@kipkiplekker.nl of telefonisch via 06-46950109 (Mart
Coolen).

Kuikens uit het ei op Animal Event
In het eerste weekend van mei vond het Animal Event plaats, dit jaar de dertiende editie.
Drie dagen lang stond de Beekse bergen in het teken van dierenshows, workshops en
leerzame demonstraties. Het evenement trok dit jaar 31.000 bezoekers. Net als
voorgaande jaren waren Kip.Kiplekker en de Young Poultry People aanwezig op het
Boerderijplein. Dit plein heeft vooral een educatieve doelstelling en wordt ingericht door
studenten van HAS Hogeschool. In onze stand was een broedbak met broedeieren
aanwezig, beschikbaar gesteld door Vencomatic. Tijdens de drie dagen van het
evenement kwamen de kuikens uit het ei. Dat trekt natuurlijk veel bekijks! En het geeft
ons de kans om de dierenliefhebbers op een positieve manier wat te vertellen over de
vleeskuikensector.

Young Poultry People op Boerenmarkt in Sint Anthonis
Op zondag 30 juni organiseert de ZLTO-afdeling Sint Anthonis een Boerenmarkt.
Bezoekers kunnen kennismaken met de dagelijkse activiteiten van de agrarische (en
aanverwante) bedrijven in de regio. Op de Boerenmarkt is van alles te zien, te proeven
en te beleven. De Young Poultry People zullen de vleeskuikensector vertegenwoordigen
en de bezoekers uitleggen hoe het ‘stukje kip’ op een goede en verantwoorde wijze
geproduceerd wordt. Uiteraard laten we de bezoekers ook een lekker stukje kip proeven.
De Boerenmarkt is van 11.00 - 16.00 uur op de Brink in Sint Anthonis.
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