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Sectorpromotie op de Landbouwdag
Hardenberg
Zaterdag 28 juli 2018 vond de jaarlijkse Landbouwdag in Hardenberg
plaats. Één van de Kip.Kiplekker leden, de familie Lohues uit Sibculo, is
medeorganisator van deze gezellige en leerzame dag midden in het
centrum van Hardenberg. De familie Lohues heeft ons benaderd om deze
dag de vleeskuikensector te vertegenwoordigen. Een aantal enthousiaste
Young Poultry People-leden zijn naar het Oosten van het land afgereisd.
Veel mensen, zowel mensen uit de regio als ook veel toeristen, hebben de
Markt in Hardenberg weten te vinden. De stand van Kip.Kiplekker heeft
veel aanloop gehad. Vooral de bak met kuikentjes bleef niet
onopgemerkt, veel kinderen hebben hun ouders meegesleurd naar
Kip.Kiplekker. Maar, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Al met al
was de Landbouwdag een heel leuk en drukbezocht evenement.

Kip.Kiplekker op 50PlusBeurs
Van 18 t/m 22 september vond de 50PlusBeurs plaats in de Jaarbeurshal
in Utrecht. Het was de 26e editie van de beurs, die maar liefst 96.000
bezoekers trok. Ook dit jaar was Kip.Kiplekker weer aanwezig met een
groep vrijwilligers. Het is ons toch gelukt om bij een groot aantal

consumenten vooroordelen weg te nemen, zodat ze met een gerust gevoel
een gezond, veilig geproduceerd en verantwoord stukje vlees blijven
eten!

Nieuwe kiprecepten
Kip.Kiplekker heeft dit jaar de receptenfolder vernieuwd. De nieuwe
folder bevat voor ieder seizoen twee lekkere recepten. Daarnaast staat in
de folder beknopte informatie over de vleeskuikensector in Nederland. U
kunt de receptenfolder via deze link bekijken. Kip.Kiplekker deelt de
receptenfolders uit op verschillende beurzen en evenementen, waar ze
altijd in trek zijn!

Kip.Kiplekker op Pluk- en Oogstfeest
Op een zonovergoten zondag 14 oktober vond het Pluk- en
Oogstfeest plaats bij Kasteel Tongelaar in Mill. Een uniek
evenement waar natuur en food elkaar ontmoeten. Deze 3e editie
trok bijna 7000 bezoekers. Men genoot van veel stands met een
groot aanbod aan streekproducten en er was veel informatie over
de meest uiteenlopende zaken die te maken hebben met voeding.

Voor Kip.Kiplekker was deze dag dan ook een unieke kans om
onze sector te promoten!

Young Poultry People kiest voor nieuwe aanpak
De fanatieke groep jonge pluimveehouders die zich verenigd hebben in
Young Poultry People willen nóg meer en beter zichtbaar zijn en geven
daarom een nieuwe impuls aan hun initiatief.
Op dit moment zijn 87 jongeren lid van de groep, allen pluimveehouder
of werkzaam in de vleeskuikenhouderij. Om al deze leden ook actief te
betrekken gaat Young Poultry People werkgroepen samenstellen. Door
taken over de werkgroepen te verdelen hoopt het bestuur het bereik
verder te laten groeien. De volgende werkgroepen gaan aan slag:
• Social media: Facebook, Instagram en acties
• Open dagen en beurzen
• Periferie en sponsoring
• Opfok en vermeerdering
• Vleeskuikens regulier
• Vleeskuikens traag groeiend

• Keten
• PR en onderwijs
• Evenementen YPP en ledenadministratie
Ben jij of ken jij een trotse jonge vleeskuikenhoud(st)er die graag de
Young Poultry People wil komen versterken in één van deze
werkgroepen, laat het dan weten aan Mart Coolen (via telefoonnummer
06-46950109 of e-mail mcoolen@deheus.com).

Open dag 2e Paasdag
Voor Kip.Kiplekker is de landelijke open dag één van de grootste en
belangrijkste evenementen van het jaar. De open dag is het evenement bij
uitstek om boeren en burgers met elkaar in contact te brengen en te laten
zien hoe de vleeskuikensector écht werkt. We organiseren de open dag
komend jaar opnieuw op 2e Paasdag, maandag 22 april 2019. Reserveer
deze datum alvast in uw agenda!

