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Kip.Kiplekker op GezondheidsBeurs
Op de Nationale GezondheidsBeurs gaat Kip.Kiplekker een nieuwe
doelgroep proberen aan te spreken. Van 1 t/m 4 februari 2018 zijn we
aanwezig op dit evenement in de Jaarbeurs Utrecht. De beurs richt zich
met name op jongeren die bewust bezig zijn met hun voeding en een
gezonde levensstijl. Waarschijnlijk een kritische, maar zeker interessante
groep bezoekers die we graag overtuigen van het feit dat kip gezond,
verantwoord én lekker is!

Open dag op 2e paasdag
Kip.Kiplekker wil graag de traditie voortzetten om op 2e paasdag
verschillende vleeskuikenbedrijven open te stellen voor bezoekers. In
2017 is deze jaarlijkse open dag helaas geannuleerd vanwege het toen nog
geldende bezoekersverbod als gevolg van de vogelgriep. Dit jaar zijn de
vooruitzichten beter, dus graag willen we de organisatie voor de open dag
op maandag 2 april 2018 opstarten. Deze dag is de ideale gelegenheid om
dorpsgenoten, vrienden en alle andere geïnteresseerden een kijkje te laten
nemen in uw stal. Alleen samen kunnen we meer transparantie en een
beter imago van onze sector creëren. Van u vragen wij een geschikte
zichtruimte en een enthousiast ontvangst, maar vooral het uitdragen van
de trots voor ons vak! Kip.Kiplekker ondersteunt en faciliteert in de
organisatie, promotie en benodigde materialen.
Wilt u één van de deelnemende bedrijven zijn, dan kunt u zich aanmelden
via info@kipkiplekker.nl. Ook voor meer informatie of bij vragen kunt u
contact met ons opnemen via dit e-mailadres of telefoonnummer 0610936314.

Afscheid bestuurslid Martien Vroone
Na 10 jaar als bestuurslid actief te zijn geweest heeft Martien Vroone
besloten om per 1 oktober 2017 deze functie te beëindigen. Martien is
vanaf de oprichting van Kip.Kiplekker één van de bestuursleden geweest.
Deze rol heeft hij altijd erg actief en betrokken uitgevoerd. Martien was
verantwoordelijk voor het secretariaat van de stichting. Daarnaast heeft
Martien de opslag van al het promotiemateriaal beheerd en zodoende vele
aanvragen voor spreekbeurten en lespakketten beantwoord met het
toesturen van de juiste informatie. Ook voor het opbouwen van beurzen
en andere evenementen heeft hij heel wat kilometers afgelegd om steeds
Kip.Kiplekker goed zichtbaar te laten zijn. Met een zichtstal op zijn
vleeskuikenbedrijf in Anna Paulowna (N-H) hebben Martien en zijn gezin
al vele bezoekers ontvangen en vol passie verteld over hun bedrijf.
Vanwege het bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd en de
overdracht van het bedrijf aan zijn zoon, heeft Martien besloten een stapje
terug te doen. Kip.Kiplekker bedankt Martien Vroone ontzettend voor
zijn jarenlange en trouwe inzet!
Het secretariaat van de Stichting Kip.Kiplekker is overgenomen door
bestuurslid Ardi van Erp. Het correspondentieadres is gewijzigd naar:
Sambeeksedijk 12, 5845 ES Sint Anthonis.

Bedankt voor uw bijdrage!
Hoewel het nieuwe jaar alweer even van start is, wil Kip.Kiplekker
nog graag van de gelegenheid gebruik maken om haar sponsoren
en leden te bedanken voor het afgelopen jaar. Zonder uw bijdrage
is het voor ons niet mogelijk alle activiteiten te organiseren en
samen te werken aan een beter imago voor de vleeskuikensector.
We hopen dat we ook in 2018 kunnen rekenen op uw steun.
Bedankt!
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