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Online open dag een succes!
Op 2e paasdag, maandag 5 april, heeft Kip.Kiplekker haar eerste online open dag
georganiseerd. Door de corona- en vogelgriepsituatie was een fysiek evenement dit jaar
niet mogelijk, dus was online de optie die overbleef om toch veel mensen tijdens de
paasdagen een kijkje te geven in onze sector. En dat bleek een goede oplossing, met
meer dan 500 live kijkers en uiteindelijk 3000 bezichtigingen nadien was het zeker een
succes! Hennie de Haan presenteerde de uitzending, waarbij de kijker via de camera op
bezoek ging bij het vermeerderingsbedrijf van familie van Eerd en vervolgens bij
vleeskuikenhouders Van Berkel en Van Bommel.
Jeroen van Eerd vertelde hoe zijn hennen van de fokkerijorganisatie naar het
opfokbedrijf gaan en daarna in zijn stal in productie komen. Jolanda heeft toegelicht
welke kwaliteitseisen aan broedeieren worden gesteld. Bij Hans en Ellen van Berkel is
uitgelegd hoe de Gildehoen-kuikens worden gehouden, maar ook hoe zij aandacht
besteden aan duurzame productie en aan hun poeliersbedrijf. Christian van Bommel
heeft toegelicht hoe het Beter Leven 1 Ster-concept werkt en hoe hij samen met zijn
vrouw Karin het bedrijf heeft ingericht voor educatie en verkoop van eigen kipproducten.
Met toelichtingen van Hennie de Haan en korte animaties tussendoor is de hele keten in
beeld gebracht. In deze uitzending hebben we de kijkers een compleet beeld van de
vleespluimveeketen kunnen geven, van ei tot kip. We hebben heel veel positieve
reacties mogen ontvangen, veel kijkers van buiten de sector vonden het erg informatief
én positief. Kip.Kiplekker wil daarom voor komende jaren de echte open dag op
pluimveebedrijven blijven combineren met een online reportage, zodat we zoveel
mogelijk mensen kunnen bereiken.
Wij willen nogmaals Hennie de Haan, Jeroen en Jolanda van Eerd, Hans en Ellen van
Berkel, Christian en Karin van Bommel, Susan Tepper en Dineke Verbeek (studentes
Aeres hogeschool) ontzettend bedanken voor hun inzet, enthousiasme en bijdrage aan
deze succesvolle online open dag!

Nieuwe video’s en borden voor zichtstallen
Niets werkt beter dan iets met eigen ogen te zien. Daarom zijn wij heel blij met de
pluimveebedrijven die voorbijgangers en geïnteresseerde bezoekers een kijkje in de stal
kunnen en willen geven. Op dit moment zijn tien vleeskuikenhouders met een zichtstal
bij Kip.Kiplekker aangesloten en vermeld op onze website. Van deze bedrijven is een
korte introductievideo op de website van Kip.Kiplekker te zien. Op enkele bedrijven is
deze video inmiddels wat verouderd. Wij zullen binnenkort contact opnemen met deze
bedrijven om te overleggen over een eventuele nieuwe bedrijfsfilm. Mocht u ook een
zichtstal hebben of willen maken en geïnteresseerd zijn om via Kip.Kiplekker een videoopname, bedrijfsbord of promotiemateriaal te ontvangen, laat het ons dan zeker weten.

Beurzen zijn uitgesteld
Kip.Kiplekker had gepland dit jaar op een aantal interessante beurzen aanwezig te zijn,
maar door de aanhoudende coronapandemie zijn alle beurzen afgelast of uitgesteld. De
NOT-onderwijsbeurs is verplaatst naar 30 november t/m 4 december 2021, de
50PlusBeurs en Nationale Gezondheidsbeurs zijn verschoven naar 2022. Al moeten we
nog even geduld hebben, Kip.Kiplekker hoopt toch dat we weer snel op meer beurzen
en evenementen aanwezig kunnen zijn.

Sponsoren bedankt
Wij willen graag gebruik maken van deze mogelijkheid om onze sponsoren nog eens
hartelijk te bedanken voor de financiële bijdrage en het vertrouwen in Stichting
Kip.Kiplekker. Dankzij jullie ondersteuning kunnen wij ons volop blijven inzetten voor
sectorpromotie, educatie en voorlichting. Want het blijft belangrijk om de burger en
consument steeds opnieuw te vertellen dat kip een lekker, gezond en zeker ook
verantwoord stukje vlees is. Sponsoren en donateurs, ontzettend bedankt!
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