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NOT beurs
De laatste week van januari vond de 30e Nationale Onderwijs
Tentoonstelling (NOT) plaats in de Jaarbeurs te Utrecht. Ook deze editie
was Kip.Kiplekker aanwezig. Met bestuursleden en vrijwilligers hebben
we vijf dagen op de beurs gestaan. Kip.Kiplekker heeft een leuk
informatief lespakket dat digitaal gratis beschikbaar is voor docenten en
onderwijsbegeleiders. Dit pakket is op de NOT weer flink gepromoot.
Tijdens de vijf beursdagen heeft de NOT ruim 35.000 bezoekers
getrokken. Van deze bezoekers is 73% werkzaam in het primair
onderwijs (basisonderwijs), dit is ook de doelgroep voor het lespakket
‘Wizzkip’. We hebben veel enthousiaste docenten gesproken en zien na
de beurs een piek in het aantal aanvragen voor lesmateriaal. Een mooie
manier om de toekomstige generatie al op jonge leeftijd en spelenderwijs
kennis te laten maken met de pluimveesector!

Open dag 2e Paasdag
Op 22 april 2019 (2e paasdag) organiseert Kip.Kiplekker opnieuw een
landelijke open dag, één van de 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
echt werkt. Dit jaar pakt Kip.Kiplekker de organisatie professioneler aan.
Wij willen de deelnemers waar mogelijk ondersteunen bij alle
voorbereidingen en faciliteren met materialen. Twee studenten van de
Aeres Hogeschool uit Dronten zijn aangesteld voor de organisatie en
promotie van de open dag. Wilt u één van de deelnemers zijn?
Ontzettend goed! Dan horen wij dit heel graag, via info@kipkiplekker.nl
of 06-46950109 (Mart Coolen).

Zichtstallen
Negen verschillende vleeskuikenbedrijven in Nederland zijn inmiddels
als zichtstal aangesloten bij Kip.Kiplekker. Wij hopen natuurlijk dat meer
bedrijven zich willen openstellen. Zichtstallen zijn hét bewijs aan de
consument en maatschappij dat de vleeskuikensector transparant wil zijn
en graag laat zien hoe kuikens gehouden worden. Heeft u een zichtruimte
in of bij de stal en wilt u graag bij ons aansluiten, neem dan gerust contact
op. Voor de bedrijven met een zichtstal hebben wij mooie bedrijfsborden
beschikbaar en uiteraard wordt u voorzien van informatie- en
promotiemateriaal.

Open dag bij Vleeskuikenbedrijf Driessens
Vrijdag 1 maart 2019 organiseren Jolien Driessens en Swen Lamers een
open dag op hun nieuwe vleeskuikenbedrijf in Molenbeersel (België). De
twee jonge ondernemers en tevens leden van Young Poultry People
hebben twee nieuwe innovatieve stallen gebouwd en nodigen alle
geïnteresseerden van binnen en buiten de sector uit om het bedrijf te
bekijken. Young Poultry People is aanwezig om de bezoekers rond te
leiden. De open dag is vanaf 17.30 uur aan de Haelderheidestraat 2 te
3640 Kinrooi (BE).

Kip.Kiplekker langs Pieterpad
Het vleeskuikenbedrijf van de familie Boode in Markelo ligt aan het
Pieterpad. Dit is de bekendste wandelroute van Nederland. Het Pieterpad
loopt van Pieterburen in Groningen tot aan de Sint-Pietersberg nabij
Maastricht en bestaat uit 26 etappes. Het Pieterpad wordt jaarlijks door
tienduizenden wandelaars afgelegd, die graag gebruik maken van de
rustplaatsen onderweg. Zo ook bij de familie Boode. Familie Boode:
"Door het Pieterpad passeren veel mensen ons bedrijf. Soms ontstaan
spontane gesprekken, over ons bedrijf en de pluimveehouderij in
Nederland. Zo proberen we vele wandelaars nog wat te leren tijdens de

tocht!" De stichting Kip.Kiplekker voorziet het bedrijf van informatie- en
promotiemateriaal.
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