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Nieuw bestuurslid: Christel Wirth
Kip.Kiplekker mag een nieuw bestuurslid verwelkomen, Christel Wirth. Ze stelt zich
graag aan u voor: “Mijn naam is Christel Wirth, ik ben 28 jaar oud en woon momenteel in
Wageningen. Ik ben opgegroeid in het mooie Hedel, maar kom zelf niet van een
boerenbedrijf. Tijdens mijn studie ben ik in aanraking gekomen met vleeskuikens en was
ik meteen verkocht! Inmiddels werk ik alweer 3 jaar met veel plezier in deze sector.
Steeds vaker kom ik tot de ontdekking dat vrienden, familie en kennissen geloven in alle
fabels die er over vleeskuikens verspreid worden. Via Kip.Kiplekker hoop ik bij te kunnen
dragen aan een positief en vooral eerlijk beeld over ‘onze’ vleeskuikenhouderij. We
mogen in Nederland best een beetje trots zijn op de manier hoe wij kippen houden!”

T-shirts voor leden

Natuurlijk hopen wij dat u als vleeskuikenhouder of vermeerderaar een trots lid bent van
Kip.Kiplekker én u daarbij ook kiplekker voelt! Daarom bieden wij al onze leden éénmalig
een gratis T-shirt aan. Een handig shirt in de stal, maar ook zeker leuk om buiten de stal
te dragen! De frisgroene T-shirts zijn in mannen- en vrouwenmodellen en in
verschillende maten te bestellen. Per lidmaatschap/bedrijf ontvangt u één T-shirt gratis
en zijn extra shirts voor € 15 per stuk bij te bestellen. U bestelt uw gratis T-shirt
eenvoudig via onderstaande button. De T-shirts worden verstuurd wanneer alle
bestellingen binnen zijn.

Bestel hier uw gratis T-shirt

Open dag 2e paasdag
Traditiegetrouw organiseert Kip.Kiplekker op 2e paasdag - maandag 5 april 2021 - een
landelijke open dag. De open dag is immers dé gelegenheid om dorpsgenoten, familie
en alle andere geïnteresseerden een kijkje te geven in de kippenstal en te vertellen over
ons vak. Voor de komende open dag zijn wij opnieuw de samenwerking aangegaan met
Aeres Hogeschool. Twee enthousiaste studentes zullen voor Kip.Kiplekker de open dag
organiseren en de promotie verzorgen. Aangezien het door de Covid-situatie nog niet te
zeggen is of de open dag in april, eventueel in aangepaste vorm, op de
pluimveebedrijven kan plaatsvinden, bedenken de studenten ook een alternatieve
‘online’ versie van de open dag. Één ding staat vast, op 2e paasdag gaan we als sector
ons best doen om zo veel mogelijk burgers op een positieve manier te verrassen en te
informeren over de vleeskuikenhouderij! Wilt u met uw bedrijf meedoen? Geef u dan op
via info@kipkiplekker.nl en wij nemen binnenkort contact met u op!

Jonge pluimveehouders gezocht voor campagne Young Poultry
People
De Young Poultry People zijn nog altijd actief met het promoten van onze sector via
sociale media. Het afgelopen jaar zijn in samenwerking met Nepluvi twintig korte filmpjes
opgenomen met diverse thema’s: van uitleg over de vermeerdering en het uitbroeden
van kuikens tot het bespreken van thema’s als antibioticareductie en bedrijfsopvolging.
Een groot deel van de filmpjes staat al online, maar ook zijn nog een aantal filmpjes

bewaard voor de nieuwe reeks die dit najaar wordt gelanceerd. Voor deze nieuwe
campagne zoekt Young Poultry People nog nieuwe, fanatieke pluimveehoud(st)ers of
jongeren werkzaam in de vleeskuikensector, die hun bedrijf of een onderdeel van de
sector willen laten zien. De filmpjes worden opgenomen met een professioneel team en
uiteraard worden de thema’s goed afgestemd, zodat iedereen kan laten zien waar hij of
zij het meest trots op is. Twijfel niet en meld je aan! Dat kan via info@kipkiplekker.nl of
stuur een berichtje naar Mart Coolen, 06-46950109.

Vernieuwde website kiprecepten
De website kiprecepten.nl is afgelopen jaar vernieuwd.
De site is overzichtelijker, heeft een moderne uitstraling,
is uitgebreid met blogs en vlogs van culinair experts en
uiteraard met veel lekkere, nieuwe kiprecepten! Neemt
u eens een kijkje op de website, of probeer alvast één
van de lekkere recepten: hartige muffins met gerookte
kip!
Klik hier voor het recept
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