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BESTE LEZER,
Tijden veranderen. De NHC verandert mee.
De Nederlandse Hoender Club wil vanaf 2015 regelmatig een NHC NIEUWSBRIEF verzenden.
In deze Nieuwsbrief kunnen berichten over onze Nederlandse hoenderrassen geplaatst worden.
WIE KRIJGT DE NHC NIEUWSBRIEF?
DE NHC NIEUWSBRIEF wordt digitaal verzonden naar een brede lezerskring.
De leden van de NHC, de leden van de speciaalclubs van Nederlandse rassen en andere
belangstellenden kunnen de brief digitaal krijgen. De secretarissen van de speciaalclubs hoeven
slechts de mailadressen naar onze secretaris te sturen. Zijn mailadres is: nhc110@kpnmail.nl.
HOE KOMEN WE AAN HET NIEUWS?
Organiseert u een activiteit? Heeft u een tip? Heeft u een bijzondere ervaring? Raadt u een bezoek
aan? Laat het ons weten. Wij willen graag uw postbode zijn.
De speciaalclubs kunnen ook berichten verzorgen en naar de redactie sturen. Er kan ook voor
gekozen worden het speciaalclubblad te versturen dan kan de NHC daar nieuws uit halen. U stuurt
het clubblad in dat geval naar:
Piet Kroon, Maanderweg 25, 67 11 NC Ede.
In dat geval kan hij het ook gebruiken voor Uit de bladen de rubriek in Kleindier Magazine.
Behalve via de speciaalclubs en de NHC kunnen ook lezers voor nieuws zorgen. We zijn benieuwd!
Vanzelfsprekend zorgt de NHC zelf ook voor nieuws.
Mailt u naar: kroonpiet@hotmail.com.
BELEEF LANDLEVEN- OOK DE NHC DOET WEER MEE
Vanaf vrijdag 11 tot en met zondag 13 september is het evenement Beleef Landleven in het
Openluchtmuseum in Arnhem. Er zijn ook nu veel activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan het maken van
vogelsculpturen, mandenvlechten en het NK werken met de zeis. Maar er is veel meer.
Ook onze liefhebberij is weer present. Onze KLN-pr functionaris Rolinka Snijders,
pr@kleindierliefhebbers.nl, stuurt de organisatie hiervan aan voor wat betreft kippen en konijnen.
Er hebben inmiddels meer dan tien speciaalclubs toegezegd zich te presenteren.
Ook de NHC doe weer mee. U komt toch ook een kijkje nemen. Heeft u een museumjaarkaart?
Neem hem mee.

NHC NIEUWSBRIEF
ONS HOENDERBLAD
In het volgende nummer van Ons Hoenderblad staan mooie artikelen met afbeeldingen over onder
andere de kleur ‘(gezoomd) blauw’ van de echte specialist op dit terrein Rolf de Ruiter. Wat ook
opvalt is een artikelen met foto’s over ‘kippen- en eiermarkten’ in het verleden. Verder zijn er vaste
rubrieken als: ‘speciaalclubs’ en ‘scharrelen’. Wilt u het blad lezen? Mail of bel Henk de Boer: email
nhc110@kpnmail.nl, telefoon 0575-563927.
GEFELICITEERD
Meerdere speciaalclubs kunnen dit jaar een lustrum vieren. Natuurlijk wensen wij hen het allerbeste.
Proficiat. Een goede toekomst. Gefeliciteerd.
De Barnevelderclub werd op15 januari 1950 opgericht. De club bestaat dus 65 jaar.
De Drentse Hoenderclub bestaat 50 jaar. De oprichter Sicco Oosterhof overleed dit jaar.
De Nederlandse Baard- en Kuifhoenderclub werd op 17 mei 1980 opgericht. Een 35-jarig lustrum.
De Lakenvelderclub werd in januari 1980 in Zeist opgericht Nog een 35-jarige.
Ook de Groninger Meeuwenclub dateert uit 1980. Alweer een 35-jarige. Zij hebben 22-11-’15 een
feestje.
De Twentse Hoenclub dateert van 11 maart 1985. Dertig jaren jong is deze club.
Ook de BKUclub werd in 1985 opgericht. De club bestaat hierdoor 30 jaren. Deze club gaat naar de
vesting Bourtange voor een bijzondere presentatie. Deze happening vindt plaats in het weekend van
26 augustus. Zie: www.bkuclub.nl.
De Hollandse Hoenfokkersclub werd ook opgericht op 5 oktober 1985.
WEBSITES
Kijkt u eens op: www.schijndelaar.webnode.nl.
De Welsumerclub houdt een fotowedstrijd. Kijkt u eens op : www.welsumerclub.nl
EUROPASHOW NEDERLANDSE HOENDERRASSEN
Er zijn een aantal speciaalclubs die samen met de NHC de koppen bij elkaar steken om een
gezamenlijke een eerste Europashow voor Nederlandse hoenderrassen te organiseren.
HOKIDEE
Momenteel wordt er op het terrein van het Pluimveemuseum een ‘openfronthok’ neergezet door
voornamelijk leden van Gallinova. Samenwerking van KLN, het Pluimveemuseum, Gallinova en de
NHC hebben tot dit initiatief geleid. HOKIDEE staat vol met praktische ideeën voor de inrichting van
kippenhokken. Ook uw idee is welkom. Joop Hageman heeft al twee ideeën toegezegd. Bedankt
Joop. De ‘special’ HOKIDEE van Ons Hoenderblad was de aanleiding om te komen tot dit initiatief.
Meerdere speciaalclubs hebben dit initiatief financieel gesteund.
PROMOTIE KRIELENSHOW DUITSLAND
Deze show vindt niet ver over de grens bij Twente plaats op 5 en 6 december.
Informatie: hghuhn@aol.de
Nog meer berichten? Graag.

