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BESTE LEZER,
Er zijn een aantal onderwerpen waarover wij graag even met u bijpraten. Hieronder kunt u het lezen.
U mag deze NIEUWSBRIEF aan anderen doorsturen. Graag zelfs. Wij zijn blij positieve reacties op de
vorige nummers van onze NIEUWSBRIEF te hebben gehad.
IN DE AANLOOP NAAR DE EUROPASHOW VOOR NEDERLANDSE HOENDERRASSEN WORDT DEZE
NIEUWSBRIEF REGELMATIG VERSPREID ONDER ZOVEEL MOGELIJK LIEFHEBBERS. LEDEN VAN DE
WERKGROEP EN SECRETARISSEN VRAGEN WIJ HIERVOOR MEDE ZORG TE DRAGEN.. DANK U.
EUROPASHOW NEDERLANDSE HOENDERRASSEN
U wist het al. Alle Nederlandse speciaalclubs werken mee. Alle Nederlandse hoenderrassen zullen
van 1 tot en met 3 december 2017 in Hangar 11 op het Vliegveld Twente, vliegveldweg 345, 7524PT
Enschede als nooit tevoren te zien zijn. Stelt u eens voor… Alle rassen van vaderlandse oorsprong uit
binnen en buitenland landen op het vliegveld om zich te presenteren aan een groot publiek. U bent
vast benieuwd hoe onze rassen het over de grens doen. Wist u al dat deze show de eerste in Europa
is waarbij alle hoenderrassen uit een land door de samenwerkende rasverenigingen bij elkaar
gebracht worden. ONETO heeft er zin in. De rasverenigingen hebben er zin in. De voorbereidende
werkzaamheden zijn gestart. Op 16 januari jl. kwamen vertegenwoordigers van de rasverenigingen
bijeen om onder andere informatie uit te wisselen, een voorbereidende organisatie samen te stellen
en om taken te verdelen. Er is een duo dat staat voor het voorzitterschap: Edgar de Poel en Bert
Beugelsdijk. Er is een p.r.-groep. Zij houden zich bezig met halinrichting. Piet Kroon verzorgt een
nieuwsbrief en onder andere teksten voor de pers En nu aan de slag. U wilt een paar voorbeelden?
Natuurlijk. Denk wat dit betreft bijvoorbeeld aan: het maken van een prognose wat betreft de
aantallen dieren die verwacht worden uit binnen en buitenland. Iedere rasvereniging stelt die
prognose al op erg korte termijn op. Er moeten namelijk keurmeesters gevraagd worden. En dat gaat
op basis van die prognoses. Ook hier is een groep mee belast. Keurmeester Klaas van der Hoek heeft
hier het voortouw. Verder zullen op korte termijn keurmeesters gevraagd worden. Michel Stals van
ONETO neemt dat in overleg met Klaas van der Hoek voor zijn rekening. De rasverenigingen leveren
hiervoor, ook op korte termijn, een lijstje aan. Principiële inzenders mogen hun dieren zaterdag vanaf
19.00 uur uitkooien. U hoort onder andere via deze NIEUWSBRIEF in latere nummers nog meer over
dit kleindierenevenement.
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NEDERLANDSE HOENDERRASSEN IN HET NEDERLANDS OPENLUCHT MUSEUM
Ieder die weleens een bezoek gebracht heeft aan het Openlucht Museum in Arnhem weet dat er al
jaren op meerdere locaties Nederlandse hoenderrassen rondlopen. Daar zijn we blij mee. Het is een
prachtige plaats om het publiek in aanraking met onze rassen te laten komen. Het museum wordt
gelukkig erg veel bezocht. Momenteel wordt er gewerkt aan het intensiveren van de contacten met
het Openlucht Museum. We zullen u hierover later nader informeren.

NEDERLANDSE HOENDERRASSEN IN HET PLUIMVEE MUSEUM
Ieder jaar zijn er gelukkig weer liefhebbers bereid om een aantal dieren uit te lenen aan het
Pluimveemuseum. We zijn hen hiervoor zeer erkentelijk. Dit jaar zullen die dieren op zaterdag 20
februari voor het begin van de Contactdag van de NHC gebracht worden. Veel jaren heeft ons erelid
Wim Bleijenberg de organisatie hiervan voor zijn rekening genomen. Helaas lukt hem dat vanaf nu
niet meer. Hij kreeg half januari dit jaar een tweede hersenbloeding die dit hem niet meer mogelijk
maakte. Wim is inmiddels geopereerd. Wij hopen op een bevredigend herstel.
HOLLANDSE KRIELEN EXPOSITIE IN HET PLUIMVEEMUSEUM
De Hollandse Krielen Club bestaat dit jaar zeventig jaren. Iets om bij stil te staan. Het lustrum wordt
onder andere gevierd met een expositie in het Pluimveemuseum in Barneveld. De vast bij u bekende
verzamelaar Pieter Borst heeft daar geassisteerd door voorzitter Henk Kasperts een enorme
hoeveelheid Hollandse Krielenjuweeltjes voor u uitgestald. Het is een aanrader. Bent u in de buurt ga
eens kijken naar het fraaie plaatmateriaal, de mooie medailles, de originele beeldjes, de schilderijen,
enzovoort, enzovoort.
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