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BESTE LEZER, 
Hierbij de derde NIEUWSBRIEF. Om te beginnen wensen we u natuurlijk een goed 2016 toe. Er zullen 
dit jaar nog meer NIEUWSBRIEVEN verschijnen. 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.  
  
EUROPASHOW NEDERLANDSE HOENDERRASSEN 
In het december nummer van Ons hoenderblad stond het nog niet. Op het moment dat de tekst voor 
het stuk over de Europashow geschreven werd was nog niet alles rond. Maar we laten u met veel 
plezier hierbij weten dat aan de Europashow voor Nederlandse hoenderrassen in 2017 inmiddels 
door alle speciaalclubs zal worden meegedaan. Uit de reacties van de meeste van de deelnemende 
speciaalclubs bleek Oneto voorkeur te hebben. Er is daarom al contact geweest met Jan Meutstege 
de voorzitter van ONETO. De deelname door alle speciaalclubs  is een geweldig resultaat. U begrijpt 
dat we hier trots op zijn. De show is al bij de Europese Entente aangevraagd. Nederland is het eerste 
land waar iets dergelijks zal plaats vinden. Dat is best bijzonder.  
Zaterdag 16 januari zal de eerste voorbereidende bijeenkomst zijn. Vertegenwoordigers van de 
speciaalclubs komen daar bij elkaar om de eerste afspraken te maken. Er zullen bijvoorbeeld taken 
verdeeld worden. Aandacht zal er zijn voor de promotie van het evenement, het keuren, het 
prijzenschema, de contacten met bijvoorbeeld KLN, de speciaalclubs, Kleindier Magazine en de 
overige pers, de Stichting Zeldzame Huisdieren en nog veel meer.  
Een aantal punten is al geregeld: 
ONETO stelt een band beschikbaar voor de beste van de keurmeesters. 
Keurmeester Klaas van der Hoek zal de leiding hebben over de onderwerpen betreffende het keuren. 
Er komt een regeling waardoor principiële inzenders op zaterdag kunnen uitkooien. 
In de NIEUWSBRIEVEN die hierna volgen wordt u op de hoogte gehouden van de verdere 
ontwikkelingen. 
 
HOKIDEE 
In het decembernummer van Ons Hoenderblad en Kleindier Magazine kon u lezen over het HOKIDEE. 
U weet dus waar ik het over heb. Als het Pluimveemuseum in februari open gaat voor een nieuw 
seizoen kunnen belangstellenden een paar aanvullingen zien. In de genoemde bladen zullen hierover 
berichten komen. Leuk om te schrijven; een ontwikkelingsproject in Burundi heeft zich bij de bouw 
van twintig kippenhokken laten inspireren door HOKIDEE. Google maar eens naar HOKIDEE. 
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NHC CONTACTDAG 20 FEBRUARI 2016 
We zien elkaar in het Pluimveemuseum in Barneveld.  
Dit is ook het moment dat liefhebbers door hen beschikbaar gestelde dieren in de hoendertuin van 
het Pluimveemuseum plaatsen. Dat vindt plaats tussen half tien en half elf. Ons erelid Wim 
Bleijenberg regelt de huisvesting van deze dieren. 
De rennen van de Hoendertuin hebben een nieuw dak gekregen.  
Vanaf half elf houden we de algemene ledenvergadering. 
Daarna kunnen degenen die zich opgegeven hebben aan een lunch deelnemen.  
Na de lunch is er een informatief programma. 
U krijgt nog een uitnodiging, maar u kunt de datum al in de agenda zetten. 
 
 
 
 
 
 
 
 


