UITNODIGING
EERSTE BIOLOGISCHE KIPPENFOKKERIJ
VREDELINGER DUBBELDOELKIPPEN
In Soest worden sinds 4 september 2019 de eerste echt
biologische kippen gefokt. De fokkippen, de broedeieren, de
eendagskuikens, álles is er biologisch gecertificeerd. Dit is
een unicum in de wereld. Nog steeds worden wereldwijd
gangbare kuikens biologisch opgefokt en heten dan
biologisch. In Soest is echter de héle keten biologisch,
van zaadje tot kipsalaadje !
Dit willen wij samen met u vieren. Op dierendag, a.s. 4 oktober organiseren wij een officiële
opening van deze fokkerij. Deze dag zullen de hanen van de 13de generatie bij hun kippen
worden gelaten om het zaad te verspreiden voor jawel, de 14de generatie!
LOCATIE: AP Hilhorstweg 6, 3764MS Soest
(LET OP: nr. 10 in de navigatie zetten, dan is het bij de kruising met de Spiekerweg)

PROGRAMMA
13.00: Ontvangst met taart
13.30: Toespraak Lisanne Stadig (Dierenbescherming)
13.45: Toespraak Bert van Ruitenbeek (DEMETER NL)
14.00: Toespraak Poppe Braam (DO-IT B.V.)
14.15: Start fokkerij 14de generatie (met champagne)
***
14.45: Biologische fokkerij, waarom? (Wytze Nauta)
15.30: Ervaringen met de Vredelingers (veehouders)
16.00: Het dieet van de dubbeldoelkip (Jan van Besten)
16.30: De markt, wat zijn de kansen van deze BIO+++ kippen? (Hans Fuchs, BIONEXT)
17.00: Discussie
18.00: SLUITING
Wilt u bij dit feest zijn,
geef u dan snel op zodat wij een indicatie hebben van het aantal bezoekers en
genoeg champagne en thee klaar hebben staan.
 Mail uw naam en aantal personen naar biokip@ziggo.nl
Of stuur een app naar Wytze : 06-24284100

UITNODIGING
Open dag

Eemweide boerderij
met o.a.
1ste Biologische kippenfokkerij; Vredelingerkippen
Biostiertjes voor Bio- KI, Aardappelen en pompoenen
Saladebuffet voor de kippen

Komt dat zien en beleven op
Zaterdag 5 oktober
AP Hilhorstweg 6, 3764MS Soest
van 10.00 tot 16.00 uur
De Eemweideboerderij is vanaf 4 september biologisch voor wat betreft de kippen. Dit betekent dat er nu
een geheel biologische kippenfokkerij is ontstaan. Dit is de reden dat wij feest vieren en dit met u willen
delen. Er is deze dag van alles te beleven op de boerderij. U kunt zien hoe de kippenfokkerij in zijn werk
gaat, hoe de kippen leven, u kunt proeven van de eiersalade en kipsnacks van de Vredelingerhaantjes.
Verder huisvest de Eemweide ook een paar biologische stiertjes voor de koeienfokkerij (Bio-KI) en een paar
vaarskalfjes van oud Hollandse rassen. Naast uitloop voor de kippen en weide voor de kalveren worden op
het land aardappelen en pompoenen geteeld voor de mens en kippen/kalveren en granen en
‘saladebuffet’ speciaal voor de kippen.

www.eemweide.nl
Aciviteiten o.a.:
Kippen voeren, kalveren aaien, hooi spelen, aardappelen rooien, haanburgers proeven
De Eemweideboerderij is gemakkelijk te bereiken met de fiets en met de auto. Er is voldoende
parkeergelegenheid. Voor de navigatie kunt u het beste nr.10 invoeren, dan is het 200 meter verder bij de
kruising met de Spiekerweg.

