
 

 

Verslag Tentoonstelling Hoenders en Krielen te Grobbendonk 17 en 18 september 

2022. 

 

Even was er een stressmoment daar de Gemeente onze container niet wou vervoeren wegens te 

groot. Maar Bart onze magazijnier heeft voor een oplossing gezorgd zodat de container 

donderdagmiddag in Grobbendonk klaar stond. 

Donderdag 15u00 werd er begonnen met opbouwen, het bestuur en enkele vrijwilligers begonnen 

aan de opbouw. Er werd nog beroep gedaan op PDK voor een twintigtal grote kooien deze werden 

gebracht door Geert Geudens. Donderdagavond stond de zaal zo goed als klaar. Vrijdagvoormiddag 

werd er eten en drinken voorzien voor de dieren en vanaf 16u00   kon men inkooien rond 22 uur 

zaten er 406 dieren klaar voor de show.  

Zaterdagmorgen werden de juryleden en de werkers voorzien van een ontbijt gebakken spek en 

eieren verzorgd door Roger en Kris. Een beetje later kon de keuringmeester aan de slag, rond 13u00 

waren de punten gegeven  en was er nog een middagmaal voorzien, dat zeer goed was. 

De punten werden aan de kooien gehangen en de toeschouwers konden komen kijken vanaf 15u00. 

Er was belangstelling ook door jonge mensen er was altijd volk op de Tentoonstelling. 

Zondagmorgen werden de dieren verzorgt en de het publiek ontvangen en soms uitleg gegeven. 

Zondagavond 17u30 werd er overgegaan tot de prijsuitreiking. Sommige liefhebbers tevreden andere 

iets minder. De kampioenen van de Tentoonstelling waren bij de Groothoenders Staf Ooms KPO en 

bij de krielen Roger Struyf KPO. 

Nog één taak, afbreken en opruimen er waren nog enkele extra krachten gebleven en alles ging heel 

vlot en er werd nog een frietje gegeten en omstreeks 21u00 was de zaal netjes opgekuist. 

Het bestuur bedankt alle helpers en zeker Roger, Rudy en Linda voor haar lekkere soep en  tombola. 

Het was een zeer mooie tentoonstelling op naar volgend jaar 16 en 17 september 2023. 

 

  

 


