
 

 

 

Beste secretaris,  
 
Op 20, 21 en 22 januari 2022 organiseren we onze 42ste show op de nieuwe locatie in Hardenberg. 
Dierenparade Noordshow is de grootste in zijn soort in Nederland, waarbij we ook altijd veel 
buitenlanders mogen verwelkomen. Het organiseren op- en afbouwen  kunnen  als bestuur natuurlijk 
niet alleen. In Assen konden we altijd rekenen op een grote groep vrijwilligers van meer dan 200 
mensen. We hopen  erop dat dit in Hardenberg ook het geval is. Zonder vrijwilligers geen Noordshow! 
Graag horen we of er ook dit  jaar weer vrijwilliger van uw vereniging actief willen zijn .  
Kan of wil men niet alle dagen helpen, geen enkel probleem. Iedere dag hulp is er één. 
 
De belangrijkste data zijn: 

- Zaterdag 15 januari, opbouw vanaf 12.30 uur tot 19.30 uur (we eten gezamenlijk brood 
omstreeks 17.30 uur. 

- Maandag 17 en dinsdag 18 januari, opbouw vanaf 09.00 uur 
- Woensdagmorgen 19 januari afronden opbouw vanaf 09.00 uur tot 12.00 uur 
- Woensdag 19 januari, inkooien vanaf 12.00 uur 
- Donderdag 20 januari, keurdag 
- Donderdag 20 januari geopend voor publiek van 12.00 – 21.00 uur 
- Vrijdag 21 januari geopend voor publiek van 08.00 – 21.00 uur 
- Zaterdag 22 januari geopend voor publiek van 08.00 – 16.00 uur.  
- Zaterdag 22 januari afbouw vanaf 16.00 uur 

 
Voor alle dagen geldt dat we in ieder geval u voorzien van boterhammen, koffie of thee. Natuurlijk 
werken wij tijdens de openingsdagen ook met lunchbonnen voor hen die de hele dag werkzaam zijn op 
de Noordshow. Op de keurdag is er voor schrijvers en dragers natuurlijk een warme maaltijd.  
 
Graag horen we of  leden van uw vereniging  beschikbaar zijn. Voor de verenigingen uit Overijssel is het 
de eerste keer dat we deze oproep doen. Het helpen op de Dierenparade Noordshow voelt als helpen 
aan een evenement met één grote familie. We zouden heet fijn vinden als jullie je daar bij willen 
voegen. 
Jullie zijn van harte Welkom!! 
 
We willen / zullen de komende weken ook veel fokkers middels e-mail nog rechtstreeks benaderen. 
Graag zouden we het fijn vinden om in het bezit te komen van de namen van jullie leden met  
e-mailadressen. Zou dat mogen?  Zou u die willen opsturen naar mij?  
 
Uiteraard is het ook mogelijk als u zelf bij uw leden vraagt wie waarvoor wil helpen. Wat we dan graag 
terug ontvangen zijn concrete namen met de dagen waarop men ons wil helpen. (We kunnen niets met 
een opmerking als “van onze vereniging komen er wel 6 mensen”, want we willen vooraf goed weten of 
we alles wel aankunnen op de nieuwe locatie. Hopelijk heeft u begrip voor dit standpunt) 
Zou u dit voor 22 november aan mij willen laten weten.  
 



 
Voor hulp tijdens de opbouw of afbouw krijgt u een kaart voor eenmalig bezoek aan de show. 
Helpt u bij de op- en afbouw dan krijgt u een doorloopkaart. 
Helpt u bij de keurdag dan heeft u vrij entree en recht op een warme maaltijd tijdens de keurdag.   
 
De afgelopen tijd heeft u brieven ontvangen van Robert Meijer. Helaas heeft Robert een maand geleden 
aangegeven het niet meer te kunnen bezetten. Vandaar dat ik dit nu van hem heb overgenomen en u 
wellicht deze vraag / brief al eens eerder heeft gehad. Toch wil ik u vragen hierop dan nogmaals te 
antwoorden.  
 
Ik hoop op een hele goede samenwerking met u als secretaris en met uw leden in het bijzonder.  
Samen moeten we de Dierenparade Noordshow maken! 
 
Vanzelfsprekend mag u deze brief delen met collega liefhebbers, alle hulp is welkom.  
 
 
 
 
Met vriendelijke groet,   

Hetty Borger 
Vrijwilligers coördinator “Noordshow” 
Email: medewerkers@noordshow.nl 
Telefoon: 06-53925038 
 
Organisator Dierenparade Noordshow, 20 t/m 22 januari 2022, Evenementenhal Hardenberg 
Website: www.noordshow.nl   
Facebook: Dierenparade Noordshow 
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