
 
SHOWINFORMATIE   BEZOEKERS   NOORDSHOW  2017 

 
Openingstijden : 
Donderdag 5 januari 2017 van 14.00 – 18.00 uur  

N.B. Tijdens de openstelling op woensdag is er GEEN catalogus beschikbaar  
en is het verkoopbureau NIET geopend. 

Vrijdag        6 januari 2017 van 09.00 –22.00 uur  
Zaterdag     7 januari 2017 van 09.00 –16.00 uur 
 

IN VERBAND MET DE HEERSENDE VOGELGRIEP, WORDT DE 
NOORDSHOW 2017 ALLEEN GEHOUDEN VOOR KONIJNEN, 
CAVIA’S, SIERDUIVEN EN ENKELE RASSEN SIERVOGELS 

 
Tijdens de show wordt op zaterdagmorgen 7 januari een FOTOKEURING van 

hoenders en sier- en watervogels gehouden. Ook het publiek van de show krijgt de 
gelegenheid de mooiste foto te kiezen. U bent van harte welkom hier aan mee te 
doen. Op zaterdagmiddag 7 januari 2017 wordt een SEMINAR gehouden over de 

vogelgriep en alles wat daarmee te maken heeft. Zie voor meer informatie over deze 
thema's het artikel op de website met de titel: extra activiteiten Noordshow 2017  

 
Toegangsprijzen : 
Volwassenen voor een eenmalig bezoek: € 8,00 
Kinderen tot en met 12 jaar voor een eenmalig bezoek: € 2,00 
Doorlopende toegangsbewijzen: € 15,00 per stuk 
Parkeerkosten: € 3,00 per auto per dag. 

Bij de kassa kunt u met uw pinpas betalen! 
 
Kostprijs catalogus: € 8,00 
 
Adres tentoonstellingslocatie voor uw TomTom:  
TT-Hall Assen, De Haar 11, 9405 TE Assen. 
Zie voor de routebeschrijving de website www.tt-hall.nl 
Via de A28, de afslag Assen – Zuid, heeft u een rechtstreekse toegang naar de TT-Hall.  
Volg eerst de borden TT-Circuit en vervolgens de borden TT-Hall.  
 

Vanaf het NS station in Assen rijden er bussen van QBUZZ naar de TT hall. 
Het is busnummer 4! 
 
Klik op onderstaande link om de dienstregeling te bekijken: 
http://qbuzz.nl/GD/lijn/d204/1 
U kunt daar de route plannen. 
Geef dan het adres van de TT-Hall op, dat is De Haar 11, 9405 TE Assen 
Elke vijf minuten na het hele uur en elke vijf minuten na het halve uur vertrekt de bus en de 
bus doet er ongeveer een kwartier over om bij de TT-Hall te komen. 
 
Website:  www.noordshow.nl 
 

http://www.tt-hall.nl/
http://qbuzz.nl/GD/lijn/d204/1
http://www.noordshow.nl/


De Noordshow is ook via facebook te volgen.  
De koppeling op internet hiervoor is:  
http://www.facebook.com/pages/Noordshow/422980921083417?ref=hl 
 

Het Noordshow Twitteraccount is: @noordshow 
 
Regelingen Verkoopbureau 
Tijdens de tentoonstelling verloopt het kopen en verkopen van dieren uitsluitend via het 
verkoopbureau. Het verkoopbureau kunt u vinden in de TT-Hall. 

Het verkoopbureau is geopend: vrijdag 6 januari 2017 van 9.00 – 21.00 uur en 
op zaterdag 7 januari 2017 van 9.00 – 15.00 uur.   
Kopers van dieren kunnen de TE KOOP kaart van de kooi halen en moeten zich 
vervolgens direct melden bij het verkoopbureau om de koop verder af te handelen  
en informatie te krijgen over het afhalen van de verkochte dieren.  
 

Op zaterdag 7 januari 2017 kunnen vanaf 12.00 uur geen dieren 
meer te koop gezet worden. 

 
Afhalen gekochte dieren 
De gekochte dieren kunnen zaterdag 7 januari 2017 vanaf 14.30 uur worden afgehaald.      
Instructies over de afvoer van de verkochte dieren ontvangt u van het verkoopbureau en 
wordt ook bekend gemaakt via de omroepinstallatie. 
De afvoer gebeurt aan de hand van de afhaalkaart, de kooikaart en controle van de kooi-, 
oor- en/of ringnummers. 
 
Zie voor de overige bepalingen die van belang zijn het vraagprogramma.  
Het vraagprogramma is te raadplegen op onze website www.noordshow.nl.  
Zie hiervoor op de website op de hoofdpagina onder de kop: NOORDSHOW 2017.   
Uiteraard vindt u op de website ook het laatste nieuws over de show. 

http://www.facebook.com/pages/Noordshow/422980921083417?ref=hl
http://www.noordshow.nl/

