UITNODIGING!!!
Wroeten met VarkensNET
Voor studenten varkenshouderij

De varkenshouderij in 2020…..
Gezonde varkens en weinig antibiotica

Woensdag 4 maart 2015
Bij Agrifirm
Landgoedlaan 20
7325 AW Apeldoorn
(Let op nieuw adres, staat nog niet in navigatie.
Zie routebeschrijving, laatste blad.)

Deze dag is een initiatief van VarkensNET, CIV Agri & Food meeting point
varkenshouderij, Groen Kennisnet en het Onderwijsvernieuwingsprogramma (OVP).

Locatie, eten en drinken wordt jullie aangeboden door Agrifirm Feed.
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Het CIV Agri & Food meeting point varkenshouderij, VarkensNET en Groen Kennisnet
organiseren op woensdag 4 maart een gemeenschappelijke studiedag voor de studenten
varkenshouderij.

Tijdens deze dag krijg je als student varkenshouderij inzicht in de (on)mogelijkheden om
antibioticagebruik in de varkenshouderij terug te reduceren. Wat betekent het voor de
varkenshouder en zijn team om echt het antibioticagebruik terug te dringen?

Meer informatie:
Theo Boumans
CIV Agri & Food meetingpoint Varkenshouderij
T 06 1887 4330
E t.boumans@citaverde.nl

Alfons van den Belt
NETmentor VarkensNET
T 06 2902 5252
E alfons.vandenbelt@varkensnet.nl

Aanmelden
http://varkensnet.nl/webform/wroeten-met-studenten-gezonde-varkens
Aanmelden via link op VarkensNET, in overleg met school!
Acceptatie op volgorde van binnenkomst. Er kunnen maximaal 60 studenten deelnemen.
Door de bijdrage van OVP (Onderwijs Vernieuwingsprogramma) is de bijdrage per
student slechts € 12,50 .De scholen krijgen achteraf een factuur van VarkensNET.
Graag vóór 25 februari aanmelden!!
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Programma
09.00 uur

Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur

Welkom door Jan Engberts, verkoopmanager Varkenshouderij Agrifirm
Feed en opening Alfons van den Belt, NETmentor VarkensNET

09.45 uur

Gerald Deetman, varkenshouder en lid (PIT) Pig Innovation Tour
samen met zijn dierenarts Gerard van Eijden.
Plan, do and control, hoe doe je dat als varkenshouder met je team?
Klik op link voor filmpje van Gerard Deetman als lid van Pig Innovation Tour.
http://www.pigsinnovationtour.nl/pitteams/team_gerald

10.45 uur

Pauze

11.05 uur

Jos Michels, nutritionist bij Agrifirm Feed
Voeren als basis voor gezonde varkens

11.30 uur

Mart Smolders, divisiemanager varkenshouderij MS Schippers
Gezondheid 2.0: Terug naar de (vergeten) basis van de varkenshouderij?

11.55 uur

Terugblik op de ochtend

12.10 uur

Lunch

13.00 uur

3 rondes workshops :
 Gerald Deetman, ‘Plan, do en control’, wat betekent dat voor jou?
 Jos Michels, aan de slag met voeren van gezonde varkens.
 Mart Smolders, Kennisquiz Gezondheid 2.0

16.00 uur

Afsluiting studiedag
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Routebeschrijving:
Voor kaart klik op onderstaande link:
https://www.google.nl/maps/search/apeldoorn+landgoudlaan+20/@52.1946567,6.0073552
,14z
Klik voor routebeschrijving:
http://www.agrifirm.com/familiedag/agrifirm-familiedag/routebeschrijving
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