
Wij nodigen u graag uit om dit samen met ons te vieren tijdens 
onze algemene vergadering die doorgaat in het Vormingscentrum, 
Smekensstraat 6 in Malle op vrijdag 17 maart 2017 om 19 u.

Deelname is gratis, aanmelden verplicht 
pluimvee.antwerpen@gmail.com of 0495/64 02 25
voor 10 maart 2017.

Van harte welkom!
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Ontvangst met ko�e en gebak

Welkom, jaaroverzicht en (her)verkiezing bestuurders     Dirk Mertens, voorzitter

Provincie Antwerpen en de pluimveesector, een sterk duo!     Ludwig Caluwé, gedeputeerde provincie Antwerpen
De Provinciale Vereniging voor Bedrijfspluimvee- en Konijnenhouders bestaat 70 jaar. De band met de provincie Antwerpen is zeer goed en 
heeft tot mooie samenwerkingsverbanden geleid.

Hoe als pluimveehouder omgaan met zowel een positieve als negatieve markt?     Bart Verstrynge, landbouweconoom KBC
Vlaamse pluimveehouders produceren lokaal met de nodige wettelijke beperkingen maar hun inkomen is onderhevig aan turbulenties van de 
wereldmarkt. Hoe kunnen wij hier als pluimveehouder mee omgaan?

Waarheen met onze pluimveehouderij?     Luc Maertens, hoofdredacteur Pluimvee
Na een carrière als onderzoeker in de kleinveewereld neemt Luc, als “jonge” journalist, sedert  2 jaar ons Pluimveeblad onder zijn hoede. Vanuit 
die dubbele invalshoek kijkt hij naar trends, ontwikkelingen en opportuniteiten in de pluimveesector. A.d.h.v. praktijkvoorbeelden heeft hij zijn 
visie over modewoorden als duurzaamheid, dierenwelzijn en gezondheid en hun impact op de toekomstige veehouderij.

Netwerkmoment onder het genot van een hapje en een drankje
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pluimvee antwerpen
nodigt u uit!
Wij verwelkomen u graag op onze algemene vergadering die doorgaat in 
Domein De Putten, Houtum 51 te Kasterlee op vrijdag 30 maart om 19u.

Deelnemen gratis, inschrijven verplicht voor 25 maart.
pluimvee.antwerpen@gmail.com of 0498 12 89 13.

Van harte welkom!
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BESTAAT DIT JAAR 70 JAAR!

 19.00u Ontvangst met koffie en gebak

 19.45u Welkom, jaaroverzicht en voorstelling nieuw bestuur   Geert Van Den Abeele, nieuwe voorzitter

 20.00u  “Dierenwelzijn in de pluimveehouderij: Wat kunnen we nog verwachten.”
  Jos Van Thielen, KU Leuven, Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen,  
  Onderzoeksgroep Dier en Welzijn.

 21.15u Netwerkmoment onder het genot van een hapje en een drankje
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