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Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het Poultry Expertise Centre.
Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
en in de agenda staan de komende evenementen. Veel leesplezier

Agenda
14 mei 2014
Symposium Hogere
Vleespluimveegezondheid
klik hier
15 mei 2014
Symposium Hogere
Legpluimveegezondheid
klik hier
22-24 mei 2014
Poultry Expertise Centre deelnemer op de VIV Europe in Utrecht

Colofon
Bezoekadres:

Wesselseweg 34
Barneveld
Postadres:

Postbus 32
6710 BA Ede
Tel: 088 020 64 10
info@poultryexpertisecentre.com
Nu ook op Facebook!

Like onze pagina, klik hier
Mede mogelijk gemaakt door:

Provincie Gelderland
Food Valley
Vind ons ook op:

TED door lector Ruud
Zanders opnieuw goed
bezocht
Op 11 februari jl. heeft lector Ruud Zanders zijn
succesvolle TED nog een keer herhaald in een
ontbijtsessie in het restaurant van Groenhorst Barneveld. Aanwezig waren een 40-tal stakeholders uit
de gehele pluimveesector. De TED was eerder al te
zien bij de CAH Vilentum Dronten.
In 20 minuten schetste Ruud aan de hand van
voorbeelden en feiten een beeld van de Nederlandse pluimveehouderijsector, de positie in de wereld
en de maatschappelijke aandacht.De boodschap
was om signalen op te pakken als een kans voor de
toekomst. Wilt u meer weten, klik dan hier.

Ministerie Economische
Zaken meets the Dutch
Poultry Sector
Op 6 februari jl. bezochten vertegenwoordigers van
het Ministerie van Economische Zaken (DGAgro)
een aantal topbedrijven in de pluimveehouderij met
als doel een acteel beeld te krijgen van de Nederlandse pluimveehouderij.
De groep was na het beoek aan het rondeel Barneveld, MOBA en Jansen Poultry Equipment erg onder
de indruk van de professionaliteit en gedrevenheid
van de complexe sector. Zij gaven aan daar waar
mogelijk graag te ondersteunen bij het verder ontsluiten van de internationale markt en de daarbijbehorende kennis.Het Poultry Expertise Centre wordt
daarbij gezien als het loket voor kennis in de pluimveehouderij. Lees hier het gehele verslag, inclusief
foto’s.

Ontbijtbijeenkomst AgriMexico
met UNA Mexico start van een
succesvolle samenwerking
Van 28 t/m 30 januari vond de international Production
& Processing Expo (IPPE) in Atlanta plaats. Tijdens
deze beurs organiseerde de Nederlandse ambassade in Mexico in samenwerking met PEC een
ontbijtbijeenkomst voor het AgriMexico consortium.
Doel was het inventariseren van de huidige Mexicaanse pluimveesector en wat de Nederlandse
sector hierin de komende jaren kan betekenen.
De 3 belangrijkste doelen voor het consortium:
• De Mexicaanse pluimveesector
bekend maken met de Nederlandse
• Ontwikkelen van innovaties in
samenwerking met lokale partners.
• Toegang creëren tot de Mexicaanse markt
Houd de sites van het Poultry Expertise Centre
en Agrimexico in de gaten voor de verdere
ontwikkelingen

Het Poultry Expertise Centre presenteert zich tijdens

de VIV Europe (20 t/m 22 mei 2014)
in de Jaarbeurshallen te Utrecht.
Graag verwelkomen wij u in onze stand!

