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Benelux Nieuwsbrief

Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief van juli 2014 met het laatste nieuws uit onze branche.

TRAINING “WESPEN & HOORNAARS”
Op 25 juni vond onze training
“Wespen & Hoornaars” plaats in
het prachtige Willem II Stadion
te Tilburg. Met maar liefst 35
deelnemers zat de zaal volledig vol
en waren we zelfs genoodzaakt de
inschrijvingen stop te zetten. Een tip
voor onze toekomstige workshops &
trainingen: schrijf tijdig in!

de gemoedelijke sfeer, de prettige interactie met het publiek en de
behandelde lesstof kunnen we wederom terugblikken op een zeer
boeiende en succesvolle training. Bovendien waren alle cursisten die
deelnamen aan het examen geslaagd en kon iedereen opgelucht
gaan genieten van de heerlijke lunch.
Namens het hele KillgermRIWA team nogmaals hartelijk dank aan
onze docent en aan alle aanwezigen.
Ook in het najaar kunt u bij ons terecht voor een informatieve sessie
(al dan niet met examinering). Deze zal draaien rondom het thema
“Veiligheid / PBM’s”. Uitgebreide informatie zal in september 2014
aangekondigd worden via onze nieuwsbrief en website
www.killgermriwa.com. Houd deze dus goed in de gaten!

Gastdocent Dhr. J.P. Vogelaar (Betuon) heeft ons met veel
enthousiasme meegenomen naar de wereld van de meest
voorkomende wespensoorten zoals de gewone wesp, de Duitse
wesp, de middelste wesp, de Franse veldwesp en de hoornaar. Zowel
de biologie, leefwijze als bestrijdingsmethoden kwamen aan bod
en werden verduidelijkt aan de hand van enkele prachtige objecten
die onze docent voor deze gelegenheid had meegebracht. Dankzij

UPDATE BUITENGEBRUIK
RODENTICIDEN (NL)
De NVPB organiseerde op 25 juni 2014 een bijeenkomst over het (verbod op)
buitengebruik van rodenticiden. Tijdens een druk bezochte bijeenkomst gaf Joan
Schouten (voorzitter NVPB Technische Commissie) een toelichting op de laatste
ontwikkelingen.
Het buitengebruik van rodenticiden wordt al enige tijd niet meer toegelaten door het Ctgb wegens de hoge risico’s die de middelen met zich
meebrengen. Op dit moment zijn bijna alle toelatingen van de rodenticiden hierop aangepast. Op het gebruiksvoorschrift is dan opgenomen
dat het middel alleen ‘binnen gebouwen’mag worden toegepast. Het Ctgb heeft in de individuele besluiten opgenomen dat het middel onder
de oude toelating nog gedurende drie maanden op de markt mag worden gebracht (aflevertermijn) en nog gedurende 6 maanden mag
worden gebruikt en in voorraad of voorhanden mag worden gehouden (opgebruiktermijn). Dat betekent dat tegen het einde van dit jaar het
buitengebruik van rodenticiden niet meer mogelijk is en dat de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) daarop normaal gesproken kan
handhaven. Dit geldt niet alleen voor professionele plaagdierbeheersers, maar voor alle gebruikers van rodenticiden (waaronder agrariërs)..
Het buitengebruik zal in de toekomst waarschijnlijk wel toegelaten worden onder het IPM-protocol.

Hoe nu verder? Lees het volledige artikel op de site van het NVPB .
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BENELUX PEST 2014 - SAVE THE DATE!

RELEVANT IMAGE

Het lijkt nog ver weg maar het komt toch heel snel
dichtbij: de alweer 6e editie van de BENELUX PEST, dé
vakbeurs bij uitstek op gebied van plaagdierpreventie
en -bestrijding. Inmiddels ook internationaal erkend
binnen ons vakgebied, en daarom een niet te missen
evenement voor alle Pest Control Professionals die op
de hoogte willen blijven van de laatste ontwikkelingen
binnen onze branche!

Nieuw dit jaar is de introductie van een aantal workshops die
u vrij kan bijwonen en die gericht zullen zijn op zaken waar
u, als plaagdierbestrijder, indirect mee te maken krijgt. Meer
informatie hierover volgt binnenkort.

De BENELUX PEST 2014 zal, naar jaarlijkse gewoonte,
plaatsvinden op woensdag 24 september 2014
en wel op het prachtige terrein van Congres- en Eventlocatie
“Voortse Vallei”(voorheen bekend als “Edda Huzid”) te
Voorthuizen, midden in het bosrijke gebied van de Veluwe.

Ter afsluiting nodigen wij u graag uit voor het traditionele Pest
Control News Dinner. Ook dit jaar wederom in de vorm van
een Walking Dinner mét entertainment. Lekker nagenieten in
een ontspannen sfeer! Kosten voor het diner incl. drank bedragen
Euro 60 pp. Graag van te voren inschrijven.

Uiteraard zullen de vele standhouders weer speciale
beursaanbiedingen voor u in petto hebben, die uitsluitend op
deze beursdag aangekondigd worden. Mis deze kans dus niet!

Wenst u zich alvast aan te melden voor het
Walking Dinner? Dat kan via www.beneluxpest.nl.

De beurs zal geopend zijn van 09:00 tot 16:30 en de entree
is uiteraard ook dit jaar weer GRATIS. U kunt zich alvast
voorregistreren via www.beneluxpest.nl.

TOT SNEL OP DE BENELUX PEST 2014!

SOCIAL MEDIA

VOLG ONS OP FACEBOOK & TWITTER!

Zo kan u nog beter op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, trends, nieuwe
producten en evenementen. Heeft u zelf een leuke foto die genomen is tijdens één van
onze evenementen …of van een plaagdier(probleem)? Aarzel niet om‘m te delen via onze
Facebookpagina www.facebook.com/killgermbenelux
Of stuurt u ons liever een Tweet? Dat kan natuurlijk ook via https://twitter.com/
KillgermBenelux

KILLGERMRIWA VERDUBBELT
CAPACITEIT MAGAZIJN
TURNHOUT - UPDATE
In onze vorige nieuwsbrief (mei 2014) hebben wij de uitbreiding van ons magazijn teTurnhout aangekondigd. Met
veel trots willen wij u melden dat de aanbouw inmiddels opgeleverd is. Begin augustus zal het nieuwe gedeelte van
het magazijn geheel operationeel zijn. Op deze manier hopen wij u in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn.
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