
Vlaams Imkerscongres 2016
Met correct rekeningnummer!

Schrijf je nu in!

1 oktober 2016 Aula Pieter De Somer (KU Leuven)               Leuven

Je bent automatisch ingeschreven door € 20 per deelnemer te storten op rek. nr. BE 22 230 0402286 47 van
het  VBVI  vzw,  Rosbergstraat  13,  3078  Everberg.  Vermeld  uitdrukkelijk  de  na(a)m(en)  van  de
deelnemer(s).Voor het alternatief programma: vermeld tevens ‘Alternatief programma’. Voor groepen: ver-
meld de naam van de groep of naam van de leidende persoon. Op deze manier loopt de ontvangst ter plaatse
soepel.

Hoofdprogramma
7.30 u. Inschrijvingen  –  Verwelkoming met koffie.
8.30 u. Opening congres – Inleidende sprekers.
9.15 u. Dr. Otto Boecking (Bijeninstituut Celle - Duitsland)

 Met een aangepaste werkmethode de bijensterfte voorblijven.
12.30 u. Middagmaal (in de prijs inbegrepen).
14 u. Drs. Sjef van der Steen (Universiteit Wageningen - Nederland).

 De rol van de imker in het bekomen van vitale bijenvolken.
16.30 u. Netwerking in het imkersdorp.

Imkersdorp Alternatief programma
Doorlopend open vanaf 11 uur.
De verschillende standen sluiten op een praktische manier
aan bij de thema’s van het hoofdprogramma.
Presentatie Het bijenvoetje, dr. M. Asperges.

Adam en Eva in de keuken, dr. M. Asperges.
Bezoek Museum voor Dierkunde KU Leuven.
Bezoek Spoelberchmuseum.

Wegbeschrijving

AUTO: (Zie pijltjes op de kaart)
Vanaf E 40 Luik/Brussel: Volg Leuven/E314, daarna onmiddellijk links afrit 15 ‘Leuven’. Voor E314 vanuit Limburg: Neem de afrit
15 ‘Leuven’. Volg richting centrum tot op de ring (Kapucijnenvoer). Daar rechts richting Tienen. Aan de derde lichten na Kapucij -
nenvoer (Tiensepoort), links het centrum indraaien via de Blijde-Inkomststraat. Rechtdoor blijven volgen tot op de betaalparking
‘Ladeuzeplein’. Te voet (3 minuten) via Hooverplein richting Tiensestraat naar de Deberiotstraat. U kan ook vanop het Hooverplein
rechtdoor het stadspark inwandelen. Rechts van de gerestaureerde toren van de stadswal bevindt zich de ingang van de Aula.

TREIN:
Vanaf het station de Bondgenotenlaan volgen, daarna, aan het Justus Lipsiusplein, schuin links de Leopold I-straat volgen tot op het
Ladeuzeplein. Via het Hooverplein naar de Tiensestraat – Deberiotstraat. (12 minuten wandelen ongeveer).

AUTOCAR: Af- en opstapmogelijkheid op het Hooverplein. Op de Kapucijnenvoer is een gratis wachtparking ‘Bodart’
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