VRAGEN OVER EXAMENS,
DE GELDIGHEID VAN UW PAS?
BEL ANITA MINNEN, ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER EVM.

Alle examendata eind 2007/begin 2008 op een rij:
- Theorie-examen Bestrijdingstechnicus: 20 december 2007 , 8 januari , 7 februari , 13 maart, 27 maart, 3 april , 11 april
- Praktijkexamen Bestrijdingstechnicus:
* december 2007 : 11 , 12, 14, 17, 18, 19 en 20 december
* januari 2008: 22 , 23 , 24 en 25 januari
* februari 2008: 25 februari
* maart 2008: 27 maart
* april 2008: 22 , 23, 24 en 25 april

Moeite met de bestrijding
van wespennesten
1n de vor ige editie van Dierplagen hebben we een oproep gedaan . We hebben u gevraagd of u afgelopen jaar
moe ite hebt gehad met het bestrijden van wespennesten . De oproep heeft een vi jftiental reacties opgeleverd
die momenteel nader worden onderzocht. In de volgende editie besteden we hier uitgebreid aandacht aan . #

Zuigers en prikkers
Zuigers & Prikkers
iedereen was welkom om mee te grieze-

Alles wat je weten moet over muggen, teken,
luizen en andere kriebelbeesten

len over alles wat kriebelt, prikt en bijt

3 november 2007, 11 .00 tot 17.00

uur
Binnenhaven 7, Wageningen

en je 's nachts uit je slaap houdt. Het
festival maakte onderdeel uit van een

WWW.ZUIGERSENPRIKKERS.NL

jubileumfeest ter ere van 20 jaar medische en veterinaire entomologie. Op het
festival waren tal van nieuwe ontwikkelingen te zien , onder meer op het gebied

Het KAD was ook met een stand aanwezig
op het Zuige rs en Prikkers Festival

van de bestrijding van bloedluizen en
biologische bestrijding.
Het KAD was die dag aanwezig met een
stand waarin het publiek door micros-

Bezoekers die ongerust waren over de

copen kon kijken naar allerlei prepara-

wespen die nog steeds uit het nest kro-

ten . Grootste publiekstrekker was het

pen , hebben we gerust kunnen stellen :

wespennest dat onlangs is aangetroffen

het waren mannetjes , die hebben geen

in een woonhuis in Borculo.

steekangel. #
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