
Uitnodiging 
Dé Nationale Paddenstoelendag 2018
19 april 2018, VENLO
Thema: 
“De paddenstoelenwereld versnelt”.

Op donderdag 19 april 2018 vindt voor de zevende keer Dé Nationale Pad-
denstoelendag plaats, met als thema “De paddenstoelenwereld versnelt”.  
Deze editie vindt plaats bij The Scelta Institute te Venlo, start om 13.15 uur 
en eindigt om 21.00 uur. Wij hopen deze dag vele kwekers, de toeleverende 
industrie, teeltbedrijven en kennisinstellingen te mogen ontvangen. De orga-
nisatie is in handen van Delphy, Scelta Mushrooms, LTO vakgroep Padden-
stoelen en Mushroom Valley.

Aanmelding en kosten
U kunt zich aanmelden voor  
Dé Nationale Paddenstoelendag via 
www.denationalepaddenstoelendag.nl. 
Voorgaande edities van Dé Natio-
nale Paddenstoelendag waren gratis 
toegankelijk. Helaas kunnen wij 
deze trend niet blijven voortzetten 
en daarom vragen wij dit jaar een 
vrijwillige bijdrage van € 50,00 per 
persoon. Graag lichten we dit toe 
op deze dag. Er is plaats voor 200 
deelnemers; per teeltbedrijf kunt u 
maximaal 3 personen aanmelden.        

Bevestiging en informatie
Uiterlijk een week voor het evene-
ment ontvangt u een bevestiging 
met daarin de laatste informatie. Wilt 
u nu alvast meer weten? Kijk dan op 
www.denationalepaddenstoelendag.nl. 

Graag ontmoeten wij u op donderdag 
19 april!

Namens de organisatie,

Ko Hooijmans
Voorzitter LTO vakgroep Paddenstoelen

Aanmelden en informatie: www.denationalepaddenstoelendag.nl

Datum, locatie, parkeren
Datum: donderdag 19 april 2018, 13.15 - 21.00 uur
Locatie: The Scelta Institute, Heymansstraat 35, 5927 NP Venlo



Programma

13.15 – 13.45 uur             Inloop met koffie en thee

13:45 – 14:00 uur             Opening door dagvoorzitter Lex Uiting

14.00 – 14:30 uur             Plenair gedeelte door Jan Klerken, Scelta Mushrooms 

14:30 – 16.30 uur             Drie inspirerende workshops, verzorgd door de organiserende 
partijen: 
- Delphy    Ontwikkeling van de digitale teelt 

assistent: QMS Mushrooms
- Mushroom Valley  Paddenstoelen in de wereld van  

social media
- LTO Vakgroep   Markt en duurzaamheid 
 Paddenstoelen

Er is een pauze van 15.00 tot 15.30 uur

17:00 – 18:00 uur             Plenair gedeelte en “Ticket to Den Bosch 2019” met o.a. 
-  Presentatie Freddy Troost, Associate professor Food Innovation 
en Health Research bij Maastricht University

-  Doorkijk naar Champignondagen 2019 met Burgemeester en 
Gedeputeerde

18.00 – 20:00 uur             Diner

20:00 – 21:00 uur             Borrel

21:00 uur                            Einde

Aanmelden en informatie: www.denationalepaddenstoelendag.nl
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