Programma Voedselcafé Jong Leren Eten
Stichting Biltsheerlijk en Jong Leren Eten Utrecht

Bekijk de webversie

PROGRAMMA

8 november 2021 van 15.30 tot 20.30 uur

VOEDSELCAFÉ JONG LEREN ETEN
kansen creëren in De Bilt
Beste deelnemer aan het Voedselcafé,
Maandag is het zover! Dan gaan we samen aan de slag met de voedselvaardigheden van onze jeugd. Niet voor niets vindt het Voedselcafé plaats tijdens de
Klimaattop: voedsel draagt voor een belangrijk deel bij aan klimaatverandering!
Hoe vertaalt zich dat naar leerdoelen in het onderwijs? En natuurlijk gaat het niet
alleen over het milieu maar ook over onze gezondheid. We eten iedere dag en
maken keuzes in wat we eten. Kun je je voorstellen hoe het is gezond, duurzaam en
lokaal voedsel de normaalste zaak te maken, zowel thuis als in de klas?
Een gemêleerd gezelschap van ongeveer 25 deelnemers van leerkrachten,
voedselproducenten, beleidsmakers en maatschappelijk betrokkenen gaat
onderzoeken welke kansen we in De Bilt kunnen creëren zodat jongeren (nog
beter) leren en ervaren om gezonde en duurzame voedselkeuzes te maken.
Zowel bij de start als tussen de bedrijven door kun je genieten van mooie, lokale
en duurzame gerechten en we eindigen de avond met een heerlijk nagerecht van
een van de deelnemende voedselproducenten.
Programma op hoofdlijnen
15.30 Inloop
16:00 Welkom door Aeres VMBO en de organisatoren
16.15 Inspiratie door Jaap Seidell
17.00 Wie zijn we?
17:15 Jong leren eten in de Bilt - wat gaat goed en waar ligt een opgave?
18:00 Welke ideeën kunnen we creëren?
19:15 Hoe kunnen we de ideeën levensvatbaar maken?
20:30 Afsluiting
Tot ziens op maandag 8 november! Met vriendelijke groeten van de organisatoren
Willy Douma, Fleur Kuiper, Joanne Ronhaar en Lisa Verbruggen.

Praktisch:
Voor wie:

Doel:

Duurzame voedselproducenten, onderwijsinstellingen en
andere organisaties die bezig zijn met jeugd en
voedseleducatie
Minstens drie ideeën om voedselopvoeding te versterken

Datum:

Maandag 8 november 2021

Tijd:

16.00 - 20.30 uur, inloop vanaf 15.30 uur

Plaats:

Aeres VMBO Maartensdijk, Dierenriem 2, 3738 TR
Maartensdijk
Geen. De bijeenkomst wordt financieel mogelijk gemaakt door
Jong Leren Eten
Stichting Biltsheerlijk (Willy Douma en Joanne Ronhaar)
Jong Leren Eten Utrecht (Fleur Kuiper en Lisa Verbruggen)
Willy Douma, 06 29 23 30 89 of info@biltsheerlijk.nl

Kosten:
Organisatie:
Informatie:
Corona:

We nemen de op dat moment geldende coronamaatregelen in
acht

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@biltsheerlijk.nl toe aan uw adresboek.

