
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uitnodiging 

Regiobijeenkomst Jong Leren Eten  
Kampen, Zwolle en Dalfsen 

 
14 juni, locatie Park de Stadshoeve, Zwolle 

 
Je bent van harte uitgenodigd voor de regiobijeenkomst Jong Leren Eten voor voedseleducatie-aanbieders uit de 
gezondheids-, NME- en agrarische sector. Tijdens deze regiobijeenkomst maken we kennis met elkaar, krijgen jullie 
meer uitleg over het landelijke en provinciale programma Jong Leren Eten, bespreken we welke kansen dit voor jullie 
biedt en verkennen we waar we elkaar kunnen versterken. Hoe kunnen we samen het thema gezonde en duurzame 
voeding belangrijk maken voor kinderen en jongeren (0-18 jaar) binnen het onderwijs en kinderopvang?  
 

Voor wie 
Voedseleducatie-aanbieders uit de gezondheids-, NME- en agrarische sector, gemeenteambtenaren, koks, 
moestuinierders, ondernemers, voedingsdeskundigen. Kortom: iedereen die het belangrijk vindt om kinderen en 
jongeren te betrekken bij duurzame en gezonde voeding en daar een bijdrage aan wil leveren. 
 

Op het programma: 

• Kennismaking tussen educatieaanbieders vanuit de verschillende sectoren 

• Uitleg landelijke en provinciale programma Jong Leren Eten 

• Kansen vanuit programma Jong Leren Eten en beleid provincie Overijssel 

• Verkenning mogelijke samenwerking om te komen tot concrete stappen 
 

Praktische informatie 
Datum: donderdag 14 juni 2018 
Tijd: 9.30 uur t/m 12.30 uur 
Locatie: Park de Stadshoeve, Oude Wetering 13, Zwolle (Stadshagen) 
 

Aanmelden 
Aanmelden kan via het aanmeldformulier. 
 

Meer informatie 
Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met de Jong Leren Eten makelaars uit Overijssel: 
 

Alma Streefkerk (Natuur en Milieu Overijssel) Wietske Huismans (GGD IJsselland) 
038-4250960 06-23485744  
Streefkerk@natuurenmilieuoverijssel.nl W.Huismans@ggdijsselland.nl 

 

Jong Leren Eten 
Jong Leren Eten is een programma waarin rijk, provincies, onderwijs en maatschappelijke organisaties samenwerken. 
In de periode 2017 t/m 2020 willen zij kinderen en jongeren meer structureel in aanraking laten komen met informatie 
en activiteiten over voedsel. Met als uiteindelijk doel dat kinderen en jongeren leren om gezonde én duurzame keuzes 
te maken. Jong Leren Eten is een initiatief van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedsel (LNV) en het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Meer informatie: www.jonglereneten.nl.  
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