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Op dinsdag 16 oktober is het Wereld- 
voedseldag. Een mooi moment voor een inspirerende 

middag over de kansen van een gezond en duurzaam voedsel-
beleid voor de drie noordelijke provincies. 

 
De noordelijke makelaars Jong Leren Eten en de Natuur en Milieu- 

federaties van Drenthe, Groningen en Friesland nodigen u daarom uit  
voor een Meet & Eat op dinsdag 16 oktober van 16.00 - 18.00 uur.

 
Het verduurzamen van onze voedselproductie en -consumptie biedt kansen 
voor duurzaamheid, onze gezondheid, dierenwelzijn en onze economie. In 

Noord-Nederland zijn op dit gebied mooie ontwikkelingen gaande, die 
we graag met u willen delen.

 
Keynote-speaker Lucas Simons geeft ons zijn visie op de voedsel- 

transitie en de kansen hiervoor in Noord-Nederland.

Na afloop kunt u netwerken onder het genot  
van een regionale proeverij.

WERELDVOEDSELDAG
World Food Day is in het 

leven geroepen om met zijn allen 
in ieder geval één dag per jaar stil te 
staan bij grote voedselvraagstukken. 

Een dag om te zoeken naar 
oplossingen en mogelijkheden 

die we in Nederland kunnen 
bieden. 

VOOR WIE?
Bestuurders en beleidsmakers 
(overheid, onderwijs, zorg en 

landbouw), ondernemers 
en iedereen die nauw 

betrokken is bij 
voedselinitiatieven in 

Noord-Nederland.

*https://spits-online.nu/platform
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S a m e n  w e r k e n  a a n  g e z o n d h e i d

KEYNOTE-SPEAKER 
LUCAS SIMONS
Lucas Simons is directeur van 
NewForesight & ForeFinance. 
Innovatie en verandering op grote  
schaal in de landbouw en de voedsel-
sector is zijn persoonlijke missie. Lucas’ motto 
is: als je de uitkomst echt wil veranderen, dien je 
de spelregels te veranderen.

Lucas is auteur van het succesvolle boek ‘Changing 
the Food Game’.

 

16 Oktober 2018 
16.00 – 18.00 uur

Locatie:Nieuw Allardsoog, 
Jarig van der Wielenwei 6 

9243 SH Bakkeveen

https://spits-online.nu/platform/jbmBBiM462fLGd3YYzYR 
https://spits-online.nu/platform/jbmBBiM462fLGd3YYzYR 

