WELK GROEN IN DE NATUUR IS EETBAAR ÉN
GOED VOOR ONZE GEZONDHEID?
OP 20 MEI ORGANISEERT JONG LEREN ETEN LIMBURG
EEN BIJEENKOMST MET ALS THEMA EETBAAR GROEN.

We besteden o.a. aandacht aan: de mogelijkheden van eetbaar groen ten
behoeve van gezond en duurzaam voedselonderwijs
Voorbeelden zijn: voedselbossen, snoephagen, moestuintjes, plukfruithoekjes,
klimboom, sla-boom of berceau, pompoentunnel, etc. etc. Deze dag kom je o.a.
te weten wat de voordelen zijn van het werken in en met een voedselbos.
Bovendien laten we in de praktijk de voordelen zien van het Veldens
Voedselbos. Stel je eens voor dat er in Nederland in elke gemeente een
voedselbos zou bestaan…!!!
Een voedselbos is een door mensen gecreëerde plantengemeenschap (planten, bomen en
struiken) met een extreem hoog aantal eetbare soorten. De biodiversiteit, (ecologische)
veerkracht en productiviteit (van biomassa) van een voedselbos zijn hoog. Een voedselbos is
volledig zelfvoorzienend en klimaatbestendig en uitermate geschikt voor educatie op school.

 eze bijeenkomst is geschikt voor: professionals uit het onderwijs
D
en educatieve organisaties, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties,
lokale overheden en ouders.
Hartelijke groeten,
Truusje Diepenmaat en John Steijns

20 MEI > 13:45u - 16:30u > DEELNAME GRATIS KLIK HIER
BMV DE VILGAARD - SCHANDELOSEWEG 1 - VELDEN (NOORD LIMBURG)
Programma:

• 13.45 uur Inloop met koffie en thee
• 14.00 uur Opening door wethouder Marij Pollux, wethouder Duurzaamheid,
Cultuur en Evenementen Gemeente Venlo
• 14.10 uur Programma Jong Leren Eten, John Steijns en Truusje Diepenmaat
• 14.15 uur Gezonde Kindcentra van de Toekomst, Lies Bongers, procescoördinator
• 14.25 uur Voedselbossen in het onderwijs, Désirée Driesenaar,
expert duurzaamheid en communicatie
• 14.40 uur Veldens Voedsel, aanleg voedselbos en betekenis voor
de Veldense gemeenschap, Marjolein Lommen, voorzitter Veldens Voedsel
en Karin Lammers, secretaris Veldens Voedsel
• 15.00 uur Rondleiding Voedselbos Velden met activiteit
• 16.00 uur Afsluiting met een drankje en hapje
Let op: Het programma is onder voorbehoud! Meer informatie over Jong Leren Eten Limburg: www.jonglerenetenlimburg.nl

realisatie: www.edening.nl

