
Uitnodiging 29 maart 2023

Netwerkbijeenkomst gezonde 
(voedsel-)omgeving

Hoe creëer je een gezonde (voedsel-)omgeving op jouw kinderopvang, basisschool, 
voortgezet onderwijs, MBO of speciaal onderwijs? Op 29 maart organiseert Jong Leren Eten 
Zeeland een netwerkbijeenkomst van 16.00 tot 20.30 uur. Inspiratie en uitwisseling staan deze 
dag centraal. 

6 REDENEN OM TE KOMEN:

1.   Een lezing met stand van zaken en inspiratie.

2.   Mogelijkheid om al je vragen te stellen over Jong Leren Eten, Gezonde Kinderopvang     

en School, Gezonde Schoolkantine, en nog veel meer onderwerpen!

3.   Goede voorbeelden vanuit de praktijk.

4.   Ruimte om je collega’s te ontmoeten.

5.   Weggaan met handzame tips om mee aan de slag te gaan.

6.   Voor een lekkere en gezonde maaltijd met ingrediënten uit de regio wordt gezorgd.
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Meld je aan via: www.bit.ly/Netwerkbijeenkomst



Programma | details netwerkbijeenkomst gezonde (voedsel-)omgeving

Programma
16.00 uur - Inloop en opscheppen maaltijd
16.30 uur - Opening door dagvoorzitter Pierre Wind
16.45 uur - Inspirerende lezing door Jaap Seidell 
onder het genot van de maaltijd
17.45 uur - Korte pauze 

Tafelgesprekken over good practices
Bij dit onderdeel vertellen ervaringsdeskundigen over 
successen op hun eigen scholen. Je kan aanschuiven en het 
gesprek aangaan bij de volgende onderwerpen. 
Dit doen we in twee rondes.

18.00 uur - Ronde 1 (45 minuten)
1.    Moestuinieren op het kinderdagverblijf
2.    Wie jarig is, viert feest
3.    De Gezonde schoolkantine 
4.    Gezond ontbijt en lunch op school

18.45 uur - Korte pauze

19.00 uur - Ronde 2 (45 minuten)
1.    Gezonde kinderopvang 
2.    Schooltuinen 
3.    De Gezonde School 
4.    Moestuinieren op het VO en MBO

19.45 uur - Gezamenlijke afsluiting onder dagvoorzitter 
en netwerkborrel

Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen.
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Datum

Tijd
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Organisatie

Voor wie

Inschrijven

Netwerkbijeenkomst over 
voedselbeleid, voedseleducatie 
en de gezonde voedselomgeving

29 maart 2023

Inloop vanaf 16.00 uur
Start programma 16.30 uur
Eindtijd rond 20.30 uur

Vergader- en Congrescentrum 
De Stenge, Stengeplein 1
4451 CZ, Heinkenszand

Gratis bij parkeerplaats Kamilleplein / Heinkenszand

Jong Leren Eten Zeeland

Iedereen die de nieuwe generatie iets
wil bijleren over gezond eten! 

Meer informatie over de inhoud van de tafelgesprekken 
en inschrijven via: www.bit.ly/Netwerkbijeenkomst

https://www.pierrewind.nl/

https://gezondeschoolkantine.voedingscentrum.nl/nl.aspx

https://www.gezondekinderopvang.nl/
https://alliantieschooltuinen.nl/
https://www.gezondeschool.nl/

https://www.jonglereneten.nl/inspiratie/interview-met-hoogleraar-jaap-seidell

https://www.wiejarigisviertfeest.nl/


