HAAL MEER UIT
JOUW IDEE
je zorgt voor verandering in de voedselketen?
Kom dan op de dag van de liefde naar de
Proeftuindag van de Voedselfamilies
Zuid-Holland. Deel wat je doet met andere
ondernemers, maar bijvoorbeeld ook met
ambtenaren, wetenschappers en onder-
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meer over financiering voor je idee en kom
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een stap verder.
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zoekers. Doe waardevolle contacten op, leer
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Heb jij een goed idee of project waarmee

Voedselfamilies

15h00 - 21h00

ECE CAMPUS
ROTTERDAM

PROGRAMMA
Na een kort welkomstwoord van Drees

Samen met andere Voedselfamilieleden

Peter, voorzitter van de Voedselfamilies

gaan we aan de slag om de pitchers een

Zuid-Holland en eigenaar van Willem & Drees

stap verder te brengen. Dat kan door

staat de dag in het teken van de doeners. Zo

suggesties aan te dragen, maar ook door

is er aandacht voor lopende initiatieven van

kritische vragen te stellen en ideeën te

o.a. Inga Villerius van Booij Kaasmakers en

toetsen.

Andries Middag van het project Waterpark.
Maar er is ook ruimte voor ondernemers met
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nieuwe ideeën om te pitchen, zoals:
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Naast doeners is er ook ruimte voor denkers:
want waar werken we nou met elkaar
naartoe en hoe geven we de verandering
in de voedselketen concreet vorm? Na

Dirk-Jan Polak
Hollands Wild

een korte toelichting over de stand van
zaken, schuiven we aan voor een gezellig
diner. Daarna sluiten we de dag af met
een bevlogen verhaal van Jan Huijgen van

Fred Meerhof
Boerderij van de toekomst

Eemlandhoeve.

WAT IS EEN PROEFTUIN?
Een proeftuin is een goed idee, initiatief of

Lianne Lankreijer
De Voedselkaravaan

project waarmee je laat zien dat je dingen
écht anders kunt doen in de voedselketen.
Dat kan een vernieuwende manier
van bedrijfsvoering zijn, maar ook een

Gerda Zijlstra
De Koolalitie

maatschappelijk of educatief initiatief.
Soms met, maar ook zonder subsidie. Het zegt

We zitten bijna vol maar er zijn nog plekken beschikbaar.
Geef je nu op bij onze kwartiermaker Patrick Kaashoek en geef aan of je wilt pitchen.
Ken of ben je iemand die geïnteresseerd is in dit onderwerp en woon je in de provincie
Zuid-Holland? Ook dan ben je van harte welkom om te komen, mits je je wel even van
tevoren aanmeldt bij Patrick via patrick@patrickkaashoek.nl.
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vooral dat je iets aan het doen bent.

