Meesterlijke ontmoeting
“Food for thought, thought for food”

Woensdag 7 oktober 2015
15:30 - 21:00 uur
ZLTO – Den Bosch
De honger in de wereld, kun je daar veel aan doen? Welk effect heeft klimaatverandering
op de voedselproductie? En waarom wonen mensen eigenlijk waar ze wonen?
Op zoek naar inspiratie? Een plek om kennis te delen of nieuwe ideeën op te doen?
Kom dan naar de Meesterlijke ontmoeting - “Food for thought, thought for food”!

=MENU=
Amuse
ZLTO-voorzitter en melkveehouder Hans Huijbers prikkelt de smaakpapillen
met een pittige introductie.
Voorgerecht
Een interactieve sessie waarin het
wereldvoedselprobleem centraal staat. Wie pikt er de meeste graantjes mee?

Wie zit er met de gebakken peren? Wie heeft boter op het hoofd?
En vooral, hoe moet dit verhaal verder?
Tussengerecht
Op tafel een diner van de toekomst: welke proteïne is in jouw klimaatzone voorradig?
Laat je verrassen en proef!
Hoofdgerechten
Stevige kost: twee maal een keuze uit zes, speciaal door de chef-kok samengestelde,
workshops en presentaties*
Dessert
Napraten met je collega’s

*Workshops












en presentaties

“Boeren in Brabant in 2015”
door Johan van Hal, directeur Van Hal Group Boxtel
over de aspecten van ondernemerschap van een modern Nederlands agrarisch bedrijf
“Tomaten verkassen”
door Piet Janmaat, directeur Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM)
over duurzame inpassing van tuinbouwbedrijven in een druk bevolkte provincie Noord-Brabant
“Broodnodig”
door Hans van Bemmel, minderbroeder franciscanen,
over verdeling van voedsel
“Instituties en geografie”
door Max Merbis, directeur van Stichting Onderzoek Wereldvoedselvoorziening (SOW-VU)
graaft dieper in het voedselvraagstuk
“Conflicten en schaarste van hulpbronnen”
door Lia van Wesenbeeck, economist SOW-VU
“Ethiopië: gebruik van het gemeenschappelijke land”
door Ben Sonneveld, agronomist/soil scientist SOW-VU

Collega’s organiseren deze ontmoeting speciaal voor docenten aardrijkskunde en economie van
praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo en vwo. Maar ook andere geïnteresseerde collega's van
binnen en buiten de vereniging zijn van harte welkom.
Meedoen?
Geef je dan op via dit inschrijfformulier.
Meer informatie
We zijn te gast bij ZLTO, vereniging voor ondernemers in de groene ruimte, in Den Bosch.
Kijk ook op omo.nl/meesterlijke ontmoetingen

We hopen je op 7 oktober te ontmoeten!
Het organisatiecomité
Franc Boer, docent aardrijkskunde Van Maerlantlyceum
Hans Verboom, docent economie Van Maerlantlyceum
Peter Albersen, directielid Varendonck-College
Frans Claassens, rector Rythovius College
Marijke Broodbakker, rector OMO scholengroep Tongerlo
Daniëlle van der Meijden, evenementencoördinator
Ellen Hermans, beleidsmedewerker communicatie
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