
Is gezond voedsel  voor iedereen in de regio bereikbaar of is dat te duur? 
Voor wie produceren we hier in de regio eigenlijk ons voedsel? 
Welke impact hebben de voedselkeuzes die wij maken op ons landschap? 

Uitnodiging Dialoogavonden

Voedsel van Hier : “De uitdaging waar we met elkaar voor staan is voedsel produceren in harmonie
met de natuur. Dit vraagt om visie, daadkracht en samenwerking want niemand kan dit alleen.”

In vervolg op de presentatie van de documentaire “Het Voedsel van Hier”, organiseert het
Gebiedsplatform Alblasserwaard – Vijfheerenlanden op woensdag 6 oktober, maandag 11 oktober en
woensdag 27 oktober een drietal dialoogavonden rondom het thema “Voedsel van Hier”. Tijdens deze
avonden belichten we de verschillende aspecten van voedsel. Zo staan we stil bij de maatschappelijke,
economische en landschappelijke kant van voedsel.  Heb je je wel eens vragen gesteld als: 

We nodigen je van harte uit om deel te nemen aan de dialogen. Deel je mening, leer de mening en ideeën van
anderen kennen, inspireer en laat je inspireren, stel je vragen en zoek samen naar antwoorden. Net als in de
documentaire, nemen we je mee door de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, want we verwelkomen je op drie
prachtige locaties. Ben jij erbij? 

Heb je de documentaire nog niet gezien? Zorg dan dat je op 6
oktober om 19.30 uur aanwezig bent in De Bossekamp in Ottoland,
want dan beginnen we de avond met de documentaire. 

Details van de avonden:
Datum: 6 oktober 2021 
Thema: Is gezond voedsel te duur?
Tijden: 19.30 – 20.30 uur Film, aansluitend vanaf 20.30 uur
dialogen 
Locatie: Yuverta de Bossekamp te Ottoland

Datum: 11 oktober 2021
Thema: Voor wie produceren we in de regio het voedsel?
Tijd: 19.30 – 22.00 uur
Locatie: De Ponthoeve te Vianen

Datum: 27 oktober 2021
Thema: De impact van onze voedselkeuzes op het landschap
Tijd: 19.30 – 22.00 uur
Locatie: Booij Kaasmakers te Streefkerk

Aanmelden is vanwege Corona-maatregelen nog steeds
noodzakelijk en kan via
www.gebiedsplatform.nl/dialoogavonden.
Vragen via info@gebiedsplatform.nl

http://www.gebiedsplatform.nl/dialoogavonden

