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Wereldvoedseldag op 16 oktober wordt door het hele land gevierd. Producent.
Consument. Ieder doet op eigen wijze mee. Drechtstadsboer organiseert in
samenwerking met Dutch Food Week 2021 de Voedsel 4 Daagse - Boer
Burger Dialogen. Een veelzijdig programma, waarvoor boeren,
wetenschappers, bestuurders uit het hele land uitgenodigd zijn. Met als doel
ervaringen te delen, een gezamenlijk een gedeelde visie te ontwikkelen, een
missie voor de toekomst voor te stellen.  Het resultaat is een meerdaags
programma, waarop we trots mogen zijn. Het gaat ook ergens om. In
samenwerking met #DFW2021.

De manier waarop tegenwoordig bij ons landbouw wordt bedreven en voedsel
wordt geproduceerd, vertoont nogal wat systeemfouten. De nadelen
overschaduwen zichtbaar tastbaar voelbaar de voordelen. Dit is reden, dat de
houdbaarheid van ons voedselsysteem nu op de politiek maatschappelijke
agenda landt. Daar waar het gaat om de gezondheid van mens, dier en aarde.
We moeten anders omgaan met ons milieu. Maar hoe? 

De Voedsel 4 Daagse - Boer Burger Dialogen van 13 tot 16 oktober wil boeren
en burgers bouwstenen aanreiken voor een meer duurzame visie op voedsel
en op landbouw. Kortere voedselketens. Boeren met maatschappelijke
verdiensten. Levende landschappen. Eerlijke prijzen.

Opdat wij ook in de toekomst een voorbeeld kunnen zijn voor de rest.

Stadslandbouw Tour Eiland van Dordrecht 15/10 voor professionals werkzaam
in het openbaar bestuur, publieke zaak, overheid.

Met vriendelijke groet,
Drechtstadsboer

Robert Klaassen, voorzitter 06 44 99 19 39

Programma overzicht

Boer en landbouw conferentie Kleine Rug 13/10 -15/10
Ondernemers informatiemarkt  DordtYart 14/10
Wereldcafé & Via Cultura talkshow  DordtYart 14/10
Jonge onderzoekers aan zet  DordtYart 14/10
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Wortel schieten expositie Stadskas De Oude Beer 15/10
Stadslandbouw tour Eiland van Dordrecht 15/10
Food film night Cinema The Movies 15/10
Disco Soup Door creatieve hub 15/10

Geen corona check-app QRcode?
Testen voor toegang kan bij teslocatie: FC Dordrecht, Krommedijk 210, 
3312 LH Dordrecht.
Via de website van Testen voor Toegang kun je een afspraak maken: 
https://indebuurt.nl/dordrecht/gezondheid/corona/testen-voor-toegang-hier-in-
dordrecht-kun-je-terecht~154995/

Met Dank Aan
Sponsoren & Partners
Provincie Zuid-Holland
Gemeente Dordrecht
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' Drechtstadsboer is al 7 jaar initiatiefnemer in de regio voor boer - burger dialogen, korte ketens,
eerlijke prijzen' 
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