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LAATSTE BERICHT Verkiezingscafé
Voedselvisie 2022 op donderdag 27 januari

Biesboschhal Dordrecht
Dordrecht 27 januari

Verkiezingscafé Voedselvisie 2022 op donderdag 27 januari Biesboschhal
Dordrecht. Het Verkiezingscafé wordt georganiseerd door Drechtstadsboer met
Via Cultura omroep stichting. Op dit moment hebben zich voor een 'elevator
pitch' dertien politici aangemeld  die op de kieslijst staan voor VVD, CDA,
PvdA, GL, BVD, Gewoon Dordt, PvdD, PVV, SP en D66. Onder hen bevinden
zich onder anderen de wethouders: Burggraaf (namens het college) en
Heijkoop.
 
Tussen 19.00 en 20.00 uur vertellen lokale Groene Helden over hun
kleinschalige initiatieven om landbouw dichterbij de consument te brengen. Wie
komen? Patrick Asmawidjaja (Kwekersgilde), Manon Weijermars (Moestenier),
Danielle Vol (Daantje Food & Drinks). 

Joris Heijnen, directeur van Greendish vertelt over 'Het Menu van Morgen'. 

Jan Willem van der Schans (Rotterdam De Boer Op - Taskforce Korte Keten),
Arike Mijnlieff (kwartiermaker Voedselfamilie Krimpenerwaard) en Jan
Willemsens (Boeren van Dordrecht / LTO afd. Eiland Dordrecht) zijn te gast als
landbouw kenners en gaan met publiek en politici tussen 20.00 en 21.00 uur in
discussie.
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Om 21.00 speelt PhD Lara Sibbing (WUR/ freelance beleid gemeente Ede) met
muzikale begeleiding van Bas van Splunter de theatrale versie van haar thesis:
‘Cities Stepping Up the Plate’.Daarna is er nog ruimte voor Q&A en discussie.
Verwacht einde van de avond rond 22.00 uur.

Jacqueline van Dongen Wethouder Zwijndrecht
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Teunis Jacob Slob Wethouder Gemeente Molenlanden
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Paul Boogaard Wethouder Gemeente Hoekschewaard

VOL
Vanwege corona is er helaas geen ruimte meer aan tafel voor het eten. Vanaf
20.00 zijn nog enkele kaarten beschikbaar. Wat kan ook? Geef je op voor de
wachtlijst. We heten je graag welkom. Mocht je liever vanuit huis meekijken?
Dat kan omdat Via Cultura de uitzending live streamt. Tussen 20.00 en 22.00
wordt het programma live uitgezonden op Via Cultura. Uitgesteld kijken is
voorzien. Een aftermovie volgt.

Livestream https://youtu.be/FlSA5TA5gYs
 
Wij hanteren de RIVM voorschriften, welke van toepassing zijn op deze locatie.
Bereikbaarheid. OV bus stopt op loopafstand (Kop van de Staart). Gratis
parkeren voor de deur is mogelijk.
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Ik hoop je te mogen aanmelden als gast deze avond!

Met vriendelijke groet,

mede namens 
Ilse Schrier Via Cultura
www.viacultura.nl
Robert Klaassen Drechtstadsboer
www.drechtstadsboer.nl

Eveline van de Lagemaat, gespreksleider
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' Drechtstadsboer is al 7 jaar initiatiefnemer in de regio voor boer - burger dialogen, korte ketens,
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