Programma
Dagvoorzitter: Jan Vannoppen, directeur Velt

Heb jij ook de smaak te pakken
om ecologisch te consumeren?

9u30 - 10u00

Onthaal

10u00 - 10u05

Welkom, praktische afspraken, dagoverzicht

Meer en meer mensen zijn op zoek naar een andere smaak
van voedsel, een smaak die goed is voor hun gezondheid
en voor de planeet.
Veel van hen proberen één en ander uit in eigen keuken
of tuin, misschien ben jij één van hen.
Of zit je met het gevoel ‘Ik wil wel, maar weet niet goed
hoe eraan te beginnen.’ En met vragen als ‘ Wat zijn de
mogelijkheden om eco-actief te worden? Kan ik dat wel met
mijn gezin, gaat het niet teveel lasten en te weinig lusten
met zich meebrengen? En bovenal: zet het zoden aan de
dijk, draagt het echt bij aan de transitie naar duurzamere
consumptie?’

10u05 - 10u25
Opening van de studiedag
		Vera Dua, Centrum voor Duurzame Ontwikkeling, 		
		UGent. De globale problematiek van ons voedsel- en
		
landbouwsysteem en mogelijkheden voor
		duurzame verandering.
10u25 - 10u35
Waarom moet onze relatie tot
		
voedsel(productie) dringend veranderen? 		
		Videoboodschap van Michael Pollan, voedseljour		
nalist, New York Times (o.v.)
10u35 - 11u15
Transitie in keuken en tuin
		Peter Tom Jones, burgerlijk ingenieur Milieukunde,
		
doctor in de Toegepaste Wetenschappen, KULeuven.
		
Peter Tom Jones legt het concept ‘transitie’ uit,
		
linkt het aan ecologisch leven in huis, keuken
		
en tuin, en gaat in debat met de deelnemers.
11u15 - 12u15
Succesvolle acties
		Transitiegroep Tervuren, Stad Gent met ‘Donderdag
		
Veggiedag, een eco-blogger en zelfoogst		
boederij ‘Het Open Veld’ lichten hun initiatief toe.
12u15 - 13u45
Middagpauze met biologische lunch, infomarkt
		en infomuur
• proef lekkere ecosmosjes tijdens
		
een walking dinner
• laat je inspireren door de infomuur
		
met voorstellingsaffiches van transitieprojecten
13u45 - 14u45
		
		
		

Doorgroeien, hoe?
Succesfactoren en groeipotentieel van
transitieprojecten. Discussie in kleine groepjes:
waar zit muziek in, waarom, welk beleid is nodig?

14u45 - 15u00
		

Slotwoord door Lieze Cloots, beleidscoördinator
Bond Beter Leefmilieu

15u00 - 16u00

Receptie

In het prachtige decor van ‘De Schelp’ brengt Velt de zoekers
en zij die de smaak al wat te pakken hebben samen.
Prijs
€ 10,00/persoon. De storting geldt als bewijs van
inschrijving.
Plaats
Vlaams Parlement, De Schelp, Hertogsstraat 6,
1000 Brussel.
Inschrijven
vooraf inschrijven is verplicht. Inschrijven kan door de strook
per post terug te sturen of online via:
www.velt.be/studiedag2011.
Je inschrijving is definitief na betaling van € 10,00
inschrijvingsgeld op rekeningnummer:
- België: BE51 0010 9905 5062 van Velt vzw
- Nederland: NL27 INGB0000674848 van Velt-Nederland
met als mededeling ‘Studiedag 2011’.
Velt stuurt je een e-mail ter bevestiging van je inschrijving.
Uiterste inschrijfdatum: 25 september 2011.
Meer info:
• praktisch (inschrijving, bereikbaarheid Vlaams Parlement):
Chris Peeters - chris.peeters@velt.be - 03 287 80 98
• inhoudelijk (programma, pers, standhouders):
Jan Vannoppen - jan.vannoppen@velt.be - 0476 41 76 50

Ecologisch consumeren
smaakt naar meer

Inschrijvingsstrook
Inschrijven is verplicht om veiligheidsredenen
Uiterste inschrijfdatum: 25 september 2011.
Stuur dit strookje naar Velt vzw, t.a.v. Chris Peeters,
Uitbreidingsstraat 392c, 2600 Berchem.
Of bezorg ons je gegevens via:
www.velt.be/studiedag2011.
• Je inschrijving is definitief na betaling van € 10,00
inschrijvingsgeld op rekeningnummer:
- België: BE51 0010 9905 5062 van Velt vzw
- Nederland: NL27 INGB0000674848 van Velt-Nederland
met als mededeling ‘Studiedag 2011’.
• Velt stuurt je een e-mail ter bevestiging van je
inschrijving.

Naam:
Geboortedatum (= verplicht door de
veiligheidsvoorschriften van het Vlaams Parlement):
../../....
E-mail:
Straat: 			
Nr.:
Postcode: 		
Gemeente:
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