GRENSOVERSCHRIJDENDE WEEK
VAN DE DUURZAME VOEDING
Grensoverschrijdende wandelingen,
boerderijbezoeken,
workshops, proeverijen …
Meer info: http://www.filiere-adt.eu

VAN 26 MEI TOT
3 JUNI 2018
¨
in Frankrijk en Belgie

Partners die deze actie samen mogelijk maken :

In samenwerking met :

Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling :

ALLE EVENEMENTEN IN UW BUURT

WOENSDAG 30 MEI
WORKSHOP FRANS-BELGISCHE UITWISSELING’ VOOR OVERHEIDSINSTELLINGEN :
MET EEN BEPERKT BUDGET DUURZAAM KOKEN IN GROOTKEUKENS

LEGENDE

Een van de activiteiten van het “Filière AD-T”-project is gericht op het begeleiden van instellingen die duurzame voeding willen invoeren, een mogelijke nieuwe afzetmarkt voor agrovoedingsbedrijven. De partners van het project nodigen overheidsinstellingen uit om deel te nemen aan workshops om
hun ervaringen met schoolrestaurants in Frankrijk en België te delen. Het
kostenplaatje zal centraal staan in de uitwisseling. Tijdens deze dag willen
de organisatoren interessante praktijkvoorbeelden aanreiken waarmee financieel verantwoordelijken hun boekhoudkundig beheer kunnen optimaliseren. Er is een bezoek gepland aan de centrale keuken van het stadhuis van
Lys-Lez-Lannoy (FR).

Vrije toegang - inschrijven niet nodig
Inschrijven verplicht (beperkt aantal plaatsen)
Enkel voor de geselecteerde doelgroep

28 EN 29 MEI
SMAAKKLAS
Leerlingen uit de derde graad lager onderwijs duiken in de lokale en duurzame
voeding tijdens een tweedaagse Smaakklas tegen de Frans-Belgische grens.
Een kijkje nemen achter de schermen van
een boerderij, experimenteren met eigen
brouwsels in een echte brouwerij, in het
Joblabo in de schoenen staan van de verschillende beroepen in de voedingssector...
Kortom, twee dagen bomvol smaak!

De Grensoverschrijdende Week van de Duurzame voeding
wil consumenten sensibiliseren, de verschillende actoren
samenbrengen, samenwerkingen aanmoedigen en de rijkdom en verscheidenheid van de lokale producten in de
kijker zetten. Dat binnen het Europees INTERREG-project
Filière AD-T voor de ontwikkeling van een grensoverschrijdende duurzame voedingsketen.

Enkel voor verantwoordelijken van grootkeukens, meer bepaald voor chefkoks,
aankopers en hoogwaardigheidsbekleders.
Meer info : marie.bouchez@aprobio.fr

WEEKACTIVITEIT
WEEK VAN DE KORTE KETEN

UITVALSBASIS: WATOU
Enkel voor de deelnemende testklas

Ontdek de Korte Keten in Vlaanderen tijdens de Week van de
Korte Keten van 26 mei tot 3 juni 2018. Verschillende organisaties en producenten heten je welkom op hun activiteit waarbij
ze lokale producten in de schijnwerpers plaatsen. Ontdek het
lokaal lekkers van Vlaanderen tijdens opendeur- en proevertjesdagen, fiets- en wandelroutes, boeren- en streekmarkten,
workshops…

Meer info :
anke.allaert@pomwvl.be

VLAANDEREN

ZONDAG 3 JUNI
HET VOEDINGSDORP

DONDERDAG 28 MEI

Het Voedingsdorp viert 50 jaar MEL
(Métropole Européenne de Lille). Een dag
vol activiteiten voor jong en oud.

CODA-LAB "LATEN WE SAMEN EEN COMMUNICATIEMEDIUM
ONTWIKKELEN DAT DE CONSUMENT AANZET
OM DUURZAAM TE ETEN."

MÉTROPOLE EUROPÉENNE
DE LILLE VAN 10 TOT 18 UUR

DONDERDAG 31 MEI
EEN ANDERE KIJK ... ONTMOETINGEN IN HET KADER
VAN GRENSOVERSCHRIJDENDE DUURZAME VOEDING
Het grensoverschrijdend natuurpark van Hengouwen organiseert een bezoekersdag voor iedereen die de smaakvolle specialiteiten van de
streek wil ontdekken.
Op het programma: bezoek aan brouwerij Brunehaut; lunch in restaurant Millésime, dat steeds
lokale producten op de kaart zet; bezoek aan
chocolaterie “Délices et chocolat”; en een van de
aardbeiproducenten van Lecelles stelt het ‘Feest
van de aardbei’ voor.
NATUURPARK VAN HENEGOUWENVAN
9.45 TOT 16.30 UUR
Enkel voor hoogwaardigheidsbekleders, actoren
uit de toeristische sector en producenten. Inschrijven verplicht, 50 plaatsen beschikbaar.
Prijs daguitstap: 20 euro – De prijs omvat: de lunch
(zonder drank), het busvervoer vanuit Lecelles.
U krijgt alle praktische informatie na inschrijving.
Meer info :
cmairesse@pnr-scarpe-escaut.fr
en gmaistriau@pnpe.be

ZATERDAG 2 JUNI
SLOTEVENEMENT VAN HET CROC-TRAJECT

ZONDAG 3 JUNI
AFSPRAAK OP HET PLATTTELAND
2 culinaire fietstochten van 10
en 20 km (inschrijven verplicht)
trekken dor het platteland. De
start wordt gegeven om 9 uur
aan het vrijetijdspark Loisiparc
in Aubigny-au-bac. Vanaf 10 uur
kunt u in het Loisiparc terecht
voor een streekproductenmarkt. De hele dag door kan u
een bezoekje brengen aan de
boerderijen van Douaisis die
speciaal voor u hun deuren
openzetten.
GRONDGEBIED VAN DE AGGLOMERATIEGEMEENSCHAP VAN
DOUAISIS VAN 9 TOT 17 UUR.

Meer info :
www.douaisis-agglo.com

Van januari tot juni hebben 15 gezinnen uit
het Franse Douaisis en 15 gezinnen uit de
Belgische provincie Luxemburg deelgenomen
aan het CROC-traject dat staat voor « Consommer Responsable, Oui, mais Comment ?! / Bewust
consumeren, OK, maar hoe?! ». Voor de zevende
en laatste workshop van het traject, komen de gezinnen samen in de chocolaterie Belvas, die in
2011 het EMAS-certificaat heeft behaald. Dit label
werd door de Europese Commissie in het leven
geroepen en bekroont de meest « ecologische micro-onderneming van Europa ». De ideale gelegenheid om met alle deelnemers na te kaarten over
het project en CROC-ervaringen uit te wisselen.
GELLINGEN (GHISLENGHIEN) (BE)
CHOCOLATERIE BELVAS
VAN 10.30 TOT 15.30 UUR.
Enkel voor de deelnemers aan het CROC- traject
Meer info :
Marie-Pascale Delogne, mp.delogne@province.
luxembourg.be, (+32)063 212 431 ; Tiphaine
Burban, cadredevie@douaisis-agglo.com ;
(+33)327991413

Box Locavore en de partners van het ‘Codesign
Aliment’-project nodigen u graag uit op een
CODESIGN-sessie! Codesign is een collaboratieve
werkmethode naar het voorbeeld van de Design
Thinking-methode waarbij de gebruiker centraal
staat. Ze is gebaseerd op collectieve intelligentie
Op die manier kunnen de onderdelen van een
product of dienst die de eindconsument een hoge
toegevoegde waarden bieden, in kaart worden
gebracht.
Gebruikt u lokale producten? Let u op uw
gezondheid en op de kwaliteit van de voedingsmiddelen die u eet? Doet u enkel boodschappen
in grootwarenhuizen en kan het u niet schelen
waar de producten die u gebruikt vandaan komen? Bent u een bedrijf dat actief is in de duurzame voedingssector? Doe met ons mee!
NEGUNDO INNOVATION CENTER,
RUE DU PROGRÈS 13, 7503 FROYENNES

Meer info :
https://weekvandekorteketen.be

,
DUURZAME MENU’S IN RESTAURANTS
Tijdens de week van de duurzame voeding, voorzien 8 restaurants gemeenschap Douaisis op het grondgebied van de
agglomeratiegemeenschap een speciaal weekmenu waarbij
ze enkel gebruikmaken van lokale en duurzame producten.
En om voedselverspilling tegen te gaan, kunnen klanten een
“gourmet bag” mee naar huis nemen.
OP HET GRONDGEBIED VAN DE
AGGLOMERATIEGEMEENSCHAP VAN DOUAISIS
(DOUAI, CUINCY, DECHY)
Meer info :
www.douaisis-agglo.com

MEER INFO OVER DE GRENSOVERSCHRIJDENDE WEEK VAN
DE DUURZAME VOEDING :
Chloé LIARD, verantwoordelijke Duurzame Ontwikkeling.
Groupement Régional pour la Qualité Alimentaire
cliard@qualimentaire.fr
(+33) 3 28 38 94 93

Inschrijving verplicht, 24 plaatsen beschikbaar.
Meer info :
manueline.caseau@maisondudesign.be
http: //www.gotos3.eu/f r/projecten/codesign-aliment

Partners die deze actie samen mogelijk maken :

In samenwerking met :

Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling :

