
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UITNODIGING 

 

Informatiebijeenkomst 
 

Thema: Voeding en Gezondheid 
 

WOENSDAG 27 OKOTBER 2021 

19:15 UUR TOT 21:30 UUR  

SMAAKPARK IN EDE 

 

Aan: raadsleden van Regio Foodvalley, statenleden provincie Gelderland en provincie Utrecht en  

        colleges van burgemeesters en wethouders Regio FoodValley 
 

Op 27 oktober praten wij u graag bij over het thema Voeding en Gezondheid in Regio Foodvalley. U 

wordt geïnformeerd over de lopende projecten en de ontwikkelingen op dit thema. U gaat niet alleen 

luisteren, maar u gaat het ook proeven en ervaren.  

Wij praten u in twee uur helemaal bij over hoe voeding kan bijdragen aan gezonde inwoners. 

Bijvoorbeeld wat we concreet doen in wijken, bedrijven en ziekenhuizen om een gezonde 

eetomgeving te creëren. Hoe we in de regio de verspilling tegengaan en wat we doen om de keten 

tussen producent en consument te verkorten. 

PROGRAMMA 
19.15 uur Inloop met koffie en thee 

19.45 uur Welkom door Hans van der Pas, portefeuillehouder Eiwittransitie 

19.50 uur Een gezonde regio: hoe staan we ervoor en wat zegt de wetenschap? Door prof.dr.ir.  

     Ellen Kampman (hoogleraar Voeding en Ziekte bij Wageningen Universiteit) 

20.15 uur Proef en ervaar ontwikkelingen op gebied van Voeding en Gezondheid 

                         door een bezoek aan meerdere kraampjes: 

   - Gezonde voedselomgeving op scholen 

   - Valleistreekgroenten en Eerlijk eten uit de Streek 

   - Ziekenhuis Gelderse Vallei - Goede Zorg Proef Je 

                          - Coalitie Preventie - Stimuleren van een gezond gewicht 

   - Appeltje Eitje  

                           - Smaakpark  
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20.50 uur Activiteiten in de regio gericht op voeding voor een gezond leven door Mariken  

            Fellinger (programmamanager Regio Deal), Froukje Idema (lid stuurgroep City Deal)  

         en Samareh Bloemberg (programmamanager Voedseltransitie) 

21.15 uur Terugkoppeling en afsluiting door Judith van den Wildenberg  

                         (voorzitter Regiocommissie) 

21.30 uur Netwerkborrel  

 

AANMELDEN 
U kunt zich aanmelden via deze link. Na aanmelden ontvangt u een bevestiging van ons. Wij 

ontvangen uw aanmelding graag vóór 25 oktober 2021. 

 

TOEGANG 
De bijeenkomst verloopt volledig volgens de laatst geldende coronavoorschriften. Bij de deur vragen 

wij om een test- of vaccinatiebewijs. Zorg dat u een geldige QR-code kunt laten zien in de 

CoronaCheck app. In de bevestigingsmail ontvangt u hier meer informatie over. 

 
PARKEREN 
Deze informatieavond wordt op een passende locatie georganiseerd, namelijk in het Smaakpark in 

Ede. Het Smaakpark bevindt zich op een voormalig kazerneterrein. Niet alle navigatiesystemen 

kennen het adres Verbindelaarsweg 51a. Via Google Maps is het goed te vinden.  

Graag tot 27 oktober 2021! 

Met vriendelijke groet, 

Namens het algemeen bestuur Regio Foodvalley 

 

René Verhulst 

Voorzitter 

https://raadsbijeenkomsten.regiofoodvalley.nl/
https://coronacheck.nl/nl/
https://www.google.com/maps/place/SmaakPark/@52.034355,5.6768565,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c7ad408987d591:0xe36ef7723b43666b!8m2!3d52.034355!4d5.6790452?shorturl=1

