Boer & Burger Brunch 2021
 Vrijdag 15 oktober 2021, 12:00-16:00uur  Neude & Stadsplein, Utrecht

WWW.AGRACTIE.NL

# onze boeren onze toekomst!

Boer & Burger Brunch 2021
 Vrijdag 15 oktober 2021, 12:00-16:00uur  Neude & Stadsplein, Utrecht

Podiumprogramma
Intro
Ook op deze editie van de Boer&Burger Brunch is opnieuw volop te proeven,
zien en beleven. Van groente en fruit tot vlees en vis, u zult met goede
gesprekken en een gevulde maag naar huis gaan! Op het podium gaan we in
gesprek met boeren en burgers, gepresenteerd door Marit van Bohemen.
Over voedsel, over boeren, over actuele issues, hoe kijken boer en burger
eigenlijk naar elkaar? Verdeeld over de dag is er ook een superleuke Pubkwiz
met mooie prijzen gepresenteerd door Team Agro NL.
Tijdens de programmadelen ‘in gesprek met’ worden mensen uit het publiek
uitgenodigd op het podium mee in gesprek te gaan.

11:00uur Pubkwiz aflevering 1, inlogcode 309147 (15min)
12:00uur programmadeel I
Erik Luiten

Opening vanuit organisatie

Jan Bronninkreef

Winnaar expeditie Robinson

In gesprek met...

Teun van den Brand, student milieukunde,
werkt in de agro-sector
Ayoub Louihrani, boer met Marokkaanse roots
uit Amsterdam
Vivianne Goense & Naomi de Rijk,
boerinnenvloggers

Ir. A.(Annie) de Veer

Directie SKI ministerie van LNV
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13:30 uur Pubkwiz aflevering 2, inlogcode 346162 (15min)
14:30uur programmadeel II
Jacoline Peek-Hamoen

Projectcoördinator Boer in de Klas

Björn van der Veen

Jacht; balans in biodiversiteit

In gesprek met…

Paul van Elderen, akkerbouwer te Zeewolde
Hans van der Wind, fruitteler te Werkhoven &
Marnix Kneetman, vleesveehouder te
Wijdewormer
Marije Klever, melkveehoudster te Utrecht &
Wolfgang Richert, campagneleider biodiversiteit
Greenpeace Nederland

Bart Kemp,
Corrie van Leerzem

Dankwoord

15:30 uur Pubkwiz aflevering 3, inlogcode 309147 (15min)
Wat is er verder te beleven?
Rodeostier, photobooth, trekkertrek-trekker, kleurwedstrijd, patat van eigen
aardappelen en lam aan het spit zijn een paar voorbeelden.
En... natuurlijk het goede gesprek tussen boer & burger over voedsel en de
agrarische sector! Tot de 15e!
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