Agrarisch Vrouwen Symposium

In de hal van De Til aanwezig:

Marieke Bouwmeester: cadeau-artikelen.
Wereldwinkel: bekende producten
Mw. S. van Vuuren: kaarten van VTZ Hospice Gorinchem
Mw. A. van Rijsbergen: verkoop artikelen t.b.v. Hulp Moldavië
Mw. Vogelenzang: eigen schilderwerk

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door:

CCA Gouda en Omstreken
Stichting Beheer CBTB-fondsen

Voedselverspilling
dinsdag 6 februari 2017
De TIL
Breestraat 1
3381 BS GIESSENBURG

de Agrarische Vrouwencommissie organiseert het jaarlijks
AGRARISCH VROUWENSYMPOSIUM D.V. 6 februari 2018
OCHTENDPROGRAMMA
presentatie door mw. Hilke Bos-Brouwers
VOEDSELVERSPILLING
Hilke houdt regelmatig presentaties over (o.a.)
voedselverspilling, waarbij ze het publiek meeneemt in de
keten van boer tot bord (en afvalbak). Hierbij gaat ze in op de
volgende vragen: Hoe gaan wij om met voedsel? Hoe houden
we voedsel zo lang mogelijk voedsel? Wat is nou eigenlijk
verspilling? Hoe groot is het probleem? Hoe kunnen we
bedrijven en consumenten helpen bij het tegengaan van
verspilling? Wat kun je zelf doen?

PROGRAMMA:

09.30 uur
10.00 uur
10.15 uur
Pauze
11.30 uur
12.00 uur

13.15 uur

MIDDAGPROGRAMMA
1000 JAAR KLEDING: Presentatie en Modeshow

15.15 uur

Graag tot dinsdag 6 februari,
Sjaan Slingerland, dagvoorzitter.

Gelegenheid tot het stellen van vragen,
discussie o.l.v. mw. Lies Bassa-de Jong
Afsluiting morgenprogramma

Maaltijd en ontmoeting.
Bezoek aan diverse stands.

(Of is dat niet nodig, omdat u zelden iets weggooit ???)

Hoe leefde men, hoe kleedde men zich de afgelopen
eeuwen?
Naaiatelier ‘Krimpen 950 jaar’ maakt en vermaakt eenvoudige
werkkleding, maar ook rijk versierde kledij uit de Gouden
Eeuw, Barok, Empire, of uit de tijd van de Romantiek.
Deze kleding is te bewonderen en wordt geshowd, jawel,
door de aanwezigen!

Ontvangst met koffie/thee
Opening door mw. Sjaan Slingerland-Schakel
Presentatie mw. Hilke Bos-Brouwers

Opening middagprogramma
Optreden Naaiatelier Krimpenerwaard
Afsluiting

De kosten voor deze dag bedragen € 20,- per persoon,
inclusief maaltijd en consumpties.
Aanmelden vóór dinsdag 30 januari 2017 bij:
mw. W. Versluis-de Vor, tel. 0183-601515,
of bij de contactdame van uw afdeling.

