


Programma van de avond

1. Toelichting provinciaal themajaar
o Brabantse keukens

o Brabantse parels

2. Themajaar in Deurne

3. Korte pauze

4. Ideeën en initiatieven voor consumentenprogramma Deurne
o Intro

o Brainstorm Brabantse parels en overige ideeën en initiatieven

5.   Brainstorm overige kansen, tips en te betrekken partijen

6.   Afsluiting



Toelichting We Are Food 
Brabant

Bij provinciaal themajaar ligt nadruk op:

• Heerlijk (heerlijk en gezond in gastvrije omgeving)

• Eerlijk (oprecht en met liefde geproduceerd, duurzaam en

dichtbij met aandacht voor mens, dier en omgeving)

• Vindingrijk (slim en vernieuwend met oog voor omgeving en

ruimte voor innovatie)

Filmpje

https://vimeo.com/195602366


Toelichting We Are Food 
Brabant

Provinciaal themajaar bestaat uit 2 delen:

• Brabantse keukens

• Brabantse parels



Toelichting We Are Food 
Brabant

Brabantse keukens

In het WeAreFood jaar 2018 krijgen 8 Brabantse Keukens het podium. 
In deze Keukens zet de provincie Brabants ondernemerschap in om de 
oplossingen van morgen te bedenken en te ontwikkelen voor de 
problemen van vandaag. Met als idee om in 2018 van Brabant een 
katalysator voor vernieuwing in de foodbranche te maken. 

Meer info en inschrijven op www.wearefood.nl/brabantsekeukens

http://www.wearefood.nl/brabantsekeukens


Planning Brabantse keukens



Toelichting We Are Food 
Brabant

Brabantse parels

In 2018 draagt Brabant trots de titel European Region of Gastronomy. 
Met de campagne WeAreFood laat Brabant aan de wereld zien wat wij 
op het gebied van food te bieden hebben. Daarbij verdienen in 2018 
alle mooie foodinitiatieven in Brabant een podium! 

(Inter)nationale en provinciale promotie zal gedaan worden door Visit
Brabant. 

Meer info via www.wearefood.nl/brabantseparels

http://www.wearefood.nl/brabantseparels


Planning Brabantse parels



Themajaar in Deurne

Komen tot een jaarkalender met activiteiten, 
evenementen en tentoonstellingen.

- Agrarische sector in positiever daglicht 

- Zichtbaar maken van de creatieve en innovatieve ontwikkelingen in 
onze gemeente en de historie/wetenswaardigheden van food in 
onze regio

- Publiek laten kennismaken met allerlei soorten eten, het bereiden 
ervan en natuurlijk laten genieten van eten.



Themajaar in Deurne

Onder vlag Deurne Palet van De Peel verzorgt VVV

- Aanjagen en actief verzamelen alle grote en kleine initiatieven en 
aanmelden bij WeAreFood.nl. Ook na 13 okt en in 2018.

- Lokale en regionale promotie van activiteiten, zodat ook de kleine 
initiatieven in beeld komen

- Ondersteuning tijdens foodjaar ook middels beachflags, rubriek 
weekblad, website, programmafolder, etc. 



Financiën

Geen financiële ondersteuning voor activiteiten maar in vorm van 
promotie (zowel provinciaal als lokaal).

Events moeten zelf zorgen voor sluitende begroting

Tip: mogelijkheid om initiatief aan te melden voor subsidieregeling 
cultuur Gemeente Deurne.  Initiatieven kunnen ingediend worden 
voor 1 juni en 1 december.

Meer info: pdf subsidieregeling cultuur op www.deurne.nl

http://www.deurne.nl/


Korte pauze



Brainstorm ideeën en 
initiatieven voor Deurne

Kans op een Brabantse parel met (inter)nationale promotie 
is mogelijk voor unieke, grote evenementen of activiteiten 
die onderdeel uitmaken van Brabantbreed initiatief. 

Maar alle ideeën / initiatieven zijn welkom.



Ter inspiratie 
Door Henk Kerkers, Bijzonder Brabants



Ter inspiratie 
Door Henk Kerkers, Bijzonder Brabants



Ter inspiratie 
Door Henk Kerkers, Bijzonder Brabants



Ter inspiratie 
Door Mirjam van den Broek, Het Kookpunt



Ter inspiratie 
Bestaande foodactiviteiten

• Toer de Boer; familie puzzel-fietstocht langs agrarische bedrijven van het project 
Foodlab De Peel

• Peelreus proeverij bij Toon Kortooms Park

• Open huis bijenhal St. Ambrosius

• Pop-up restaurant tijdens Dag van het kasteel

• Vuur en vlees; internationale BBQ contest

• Brabantse markt tijdens zomerse woensdagen met streekproducten

• Culinair Deurne; culinaire wandeling langs 6 restaurants

• Foodmarkt tijdens Nacht van het Witte Doek

• (Groeps)arrangementen Peelproeven, kookworkshop, chocolade en pasta maken

• Workshop voorkweken/mobiele moestuin door Stationspark Deurne

• Cursus voedselbos bij Snoertseplak



Brainstorm

Welke ideeën en initiatieven heb jij voor Foodjaar 2018?

Schrijf elk idee of (bestaand) initiatief op een memo en plak deze bij:

- Ideeën en initiatieven voor een Brabantse parel

óf

- Overige ideeën en initiatieven 

Bij initiatief graag naam organisator/initiatiefnemer erbij vermelden!



Brainstorm

Welke overige kansen zie jij voor het foodjaar? 
Heb je andere tips of bijv. belangrijke partijen die betrokken 
moeten worden? 

Schrijf elke tip/kans/partij apart op een memo en plak deze 
op het laatste vel!



Afsluiting

Dank voor je aanwezigheid en inbreng.

Help ons door het themajaar onderwerp van gesprek te maken bij 
jullie achterban, ze te enthousiastmeren en aan 
te zetten tot het nemen van initiatieven. 

Presentatie en verzameling van de input wordt toegestuurd.

VVV zorgt voor online formulier voor het aanmelden van initiatieven.

Houdt onze nieuwsbrief in de gaten.


