
  

Online-Programma 

“YammYammY lekker Zeeuws: het belang van een gezond kindermenu” 
d.d. 7 juni 2021 

tijd: 14.00 – 16.00 uur 
uitsluitend te volgen via live-stream, na aanmelding voor deelname voor uiterlijk 4 juni via 

info@zilteacademiezeeland.nl 

Het programma op 7 juni 2021 is vanaf 13.55 uur online te volgen en heeft de volgende opzet: 

14.00 uur Opening door bestuur Zilte Academie Zeeland, voorstellen van sprekers en panelleden. 

14.04 uur Dr. Herman Lelieveldt (University College Roosevelt)  
Gezond eten: het aanbod stuurt de vraag.  

Videofilmpje YammYammY 

14.20 uur Dr. Marieke Battjes-Fries (Louis Bolk Instituut)  
Het belang van voedseleducatie voor kinderen. 

Videofilmpje YammYammY 

14.31 uur Carla Schönknecht (Toeristisch Ondernemend Zeeland)  
Een gezond Zeeuws menu voor onze jonge gasten. 

Videofilmpje YammYammY 

14.47 uur Margot Verhaagen (Zilte Academie Zeeland/projectleider YammYammY)  
Resultaten project YammYammY 2018-2021 

15.02 uur Intermezzo/pauze + kijkje in de keuken bij het Goese Lyceum/Pontes in Goes. 

15.14 uur Paneldialoog (drie rondes met verschillende panelleden)  
1. Wat moet er gebeuren om het aanbod aan gezonde producten te verbeteren. 
2. Welke kansen liggen er voor producten uit Zeeland. 
3. Hoe kunnen kinderen bereikt worden en wat kunnen verschillende organisaties 

bieden. 
  

Panelleden: Johan Dourleijn (directeur Food Delta Zeeland), Thomas Siahaya 
(initiatiefnemer Lekkerder bij de boer/Mark King), Cas Zwemer (chef-kok/eigenaar 
Restaurant Zeeuwse Streken), Wim de Regt (voortgezet onderwijs), Vincent van der 
Veen (coördinator/makelaar Jong leren eten), Michel Schrier (HZ University of Applied 
Sciences), Pim van Kampen (voorzitter Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland), 
Annemiek Koppejan (directeur/bestuurder Kinderopvang Walcheren), Peter Kruizinga 
(bestuurslid Zilte Academie Zeeland) 

15.51 uur Conclusies, aanbevelingen, vervolgplannen en slotverklaring: Marjan Glas (Zilte 
Academie Zeeland/moderator van deze middag)  
+ presentatie door leerlingen gemaakte hapjes. 

15.58 uur Overhandiging van het eerste exemplaar YammYammY Zeeuws Kinderkookboek. 

16.00 uur Jo-Annes de Bat (Gedeputeerde provincie Zeeland): slotwoord  

Noot voor de pers: 
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Voor verdere informatie over het programma en/of over het project YammYammY 
https://yammyammy-lekkerzeeuws.nl/   
Margot Verhaagen, projectleider YammYammY: 06-15065657  
of via mail info@yammyammy-lekkerzeeuws.nl 

Het project “YammyYammY lekker Zeeuws” is mogelijk gemaakt met subsidie van de Provincie Zeeland, 
het (landelijk) project Jong Leren Eten en de Rabobank Walcheren/Noord Beveland.  

De Zilte Academie Zeeland, is een onafhankelijke stichting, die het gebruik van (zilte) producten in 
Zeeland stimuleert en promoot. Met onze initiatieven en activiteiten willen we nog meer volwassenen en 
vooral ook kinderen laten ervaren welke Zeeuwse zaligheden de provincie Zeeland rijk is. 

 

Edisonweg 8a, 4382 NW Vlissingen 

www.zilteacademiezeeland.nl 

info@zilteacademiezeeland.nl
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