
 

  

 Uitnodiging Studiedag over 
landbouwverbreding  

  Dinsdag 24 oktober 2017, De Oude Melkerij, Gits 

  

Denk je eraan om meer te halen uit je product en omgeving en zo 

meerwaarde te creëren? 
 

Heb je graag mensen om je heen? 

Stip dan zeker deze inspiratienamiddag over landbouwverbreding aan in je 
agenda. Het programma laat je proeven van diverse vormen van verbreding en wijst je 
op succesfactoren via infosessies van experten en inspirerende getuigenissen. De 
infomarkt geeft je volop de kans om elkaar en ondersteunende landbouworganisaties 
te ontmoeten. 

Kortom, een must voor iedereen die een nieuwe richting overweegt. 

 

Programma  

12u15  Onthaal met broodjes & infomarkt 

13u00  Verwelkoming 

13u10  
  

Opwarmer: Veel ideeën, maar daarom nog geen nieuwe 
business - Rudy Lefèvere, Unlock 

13u45  Inspiratiesessies 

13u45 Keuzeronde 1: 

  

 Op zoek naar jouw verbredingsidee - Veerle Serpieters, 

Innovatiesteunpunt 

 Iedereen naar de boeremarketing - Lies Kestelyn, VIVES 

 Ruimtelijke ordening en nevenbestemmingen: wat kan en 
wat mag? - Carlos Roelens - DLV 

14u30 Keuzeronde 2: 

  

 Groene zorg, een verhaal uit het hart - Zorgboerderij 
Francine Loyson  

 Samenwerken zorgt voor veerkracht - Het Warandehof & De 
Plukker  

 Logeren op de boerderij - Aan de Vleterbeke  

 



15u00  Pauze & infomarkt 

15u15 Keuzeronde 3: 

  

 Verkoop in eigen handen: wegwijs in de wettelijke 
verplichtingen voor de hoeveproducent - Bart Thoelen, 

Steunpunt Hoeveproducten 

 Voorbij de hype. Boeren met de stad - Prof. Joost Dessein, 
ILVO 

 Fiscale en juridische knipperlichten bij verbrede landbouw - 
Bart Delarue, SBB Accountants en adviseurs 

16u00 Keuzeronde 4: 

  

 Een sterk verhaal maakt het verschil - De Heerlijkheid  

 Ondernemen met toeristen op je bedrijf - Loei Dolle Pret - 

Stapkenshoeve  

 Productinnovatie. Uitdagingen bij de start en bij de 

ontwikkeling van elk nieuw product - Tomabel & De 
Beauvoordse Walhoeve 

16u40  Slotwoord 

17u00  Glaasje & hapje + infomarkt 

  

Ontdek meer gedetailleerde info over het programma en de aanwezige 
organisaties op www.inagro.be/welkewegkiesjij.  

 

Praktisch  

Waar? De Oude Melkerij, Stationsstraat 143, Gits 

Wanneer? Dinsdag 24 oktober 2017, vanaf 12u15 

Inschrijven? 
 
  

Inschrijven ten laatste op woensdag 18 oktober is verplicht: 
www.inagro.be/inschrijven of 051 27 32 00. 
Bij de inschrijving kies je welke sessies je wil volgen. 

Deelnameprijs? Deelname aan deze studiedag is gratis. 

Meer info?  Nele Dejonckheere, nele.dejonckheere@inagro.be, 051 27 32 25 

  

 

Deze studiedag is een initiatief van:  

 

 

 

In samenwerking met:  

http://www3.e-mailist.be/rd.ashx?em=nele.dejonckheere%40inagro.be&sid=18550&h=0d9eaec6afbadc0747abfbe50deff68f&rd=http://inagro.be/welkewegkiesjij
http://www3.e-mailist.be/rd.ashx?em=nele.dejonckheere%40inagro.be&sid=18550&h=0d9eaec6afbadc0747abfbe50deff68f&rd=http://deoudemelkerij.be/
http://www3.e-mailist.be/rd.ashx?em=nele.dejonckheere%40inagro.be&sid=18550&h=0d9eaec6afbadc0747abfbe50deff68f&rd=http://www.inagro.be/inschrijving?guid=3402
mailto:nele.dejonchkeere@inagro.be
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