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PROGRAMMA

Geen stoelen gereserveerd?
Alle zalen zijn vrij toegankelijk, maar vol is vol. Je kunt je dus gewoon 
melden bij de betre�ende zaal.

11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00

UITGEBREIDE MARKT MET ONDER ANDERE:
> meer dan 40 stands

> workshop fermenteren & inmaken
> workshop hogesnelheidsblender

> leefstijl adviesplein
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In: De Gezonde Huiskamer (buiten bij de achteringang van De Lawei)

LUNCH
(uitverkocht)

WORKSHOP
fermenteren
& inmaken

LOKAAL 0.08
WORKSHOP
fermenteren
& inmaken

WORKSHOP
fermenteren
& inmaken

WORKSHOP
fermenteren
& inmaken



SPREKERS
Rineke Dijkinga | Een gezonde bodem: de weg naar een gezond brein?

11.00 - 12.00 uur | Grote zaal

Een gezond brein staat hoog op het wensenlijstje van zowel jonge als oudere mensen. 

Het brein draagt bij aan �theid, vitaliteit, blijmoedigheid, een goede nachtrust, stabiliteit, 

stressbestendigheid, een gezond leer-, aandachts-, concentratie- en herinneringsvermo-

gen en nog heel veel meer! Een belangrijke voorwaarde voor een gezond brein is een 

gezonde darm: de ‘bodem’ van onze gezondheid. Onze darmen zijn voor een optimale 

gezondheid ondermeer afhankelijk van voedsel uit een gezonde bodem & omgeving.

Nienke Gottenbos | Voeding, darm�ora en leefstijl

13.15 - 14.15 uur | Grote zaal

Nienke is iemand die van alles het naadje van de kous wil weten. Ze houdt van verklarin-

gen: waarom is het zo en hoe werkt dat dan? Zo staat ze ook tegenover haar cliënten. 

Naast oplossingen geeft ze ook graag kennis mee zodat je zelfredzaam bij haar weggaat 

‘Jij kunt het zelf, en ik leer je hoe!’. In Nienke’s visie zijn er drie pijlers onder de gezond-

heid: Voeding, Darm�ora en Leefstijl. Als je niet de juiste voeding eet, krijgt je darm�ora 

niet genoeg te eten. Is je darm�ora slecht, dan heb je niet genoeg energie om lekker 

buiten te gaan bewegen. Bij te weinig zon en beweging, krijg je weer niet genoeg 

vitamine D… Zo hangt alles met elkaar samen.

Juglen Zwaan | Eet je gezond 

14.30 - 15.30 uur | Grote zaal

Meer dan 70% van de levensmiddelen in de supermarkt zijn zeer sterk bewerkt. Dat 

betekent dat er minder dan 30% overblijft dat onder onbewerkte voeding valt. In deze 

lezing van Juglen gaan we kijken naar de gezondheidse�ecten van deze 30% op onze 

gezondheid. Groente, fruit, noten, zaden, peulvruchten, granen, zuivel en kruiden, ze 

komen allemaal aan bod. Welke zijn het gezondst? Waar moet je op letten? Hoe zit het 

precies met ko�e en thee? Welke voeding werkt ondersteunend bij veelvoorkomende 

klachten?

Jan en Sanne Terlouw | Natuur, bondgenoot 

16.00 - 17.00 uur | Grote zaal

In 1996 ging Terlouw met pensioen, maar hij houdt zich nog altijd bezig met het belang 

van de maatschappij. Hij wist tot voor kort nog vele kijkers te raken met zijn pleidooi 

over het vertrouwen binnen de maatschappij bij De Wereld Draait Door. Jan Terlouw:  “Ik 

maak me heel veel zorgen om de biodiversiteit. Insecten verdwijnen razendsnel en 

weidevogels als leeuweriken en grutto’s zie je nauwelijks meer door de manier waarop 

onze landbouwpolitiek is ingericht. Hoe de economie zich heeft ontwikkeld en hoe 

boeren worden gedwongen hun bedrijven in te richten, dat heeft ernstige gevolgen 

voor ons milieu en de biodiversiteit. Het is absoluut noodzakelijk dat we duurzaam gaan 

produceren. De minister van landbouw zou daarbij moeten optreden als een markt-

meester en alleen nog duurzaam geproduceerde producten moeten toelaten.”

GROTE ZAAL



SPREKERS
Rens Kroes | Question & Answer-sessie

11.00 - 12.00 uur | Roel Oostrazaal

Van jongs af aan heeft Rens Kroes meegekregen dat eerlijk en onbewerkt eten je echt 

voedt. Later vanuit haar werk in de obesitaskliniek kwam Rens in aanraking met de 

psychische kant van eten. Begin 2013 begon ze met bloggen over haar liefde voor 

gezond eten en drinken. Haar blogs werden een groot succes en al snel startte ze haar 

eigen voedingspraktijk. Op basis van een aantal keyfactoren: Good Vibes, Relax, Food 

Filoso�e, Beauty, Beweging, Home en Planet richt ze haar leven zo bewust en positief 

mogelijk in en hoopt ze mensen te inspireren. Ben jij benieuwd naar wat haar bron van 

inspiratie is, of kun je zelf wel wat inspiratie of tips gebruiken? Kom dan naar de Question 

& Answer-sessie

Yvo Sijpkens | Voeding en chronische ziekten

13.15 - 14.15 uur | Roel Oostrazaal

Internist Yvo Sijpkens heeft jarenlange ervaring bij academische (LUMC) en perifere 

(Bronovo/HMC) ziekenhuizen. Zijn lezing gaat over voeding en chronische ziekten. De 

afgelopen 50 jaar is consumptie van bewerkt voedsel met gera�neerde koolhydraten 

sterk toegenomen en is het gebruik van verzadigd vet afgenomen. Door een verstoorde 

balans tussen honger en verzadiging en het alom beschikbare voedselaanbod worden 

steeds meer tussendoortjes gebruikt. Glucose- en insulinespiegels kunnen daardoor een 

groot deel van de dag verhoogd zijn, wat bijdraagt aan obesitas, diabetes, hypertensie 

en hart- en vaatziekten.

Green Evelien | Consuminderen 

14.30 - 15.30 uur | Roel Oostrazaal

Evelien leeft volledig duurzaam met haar gezin en laat zien dat zelfs een donkergroen 

leven comfortabel kan zijn. Evelien Matthijssen leeft sinds 2010 samen met haar vriend 

en twee kinderen in de Ardennen, haar huis is niet aangesloten op het elektriciteitsnet.

Deze lezing start Evelien met de juiste consuminder-mindset, die cruciaal is om 

consuminderen niet als een belemmering te zien, maar juist als verrijking. Daarna volgen 

diverse tips op welke manier je kunt bijdragen aan een betere wereld en tegelijkertijd 

geld kunt besparen.

ROEL OOSTRAZAAL

LEEFSTIJL CHECK

De 'Gezonde Huiskamer’, is dé plek voor een (gratis) 

leefstijlcheck, gesprekken over een (gezonde) levensstijl en 

voor inspiratie om je gezondheid in kleine stappen te 

verbeteren. In de Gezonde Huiskamer doe je een leefstijl-

check die onder andere je BMI berekent, je knijpkracht en 

longinhoud in kaart brengt. De test kun je doen in de 

Health-truck achter De Lawei (duurt ongeveer 20 min).

LEEFSTEIL PLEIN

Mocht u nog verdere informatie willen 

over een gezonde leefstijl, dan vindt u 

in De Lawei 4 therapeuten waar u uw 

vragen kunt stellen. U wordt hier te 

woord gestaan door: Margriet Jansen, 

Wieke Wassenaar, Karin van den Berg 

en Ineke Haisma.



SPREKERS
Marc Siepman | Alle kleine beestjes helpen (voor kinderen)

12.15 - 12.45 uur | Rutger Hauerzaal

In de bodem leven talloze organismen zoals bacteriën, schimmels, protozoa, nema-

toden, mijten, slakken en wormen. In deze mini lezing voor kinderen vertelt Marc wat ze 

met elkaar te maken hebben en hoe je ze kunt helpen om jou te helpen.

Farm Brothers | Graansnacks die beter zijn voor de mens en aarde 

12.15 - 13.00 uur | Studio

Herman en Tyler hebben hun dagelijkse werkzaamheden achtergelaten om hun droom 

te volgen om de wereld te voorzien van gezonde en smakelijke biologische graansnacks 

die beter zijn voor de mens en aarde. Ze maken lekkere koekjes, helpen boeren om 

conventioneel land om te zetten naar biologisch land delen hun liefde voor bio.

De Groene Zuster | Gezonde borsten en thermogra�e

13.15 - 14.15 uur | Studio

We voeren (borst)onderzoeken uit die preventief, pijnvrij en stralingsvrij zijn. Dit doen we 

op 25 locaties in Nederland en België.  Deze lezing is voor vrouwen die willen weten wat 

ze allemaal kunnen doen om hun borsten gezond te houden.

Marc Siepman | De bodem: onze belangrijkste bron van gezondheid

14.30 - 15.30 uur | Rutger Hauerzaal

In deze lezing vertelt Marc Siepman over het belang van planten voor de bodem, hoe 

bodems weer gezond kunnen worden en hoe we kunnen voorkomen dat we last krijgen 

van plagen en ziekten. De bodem is onze belangrijkste bron van gezondheid.

Rika Lukac | Grip op je vruchtbaarheid

16.00 - 17.00 uur | Rutger Hauerzaal

Rika is orthomoleculair therapeut, yogadocent, auteur en eigenaar van Fit for Fertility. 

Haar lezing gaat over grip op je vruchtbaarheid. Wat kan je zelf doen om meer grip op je 

vruchtbaarheid te krijgen en welke rol kan voeding en ontspanning hierin spelen? Met 

haar lezing reikt ze oplossingen aan zodat je niet meer langs de zijlijn hoeft te staan.

OVERIGE ZALEN

FERMENTEREN & INMAKEN

Kruiden en wilde planten hebben een eigenschap 

gemeen: mensen hebben er wat aan. Carolina 

Verhoeven van Culinair Erfgoed Centrum wil dit 

graag laten zien en proeven en laat je zien hoe je 

oogst kunt conserveren op een natuurlijke wijze. 

En hoe je daar het hele jaar van kunt genieten. 

Workshop, diverse tijden, Lokaal 0.08

GREEN YOURSELF

Verhoog je vitaliteit door meer verse groente en 

fruit op je dagelijkse menu te zetten. Een zo kort 

mogelijke tijd ‘van grond tot mond’, dat is het 

devies van Brenda Bas. Door net als Brenda een 

hogesnelheidsblender te gebruiken voor het 

verwerken van groente en fruit werk je snel en 

e�ciënt en behoud je voedingssto�en en vezels.

Doorlopende demo, ‘trap’ bij achteruitgang



BEDANKT!
Festival B wordt mede mogelijk gemaakt door �nanciële bijdragen van provincie Fryslan en Gemeente 
Smallingerland. Veel sprekers en presentatoren verlenen belangeloos hun medewerking en dat geldt 
ook voor de vrijwilligers. De organisatoren doen een grote bijdrage in tijd en diverse producenten 
stellen hun producten ter beschikking voor de lunch. Bedankt!

Festival B is onderdeel van de World Food Week Fryslân 

Rineke Dijkinga | Een gezonde bodem: de weg naar een gezond brein?

11.00 - 12.00 uur | Grote zaal

Een gezond brein staat hoog op het wensenlijstje van zowel jonge als oudere mensen. 

Het brein draagt bij aan �theid, vitaliteit, blijmoedigheid, een goede nachtrust, stabiliteit, 

stressbestendigheid, een gezond leer-, aandachts-, concentratie- en herinneringsvermo-

gen en nog heel veel meer! Een belangrijke voorwaarde voor een gezond brein is een 

gezonde darm: de ‘bodem’ van onze gezondheid. Onze darmen zijn voor een optimale 

gezondheid ondermeer afhankelijk van voedsel uit een gezonde bodem & omgeving.

Nienke Gottenbos | Voeding, darm�ora en leefstijl

13.15 - 14.15 uur | Grote zaal

Nienke is iemand die van alles het naadje van de kous wil weten. Ze houdt van verklarin-

gen: waarom is het zo en hoe werkt dat dan? Zo staat ze ook tegenover haar cliënten. 

Naast oplossingen geeft ze ook graag kennis mee zodat je zelfredzaam bij haar weggaat 

‘Jij kunt het zelf, en ik leer je hoe!’. In Nienke’s visie zijn er drie pijlers onder de gezond-

heid: Voeding, Darm�ora en Leefstijl. Als je niet de juiste voeding eet, krijgt je darm�ora 

niet genoeg te eten. Is je darm�ora slecht, dan heb je niet genoeg energie om lekker 

buiten te gaan bewegen. Bij te weinig zon en beweging, krijg je weer niet genoeg 

vitamine D… Zo hangt alles met elkaar samen.

Juglen Zwaan | Eet je gezond 

14.30 - 15.30 uur | Grote zaal

Meer dan 70% van de levensmiddelen in de supermarkt zijn zeer sterk bewerkt. Dat 

betekent dat er minder dan 30% overblijft dat onder onbewerkte voeding valt. In deze 

lezing van Juglen gaan we kijken naar de gezondheidse�ecten van deze 30% op onze 

gezondheid. Groente, fruit, noten, zaden, peulvruchten, granen, zuivel en kruiden, ze 

komen allemaal aan bod. Welke zijn het gezondst? Waar moet je op letten? Hoe zit het 

precies met ko�e en thee? Welke voeding werkt ondersteunend bij veelvoorkomende 

klachten?

Jan en Sanne Terlouw | Natuur, bondgenoot 

16.00 - 17.00 uur | Grote zaal

In 1996 ging Terlouw met pensioen, maar hij houdt zich nog altijd bezig met het belang 

van de maatschappij. Hij wist tot voor kort nog vele kijkers te raken met zijn pleidooi 

over het vertrouwen binnen de maatschappij bij De Wereld Draait Door. Jan Terlouw:  “Ik 

maak me heel veel zorgen om de biodiversiteit. Insecten verdwijnen razendsnel en 

weidevogels als leeuweriken en grutto’s zie je nauwelijks meer door de manier waarop 

onze landbouwpolitiek is ingericht. Hoe de economie zich heeft ontwikkeld en hoe 

boeren worden gedwongen hun bedrijven in te richten, dat heeft ernstige gevolgen 

voor ons milieu en de biodiversiteit. Het is absoluut noodzakelijk dat we duurzaam gaan 

produceren. De minister van landbouw zou daarbij moeten optreden als een markt-

meester en alleen nog duurzaam geproduceerde producten moeten toelaten.”


