Lancering
Op 14 mei lanceren we de web-app. Op Instagram (@hethooghuis) plaatsen

Lancering web-app
14 mei

we verschillende berichten en video’s van inspirators. Zorg ervoor dat je
vanaf 14 mei naar
wereld-burger.nl
Bouw
je burger gaat!

14 t/m 28 mei

Selectie
29enmei
Twee weken lang mag je proberen, proeven
onderzoeken welke burger jij
Halve finale: Masterclass challenges
het lekkerst vindt. Uiteindelijk lever je je burger in via één druk op de knop. Je
7 en 8 juni
inzending wordt door ons aandachtig bekeken.
Finale: Prijsuitreiking
16 juni
De web-app

Voorselectie

Uit alle inzendingen kiest een professioneel jurypanel de 10 meest
spraakmakende, bijzondere,
cultureel
gezonde
De wereldburger
is verrassende,
een digitaal en
actief en duurzame
burgers. Deze leerlingen
mogen door
de volgende ronde.
lesprogramma
overnaar
voedselvernieuwing
en is een
Belangrijk: maak jesamenwerking
samengesteldetussen
burgerHet
thuis
in de keuken.
Proef
of het
Hooghuis,
We Are
Food,
helemaal naar wens
is en je Educatief
overtuigd en
bent
van jouwOss.
creatie.
Kenmerk
Gemeente
Ons doel is
om jongeren bewust te maken van gezond eten,
Masterclass - challenges
duurzaamheid en verschillende eetculturen.
Ben je de ontwerper van één van de tien geselecteerde burgers? Dan ben
je welkom op ons masterclass event. Tijdens de challenges ga je samen

ga naar wereld-burger.nl!

met deskundigen jouw burger maken en proeven. Heb je overheerlijke
smaakcombinaties gemaakt? Drie burgers gaan door naar de grote finale.

Lancering
Op 14 mei lanceren we de web-app. Op Instagram (@hethooghuis) plaatsen
we verschillende berichten en video’s van inspirators. Zorg ervoor dat je
vanaf 14 mei naar wereld-burger.nl gaat!

Bouw je burger
14 t/m 28 mei

De web-app
Twee weken lang mag je proberen, proeven en onderzoeken welke burger jij
het lekkerst vindt. Uiteindelijk lever je je burger in via één druk op de knop. Je

Halve finale: Masterclass challenges
7 en 8 juni

inzending wordt door ons aandachtig bekeken.
Voorselectie

Lancering web-app
14 mei
Selectie
29 mei
Finale: Prijsuitreiking
16 juni

Uit alle inzendingen kiest een professioneel jurypanel de 10 meest
spraakmakende, bijzondere, cultureel verrassende, gezonde en duurzame

De wereldburger is een digitaal en actief

burgers. Deze leerlingen mogen door naar de volgende ronde.

lesprogramma over voedselvernieuwing en is een

Belangrijk: maak je samengestelde burger thuis in de keuken. Proef of het

samenwerking tussen Het Hooghuis, We Are Food,

helemaal naar wens is en je overtuigd bent van jouw creatie.

Kenmerk Educatief en Gemeente Oss. Ons doel is

Finale
Masterclass - challenges

Tijdens het ‘Oss4GlobalGoals’ event op 16 juni wordt de winnaar bekend

Ben je de ontwerper van één van de tien geselecteerde burgers? Dan ben

gemaakt. Op deze bijzondere dag in het centrum van Oss delen ook andere

je welkom op ons masterclass event. Tijdens de challenges ga je samen

organisaties en ondernemers hun doelen en oplossingen voor een duurzame

ga naar wereld-burger.nl!

met deskundigen jouw burger maken en proeven. Heb je overheerlijke

wereld. Iedereen is van harte welkom! Kom zeker een kijkje nemen bij het

smaakcombinaties gemaakt? Drie burgers gaan door naar de grote finale.

Sint Barbaraplein (naast de Groene Engel).

ga naar wereld-burger.nl!

om jongeren bewust te maken van gezond eten,
duurzaamheid en verschillende eetculturen.

ga naar wereld-burger.nl!

