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HERINNERING: Uitnodiging – Event ValBran/BioWanze – 26/09/2017

ValBran, valorisatie van tarwezemelen
Mevrouw, Meneer,

Het team van het grensoverschrijdend project "ValBran" (Interreg) en het bedrijf
BioWanze zijn verheugd u uit te nodigen voor hun gezamenlijk evenement dat
plaatsvindt op dinsdag 26 september 2017 in Wanze (België). Mis deze
opportuniteit niet en ontdek welke ambitieuze projecten omtrent de
opwaardering van tarwezemelen zij u te vertellen hebben.
Op het programma: 3 symposia en een exclusief bezoek aan de productiefaciliteit van BioWanze.

Programma


9u00 – 9u50 : Persconferentie - FR/NL (voor journalisten,
politieke vertegenwoordigers en de teams ValBran / BioWanze ; inclusief ontbijt)



9u50 – 10u15 : Onthaal van de deelnemers



10u15 – 11u45 : Conferenties - FR/NL
o

Voorstelling van het ValBran project : « Valorisatie van
tarwezemelen tot tensio-actieve moleculen » - Caroline Rémond,
URCA (project coördinator) ;

o

Voorstelling van het BioWanze project : « Gebruik van
tarwezemelen als grondstof in bioraffinage: een brede waaier aan
mogelijkheden » - André Tonneaux, Directeur BioWanze ;

o

Externe spreker : « De wereldwijde productie en distributie van
tarwe. Focus op de Belgische en Franse markt - toelichting met
enkele cijfers » - Olivier Henroz, verantwoordelijke voor granen
bij Wal.Agri.



11u45 – 12u45 : Netwerklunch



12u45 – 14u30 : Bezoek aan de vestiging van BioWanze - FR/NL
(bustransfer van de conferentiezaal naar de vestiging van BioWanze voorzien door de
organisator)



14u30 – 15u30 : Afsluitende netwerkreceptie



16u00 : Einde

Adres : Chaussée de Wavre 39, 4520 Wanze (Belgique).

Trouwzaal van de gemeentelijke administratie van Wanze.
Opgelet : « Place Faniel - 4520 Wanze » in de GPS invoeren.
Gebruik van het openbaar vervoer en carpooling wordt aanbevolen.

Parking :
- Parking van de Administratie - Chaussée de Wavre, 39 - 4520 Wanze ;
- ofwel Parking Place Faniel - 4520 Wanze.

Inschrijving

www.valbran.eu

Gratis evenement, verplichte inschrijving (voor 21 september).
Een vraag ? Verhinderd ? info@valbran.eu

