
 

      
 
 

      

“Haal het beste uit je voeding” 
 

 
Maandag 17 oktober van 11.00h tot 14.00h 

Maandag 17 oktober van 18.30h tot 21.30h 
 

 
Tijdens deze voordracht neemt ir. Angelique De Beule een aantal stellingen, 
waarmee we misschien zijn opgegroeid of die we geregeld tegenkomen via de 

media, onder de loep. 
 

Denk hierbij aan stellingen zoals: 
 

➢ Melk is goed voor elk 
➢ Glutenvrij brood is gezonder 
➢ Sojamelk als vervanger van koemelk 

➢ Kokosolie is slecht voor het hart 
➢ 5 stukken fruit per dag 

 
 
Is het waarheid? Is het fictie? Of ligt de waarheid ergens middenin? 

 
• Aan de hand van praktische tips en voorbeelden bekijken we samen wat de 

juiste voeding is voor ons lichaam.  
• We schenken ook de nodige aandacht aan de kwaliteit van de ingrediënten: 

biologisch of niet? inheems vs uitheems? seizoenproducten en 

verontreiniging. 
• Het belang van de juiste voedselcombinaties en de invloed op onze 

gezondheid alsook de beste bereidingsmethodes voor onze voeding. 
 
Angelique De Beule geeft jullie handvaten tijdens deze voordracht om het 

maximale uit je voeding te halen waarbij je een energieboost krijgt voor zowel 
lichaam als geest. 

 
Spreker: Angelique De Beule is industrieel ingenieur biochemie, heeft een praktijk 
als orthomoleculair voedingsdeskundige en is directeur van BIOK. 

 
Culiza zorgt tijdens de voordracht voor een aantal hapjes die mooi aansluiten bij 

de stellingen en waarbij je zal zien dat er ook met minder bekende ingrediënten 
lekkere gerechten kunnen bereid worden. 
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Nieuwsgierig geworden en interesse om hieraan deel te nemen? 
 
 

Datum:  
- maandag 17 oktober van 11.00h tot 14.00h (ontvangst vanaf 10.45h) 

- maandag 17 oktober van 18.30h tot 21.30h (ontvangst vanaf 18.15h) 
 
De voordracht duurt ongeveer 2 uur, daarna is er nog ruim tijd om al jullie vragen 

te beantwoorden. 
De verschillende stellingen worden afgewisseld met de hapjes van Culiza.  

 
Locatie: Bij Andries Groenten & Fruit – Kiezelstraat 1 – 9968 Bassevelde 
 

Prijs: 25€ per persoon voor de voordracht en de hapjes bereid door Culiza. 

Inschrijven: via het contactformulier op de site www.culiza.nl of via 

isabel@culiza.nl. Vermeld duidelijk uw naam, adres, telefoonnummer en of u voor 

de middag- of avondsessie inschrijft.  

Na inschrijving ontvangt u een factuur. Uw betaling geldt als definitieve 

bevestiging van inschrijving. Annuleringen op minder dan 2 dagen voor de 

voordracht komen niet in aanmerking voor terugbetaling. 

Heeft u nog vragen? Bel gerust Isabel: +31 6 833 44 692 of isabel@culiza.nl  

Wil u meer weten over BIOK? Kijk dan op www.biok.center  
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