
Roald van Noort te gast bij Cicero: ‘De Gene�sche Revolu�e: de volgende stap voor mens
en dier?’ 
Maandag 25 maart sluit Roald van Noort – CEO bij CRV – het vierde succesvolle seizoen van Cicero af met zijn boeiende
verhaal over de Gene�sche Revolu�e die voor de deur staat. Wat gaan de radicale veranderingen in de gene�ca ons
brengen?

Na de industriële revolu�e en de digitale revolu�e staan we nu aan de vooravond van de gene�sche revolu�e. Centraal in
deze revolu�e staat het ontrafelen van het genoom, o�ewel de complete gene�sche samenstelling van een organisme. In
welke mate zijn we in staat erfelijke eigenschappen van organismen – zoals de mens – aan te passen aan de veranderende
omgevingsfactoren? En welke effecten – posi�ef en nega�ef – levert dat op? De ontwikkelingen op het gebied van gene�ca
gaan zeer snel en de gene�sche revolu�e neemt een nog grotere vlucht door de invloed van ‘the internet of things’.

Roald van Noort is CEO van CRV, een coöpera�eve organisa�e die gene�ca levert aan rundveehouders en daarmee een
bijdrage levert aan een gezonde en efficiënte veestapel. Het verhaal dat Van Noort bij Cicero op het podium vertelt, is
echter niet specifiek op de veehouderij gericht. Van Noort verdiept zich uit persoonlijke interesse al jarenlang in de gene�ca
in de breedste zin van het woord en gee� bij Cicero inzicht in de veranderingen die ook ons als mens te wachten staan.
Cicero Sint Anthonis nodigt iedereen van harte uit op maandag 25 maart naar het inspirerende verhaal van Roald van Noort
te komen luisteren. De avond vindt plaats in MFC Oelbroeck aan de Breestraat 1d in Sint Anthonis. De avond begint om
20.00 uur en de toegang is gra�s, dankzij de ondersteuning van diverse sponsoren. Geniet van een bijzonder, inspirerend
verhaal en verbreed uw referen�ekader. Daarna kan er onder het genot van een drankje worden nagepraat.
Bij Cicero staan wereldse zaken én gebeurtenissen in de eigen regio centraal. Cultuur, poli�ek, maatschappij, sport,
wetenschap en human interest komen aan bod. Boeiende thema’s, spraakmakend gepresenteerd vanuit een verrassend
perspec�ef. Gewone mensen, bijzondere verhalen!
Op de hoogte blijven van de avonden die Cicero organiseert? Bezoek dan de website van Cicero: www.cicerosintanthonis.nl.
U kunt Cicero natuurlijk ook liken op Facebook: www.facebook.com/cicerosintanthonis.
Graag tot ziens op 25 maart!
 
Vriendelijke groeten,
Cicero Sint Anthonis
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