Uitnodiging Limburgse Actieve IVN Ledendag
27 januari 2018

IVN ACTIEVE LEDENDAG
‘Kantelpunt nabij ??!!’, over duurzaamheid en klimaat
Op zaterdag 27 januari 2018, van 9.45 uur tot 16.00 uur,
Stadbroekermolen, Jacqueline Roufsweg 1, 6136 VG Sittard
Inloop vanaf 9.15 uur met koffie, thee en vlaai.
Het bestuur van IVN District Limburg en haar werkgroepen Districtskadervorming (DKV), Communicatie en
Excursieloket, nodigen de actieve leden van jullie IVN afdeling van harte uit om deel te nemen aan onze
ledendag waarin we jullie willen bedanken voor je enorme inzet en waarin we jullie willen inspireren om daar
vooral mee door te gaan!
Het doel van de dag is elkaar te leren kennen, inspiratie op te doen voor activiteiten en vooral ook te leren
van elkaar. Met de thema’s van deze dag willen wij zorgen delen en tegelijkertijd handvatten bieden om
gesteund met meer kennis, met meer structuur over duurzaamheid en klimaat te kunnen praten en daar
onze activiteiten op af te stemmen.
Na een welkom om 9.45 uur door Arie Boersma, voorzitter IVN District Limburg trakteren wij
onze actieve IVN-ers op twee zeer inspirerende lezingen over bovengenoemde thema’s.
Pieter Boussemaere (docent Geschiedenis en Klimaat, Katholieke Hogeschool VIVES te Brugge) is een zeer
gewaardeerde Vlaamse spreker die ons mee neemt in een beknopte versie van zijn lezing Eerste hulp bij
klimaatverwarring. Hij zal ons een algemene schets geven van de klimaatkwestie en de vraag of het mogelijk
is om als individu een verschil te maken.
Arnold van Vliet (Dr. Ir. Wageningen Universiteit) is van alle biologen in Nederland degene die wellicht het
meest per jaar in de Nederlandse media verschijnt. Arnold zorgt er dagelijks voor dat de ontwikkelingen in de
natuur in beeld worden gebracht via websites als NatureToday.com, Natuurkalender.nl, Tekenradar.nl,
Muggenradar.nl en GrowApp.today. Hij slaagt er in om duizenden vrijwilligers en honderden scholieren als
‘citizen scientists’ bij zijn onderzoek aan de Wageningen University te betrekken. Hij zal ons bijpraten over
de effecten van veranderingen van weer en klimaat op natuur en samenleving.
Na de lunch zullen een aantal Limburgse IVN afdelingen 'pareltjes', activiteiten, projecten of processen van de
afgelopen 2 jaar waar men op een gepaste manier trots op mag zijn, aan elkaar presenteren. Tijdens deze
middag staan interactie, uitwisseling van kennis en ervaringen centraal.
Wij denken dat het programma bijzonder interessant is voor iedereen die actief activiteiten bedenkt en
uitvoert vanuit het IVN. Daarom verzoeken wij de afdelingssecretarissen om deze uitnodiging door te
sturen naar alle actieve afdelingsleden voor wie deze dag van nut kan zijn.

Omdat er beperkte ruimte is, vragen wij jullie om je snel aan te melden via het digitale aanmeldformulier!
Wie het eerst komt, maalt het eerst, waarbij we wel een goede afspiegeling van alle afdelingen in de gaten
houden. Aan deelname zijn geen kosten verbonden mede dankzij de steun die wij krijgen van de Provincie
Limburg!
We verheugen ons erop u op 27 januari te mogen ontmoeten!
Arie Boersma, namens IVN District Limburg

PROGRAMMA
9.15 – 9.45

Inloop met koffie, thee en vlaai

9.45 – 9.55

Warm welkom door Arie Boersma

9.55 – 10.15

Woordje van gedeputeerde Daan Prevoo

10.15 – 11.30

Lezing ‘Eerste hulp bij klimaatverwarring’ door Pieter Boussemaere

11.30 – 12.00

Pauze

12.00 – 13.00

Lezing ‘Effecten van veranderingen van weer en klimaat op natuur en samenleving’
door Arnold van Vliet

13.00 – 14.00

Lunch, deze wordt u aangeboden

14.00 – 14.30

Presentatieronde I. Pareltjes van de afdelingen

14.30 – 14.45

Wisselen van ruimte

14.45 – 15.15

Presentatieronde II. Pareltjes van de afdelingen

15.15 – 15.30

Wisselen van ruimte

15.30 – 16.00

Presentatieronde III. Pareltjes van de afdelingen

16.00 – 16.30

Plenaire afsluiting met drankje

AANMELDING vóór 12 januari 2018, maar liefst zo snel mogelijk!
•
•

•
•

Deelname is gratis dankzij de bijdrage van de Provincie Limburg. Echter, bij on-afgemeld niet
verschijnen, brengen we € 20,- in rekening
Aangezien de middagsessies parallel zijn, moet je per presentatieronde een keuze maken uit 1A t/m 1D,
2A t/m 2D en 3A t/m 3D. Voor meer informatie over de sessies, de presentatoren en hun
onderwerpen, zie bijgaande PDF 'Pareltjes'
De capaciteit per sessie is beperkt. Bij overtekening zullen we een alternatief voorstellen.
De Stadbroekermolen is vanwege vele trappen en het ontbreken van een lift niet geschikt voor
rolstoelen.

VRAGEN EN ONDUIDELIJKHEDEN? Neem dan contact op met:
Marianne Bonten, 045-5440198, mariannebonten@gmail.com of
Sylvia Spierts, 0475-386 460 / 06-15529163, s.spierts-brouwer@ivn.nl
BIJLAGE: OVERZICHT VAN DE PARELTJES

