UITNODIGING LIMBURGSE IVN LEDENDAG
25 JANUARI 2020

IVN ACTIEVE LEDENDAG ‘Natuur in de buurt’
Op zaterdag 25 januari 2020, van 9.15 uur tot 17.00 uur,
Stadbroekermolen, Jacqueline Roufsweg 1, 6136 VG Sittard
Inloop vanaf 9.15 uur met koffie, thee en vlaai en plenaire afsluiting met drankje tot 17.00
uur.
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 het thema van deze dag willen wij elkaar inspireren en tegelijkertijd
handvatten bieden om gesteund met meer kennis en inzichten anderen in 2020 en 2021 te
enthousiasmeren en stimuleren om nog meer te genieten van natuur in hun buurt en daar ook zelf
verantwoordelijkheid voor te (gaan) nemen.
Na het welkom om 9.45 uur door Arie Boersma, voorzitter IVN District Limburg trakteren wij onze
actieve IVN-ers op drie zeer inspirerende lezingen. De lezingen worden verzorgd door Ignace
Schops, Wim Ruis en de Provincie Limburg.
Ignace Schops (directeur Regionaal Landschap Kempen en Maasland) is een zeer gewaardeerde
Vlaamse spreker die reeds vele onderscheidingen voor zijn werk en inzet heeft ontvangen zoals in
2008 de Goldman Environmental Prize, ook wel de groene Nobelprijs genoemd.
Wim Ruis (IVN projectleider in Brabant) is sinds dit jaar Chief Storytelling en tevens begenadigd
accordeonspeler.
Provincie Limburg (naam nog niet bekend) zal een toelichting geven op de nieuwe omgevingswet
en omgevingsvisie die per 1-1-2021 moet zorgen voor een veilige, gezonde en prettige
leefomgeving met een goede balans tussen benutten en beschermen.
Na de lunch zullen een aantal Limburgse IVN afdelingen en beroepskrachten hun 'pareltjes',
activiteiten, projecten of processen van de afgelopen twee 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.
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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.
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 25 januari te mogen ontmoeten!
Arie Boersma, namens IVN District Limburg

PROGRAMMA
09.15 – 09.45 uur
09.45 – 09.55 uur
09.55 – 10.15 uur
10.15 – 11.30 uur
11.30 – 11.50 uur
11.50 – 12.10 uur
12.10 – 12.40 uur
12.40 – 13.00 uur
13.00 – 14.00 uur
14.00 – 14.30 uur
14.30 – 14.45 uur
14.45 – 15.15 uur
15.15 – 15.30 uur
15.30 – 16.00 uur
16.00 – 17.00 uur

Inloop met koffie, thee en vlaai
Warm welkom door Arie Boersma
Introductie Natuur in de buurt
Lezing ‘Biodiversiteit in de buurt’ door Ignace Schops
Voordracht ‘natuur in de buurt’ door Wim Ruis
Soepje
Toelichting op de nieuwe Omgevingswet en Omgevingsvisie
door iemand van de Provincie Limburg
Limburgse IVN campagne 2021; toelichting eerste ideeën door
Sylvia Spierts.
Vegetarische lunch, deze wordt u aangeboden
Presentatieronde I. Pareltjes van de afdelingen
Wisselen van ruimte
Presentatieronde II. Pareltjes van de afdelingen
Wisselen van ruimte
Presentatieronde III. Pareltjes van de afdelingen
Plenaire afsluiting met drankje

Wil je dit gevarieerde programma niet missen meld je dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk
vóór 7 Januari 2020, aan via de volgende link:
https://www.ivn.nl/provincie/limburg/ivn-actieve-ledendag-2020
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