In de hal van De Til aanwezig:
Marieke Bouwmeester: cadeau-artikelen.
Wereldwinkel: bekende producten
Mw. S. van Vuuren: VTZ Hospice Gorinchem
Mw. A. van Rijsbergen: Hulp Moldavië
Mw. Vogelenzang: eigen schilderwerk
 Wie komen erop????????

“KlimaatveranderingOns een zorg?”
dinsdag 5 februari 2019

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door:

CCA Gouda en Omstreken
Stichting Beheer CBTB-fondsen

Agrarisch Vrouwen
Symposium

De TIL
Breestraat 1
3381 BS GIESSENBURG

de Agrarische Vrouwencommissie organiseert het jaarlijks
AGRARISCH VROUWENSYMPOSIUM D.V. 5 februari 2019
OCHTENDPROGRAMMA
Klimaatverandering, ons een zorg?
Reinier van den Berg is van jongs af geïnteresseerd in het weer,
maar raakte ook steeds meer betrokken bij het milieu.
In Wageningen studeerde hij milieuwetenschappen.
Zijn Christelijke levensbeschouwing is een diepe motivatie om
zorgvuldig met de schepping om te gaan. Wereldwijd verandert het
klimaat snel, en dat raakt een ieder en zeker de allerarmsten op
aarde. Maar ook de boer in eigen land merkt de veranderingen in
het weer. Neem de warme en droge zomer van 2018.
Kunnen we ons aanpassen aan het veranderende klimaat, kunnen
wij het tij nog keren?
Dit en meer komt deze ochtend uitgebreid aan de orde.
MIDDAGPROGRAMMA

PROGRAMMA:

09.30 uur
10.00 uur
10.15 uur

Ontvangst met koffie/thee
Opening door mw. Sjaan Slingerland-Schakel
Presentatie Reinier van den Berg

Pauze
11.30 uur
12.00 uur

Gelegenheid tot het stellen van vragen,
discussie o.l.v. mw. Lies Bassa-de Jong
Afsluiting morgenprogramma

Lunch en ontmoeting.
Bezoek aan diverse stands.
13.15 uur
15.15 uur

Opening middagprogramma
Optreden: De Vlister Vrouwen
Afsluiting

Het drama van de Bonrepas
De Dotters, het dames toneelgezelschap van de Vlister Vrouwen,
speelt de tragikomische komedie 'Het drama van de Bonrepas en
het misgelopen lintje'. Het stuk is geschreven door Lieneke Molag,
die ook de regie op zich neemt. Het wordt een verhaal anno 2018
verweven met een grote historische gebeurtenis die in 1787 in Vlist
plaatsvond: De aanhouding van Wilhelmina van Pruisen.
Muzikale begeleiding door Ad van der Laan op de accordeon.

Graag tot dinsdag 6 februari,
Sjaan Slingerland, dagvoorzitter.

De kosten voor deze dag bedragen € 20,- per persoon,
inclusief consumpties. Aanmelden vóór zaterdag 26 jan. 20189
bij mw. W. Versluis-de Vor, tel. 0183-601515,
of bij de contactdame van uw afdeling:
………………………………. tel ……………………

