
DONDERDAG 13 OKTOBER 2022
9.30 - 16.00 uur
Nieuw Salem in Driebergen

Programma*:
9.30: Zaal open en ontvangstmet koffie +
10.00: Welkom en opening door Ingrid Rep,

directeur KBO-PCOB
10.45: Lezing door Peter Kuipers Munneke over

klimaat/klimaatverandering
12.15: Lunch en ontmoeting

Ook een signeersessie van het boek ‘Alles
smelt’ van Peter Kuipers Munneke &
Martijn van Calmthout

14.30: Keuze uit drie workshops**:
A. Grootouders voor het klimaat
B. Gospel Songs
C. Muziekoptreden in de kerkzaal

15.45: Afronding in workshops en einde festival
*) Vanaf 10.00 uur is het programma ook te volgen via

www.kerkdienstgemist.nl (>Utrecht >
Driebergen-Rijsenburg > Grote Kerk)
**) Op de achterkant van deze flyer
meer uitleg over deze workshops

Peter Kuipers Munneke is
weerman en poolonderzoeker.
Hij zal op ons JubileumFestival
spreken over het thema klimaat
en klimaatverandering.

Tegelijk lid worden?
Ook niet-leden kunnen zich aanmelden
door betaling van €12,50 op de vermelde
bankrekening. U bent dan lid voor 2022
(gratis) en 2023 (tegen betaling van het
lidmaatschapsgeld). Vermeld dan bij de
overmaking ’nieuw lid’ en vergeet niet uw
voorkeur op te geven voor demiddag‐
workshop A,B of C; geef s.v.p. ook aan of u
lid wenst te worden van KBO of PCOB.

KBO-Utrechtse Heuvelrug
PCOB-Driebergen-Maarn

Zomeldt u zich aan:
Voor deze jubileumdag vragen wij

een bijdrage van € 12,50 per
persoon. Als u dit bedrag

overmaakt naar onderstaande
bankrekening, dan bent u

ingeschreven voor deze dag!
Voor dit jubileum gebruiken we

deze bankrekening:
NL 56 RABO 0385 2015 67

t.n.v. KBO Utrechtse Heuvelrug
Vermeld als omschrijving
’jubileum-festival’.

Geef hierbij s.v.p. ook uw voorkeur
voor de workshop aanmet A, B of C

en eventuele dieetwensen.

Let op: de inschrijving sluit op
22 september.

Dus wees er op tijd bij!
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Thema: Klimaat en klimaatverandering



www.kbo-pcob-seniorenheuvelrug.nl

Alles smelt
Wat het ijs vertelt over de
toestand van de aarde

Weinig gebieden zijn zomagistraal als de
ijskappen en gletsjers van de planeet aarde,
weinig is zo spannend als het onderzoek
ervan. Maar weinig gebieden zijn ook zo
kwetsbaar. En de wereld van het ijs
verandert razendsnel. In 'Alles smelt' laten
Peter Kuipers Munneke enMartijn van
Calmthout zien dat het grote smelten
inmiddels is begonnen enwaar dat toe zal
leiden. Niet alleen verdwijnen unieke
landschappen vol eindeloze sneeuw en
kilometers dik ijs, het smeltwater laat
wereldwijd de zeespiegel in een ongekend
tempo stijgen. Op termijn kan daar geen
kustverdediging
tegenop.

Signeersessie
Op ons Jubileum-
Festival is dit boek te
koop in een speciale
stand van
boekhandel Baas. In
de lunchpauze is
daar een signeer‐
sessiemet Peter
Kuipers Munneke.

KBO-Utrechtse Heuvelrug
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Na de lunch is er keuze uit drie
uiteenlopende programma's:

A. Grootouders voor het klimaat
Onder leiding van Hans van Dijk uit Amersfoort, die
betrokken is bij de vereniging ’Grootouders voor het
klimaat’ worden we meegenomen in een stuk
bezinning en bewustwording.
Grootouders voor het Klimaat probeert, uit zorg over
de toekomst van de kleinkinderen, bij te dragen om de
negatieve gevolgen van klimaatverandering tegen te
gaan.

B.Workshop Gospel
Samen zingen onder leiding van de in Zambia geboren
Glenn Banda. Hij studeert een lied in over het klimaat!
In Afrikaanse muziek gaat het om harmonieën en
saamhorigheid. In het gospelkoor zing je samen in
Afrikaanse stijl: op gehoor, luisterend naar het ritme
en elkaar. Gospel heeft diverse invloeden uit
verschillende delen van de wereld.

C. Muziekoptreden: Herman Nijenhuis
Onder het motto ’Muziek is voor iedereen’ treedt
Herman Nijenhuis voor ons op met een zeer
afwisselend repertoire. Op zijn klarinet, saxofoon en
gitaar brengt hij lichte en gezellige muziek, waarbij hij
u van harte uitnodigt om de - veelal nostalgische -
liedjes mee te zingen of er heerlijk op te dansen. En dit
alles op een bescheiden geluidssterkte.

Keuze doorgeven
Voor de voorbereidingen is het fijn als u van tevoren
opgeeft aan welk programma-onderdeel u het liefst
wilt meedoen (A, B of C). Wilt u dit bij uw betaling
doorgeven? Dank alvast.


