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Ontgroeningsdag 2021 op 23 juni!

Ontgroeningsdag 2021
– kapjes niet verplicht –
23 juni

Een complete middag met lezingen, discussies en
gezelligheid
We hebben publiek, goede sprekers, een mooie locatie, een dagvoorzitter en
een journalist die ooit werkte bij Milieudefensie. Wat kan er dan nog misgaan?
Het programma biedt volop de gelegenheid om elkaar te spreken, te
discussiëren en te lachen. In weerwil van zorgwekkende thema's die we
aansnijden, is de grote lijn oplossingsgericht.

Definitief Programma:
Lunch (optie) ~ 12:00
Inloop - koffie 12:45
Opening ~ 13:00
Welkomstwoorden - Cyril Wentzel - voorzitter Groene Rekenkamer
Introductie dagvoorzitter – Guido Thys (de minst gevraagde spreker van
Nederland)
13:15 Vaccinatie tegen corona: hoe nu verder? Door Theo Schetters
> Vragen, antwoorden en discussie.
14:20 20 Jaar stikstofbeleid – naar de ontknoping. Door Jaap Hanekamp
> Vragen, antwoorden en discussie.
15:10 – 15:40 Pauze – versnaperingen en benen strekken in tuin of foyer
15:45 Paardekrachten, schuldmoraal en elitaire wiebelwatts
– op zoek naar drijvende krachten in de geschiedenis.
Door David Dirkse
> Discussie: hoe kunnen we het tij keren?
16:35 Ophef en de Great Reset. Door Ralf Dekker
> Discussie: hoe onvermijdelijk kan dit zijn?
17:20 Eindconclusie en slotwoord – Guido Thys en Cyril Wentzel
17:30 Slock-Down (borrel, u aangeboden door De Groene Rekenkamer)

18:30 Diner (optie): Indisch buffet
Met stand-up interviewer Theo Richel die tussendoor uw
toekomstverwachtingen inventariseert
~ 20:00 – 21:00 sluiting

Prijzen
Gelieve bij registratie uw voorkeuren op te geven.
deelname Ontgroeningsdag : €24,lunch: + €13,diner: + €25,- (opgeven uiterlijk 18 juni)
Alléén meedoen aan (borrel en) diner kan ook: €25,parkeren gratis (zie website voor routebeschrijving).
Bij de registratie via Eventix kunt u door vinkjes te zetten, aangeven of u
interesse heeft in carpooling; streekgenoten brengen we dan met elkaar in
contact.

Registreer hier voor de Ontgroeningsdag 2021

Locatie: Vision Plaza West
Boeing Avenue 202-236
1119 PN Schiphol-Rijk
(parkeren: zelfde locatie, andere postcode, zie website)
Openbaar vervoer: er gaat een bus van NS station Schiphol naar de Boeing Avenue;
bushalte voor de deur.
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