Groene Meesterproef:

UITNODIGING

Ontdek de
duurzame
toekomst
In 2018, tijdens het Nijmegen European Green
Capital jaar, kreeg duurzaamheid in Nijmegen
een enorme impuls. Deze groene golf zet zich
door in 2019 en daarna. Juist voor jongeren is
het enorm belangrijk dat zij een rol krijgen in
deze beweging en dat zij zich realiseren welke
kansen duurzaamheid voor hen kan bieden in
de toekomst. Tijdens De Groene Meesterproef,
op 7 februari a.s. in De Lindenberg ontdekken
680 leerlingen van het voortgezet onderwijs
in de regio Nijmegen deze duurzame beroepen.
Tijdens het avondprogramma worden ook
volwassenen geïnspireerd en uitgedaagd.
U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

• Tiokasin Ghosthorse

De Groene Meesterproef is een
event rond duurzame beroepsoriëntatie, bedoeld voor leerlingen
uit het voortgezet onderwijs.
Leerlingen in leeftijd van 12 – 14
jaar krijgen de unieke kans om zich
te laten inspireren door internationaal spreker Tiokasin Ghosthorse.
Hij is lid van de Cheyenne River
Lakota Nation of South Dakota en
spreekt wereldwijd over ecologie,
vrede en natuur.

7 februari 2019

Tijdens de avond kunnen ook volwassenen zich laten
inspireren en uitdagen. Futuroloog Richard van Hooijdonk
schetst hoe de duurzame toekomst van ons en onze kinderen
eruit zal zien. Presentator Harm Edens interviewt in een
collegetour Tiokasin Ghosthorse. Ook krijgen deelnemers de
gelegenheid vragen te stellen aan Tiokasin Ghosthorse.
De Groene Meesterproef vormt het hoogtepunt van een
periode van twee jaar waarin duurzaamheid in het basisen voortgezet onderwijs van Nijmegen extra aandacht kreeg,
naar aanleiding van Nijmegen Green Capital. Het vormt ook
de start van een nieuwe groene beweging die na 2018 door
zal gaan.
Het event vindt plaats in de Lindenbergzaal. Inloop vanaf
19.00 uur.
PROGRAMMA
19.30 – 19.45
		
19.45 – 20.30
		
		
20.30 – 20.45
20.45 – 21.00
21.00 – 21.15
21.15 – 22.00
22.00 – 22.15
		

Welkom Harm Edens, wethouder Harriët
Tiemens en gedeputeerde Conny Bieze
Futurist Richard van Hooijdonk schetst
hoe de duurzame toekomst van ons en
onze kinderen eruit zal zien
Terugblik op de workshops van overdag
Groene Pubquiz
Pauze
Collegetour Tiokasin Ghosthorse
Afsluiting met vlogger en singer/
songwriter Teske de Schepper

Locatie: De Lindenberg, Ridderstraat 23, 6511 TM Nijmegen
Datum en tijd: 7 februari, 19.00-22.15 uur
Aanmelden is mogelijk via:
registraid.com/de-groene-meesterproef/
avondprogramma-gasten

De Groene Meesterproef
De Groene Meesterproef is een samenwerking tussen de gemeente, De Bastei, Green Cross Nederland,
het onderwijs en diverse bedrijven.

