17. Activiteitenlijst / jaarprogramma

Activiteitenlijst werkgroep duurzaamheid 2019 versie 0.7
Acti
enr Omschrijving activiteit datum
actiehouder
Vuurwerkactie
Deventer Schoon
1 Familie
1-jan.-19

2

Warme truien dag

15-feb.-1
9
11-mrt.-1
9
22-mrt.-1
9
30-mrt.-1
9

Status

Aantekening

Gereed

loopt via koster
via bijdrage zwo 40 dgn kalender; hij schrijft
hierover in 2e column kerkklanken
copydatum 25 maart
t/m 17 mrt 2019; via bijdrage zwo 40 dgn
kalender; hij schrijft hierover in 2e column
kerkklanken copydatum 25 maart

Gereed

3

Week zonder vlees

Gereed
Niet
gedaan

4

Wereld water dag

5

Earth hour

6

Presentatie en
rondleiding op RWZI
Apeldoorn

7

Bezichtiging van
hoogwatergeul
Veessen-Wapenveld
(ruimte voor de rivier)

mei/juni
2020

Open

8

Bezichtiging van
Hezenbergerstuw met
waterkrachtcentrale

mei/juni
2020

Open

hij schrijft hierover in 2e column kerkklanken
copydatum 25 maart
normaal gesproken voor scholieren maar ook
voor volwassenen geschikt.
- op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur.
- datum op aanvraag (via internet aan te
vragen)
- mogelijk kan ik zelf nog een collega vragen
om iets te vertellen over duurzaamheid. Wie
schrijft hierover 3e column?
Dit is de bypass van de IJssel die alleen bij
zeer hoge rivierwaterstanden mee stroomt.
- liefst op werkdagen maar misschien ook op
een zaterdag
- hiervoor moet ik zelf een collega vragen om
iets te vertellen; wanneer 2e helft augustus ;
Hij stemt af met
Dit is een stuw in het Apeldoorns kanaal waar
een waterkrachtcentrale is gerealiseerd.
- liefst op werkdagen maar misschien ook op
een zaterdag
- hiervoor moet ik zelf een collega vragen om
iets te vertellen
- goed te combineren met bezichtiging van
hoogwatergeul Veessen-Wapenveld.
wanneer 2e helft augustus; Hij stemt af met

9

Klimaatadaptatie

28-okt.-1

Open

item voor 4e artikel in kerkklanken

Gereed

Open

Toolkit Groene Kerken
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9

10 Waterbesparingstips
Bezoek aan pluktuin
Schalkhaar, Heihoeve,
11 witte boerderij
12 Wereld bijen dag
13 Wereld fiets dag

28-okt.-1
9
mei/juni
2020
16-mei-1
9
mei/juni
2020

Open
Niet
gedaan

nnb

Gereed
Niet
gedaan
Niet
gedaan

nnb

Niet
gedaan

14 Wereld oceanen dag
Wereld dag tegen
woestijnvorming en
15 droogte
International plastic
16 bag free day
Wereld vegetarisme
17 dag

1-okt.-19

Open
Niet
gedaan

18 Groene kerken dag

5-okt.-19

Gereed

19 Regio kerkendag

6-okt.-19

Open

Dag van de
20 duurzaamheid

23 Wereld toilet dag

10-okt.-1
9
16-okt.-1
9
7-nov.-19
19-nov.-2
0

Gereed
Niet
gedaan
Open
Niet
gedaan

24 Niet winkel dag

30-nov.-1
9

Open

25 Discussieavond
26 Superwaar

nnb
nnb

21 Wereld voedsel dag
22 Kraanwater dag

nnb

copydatum 28 okt; Hij stemt met ….
mogelijkheid voor bouwsteen af.
item voor 4e artikel in kerkklanken
copydatum 28 okt

Gereed
Open

15 jongeren. Op speakap en in kerkklanken
artikel geplaatst
Combineren met actiepunt 11
…. heeft voorstel voor bezoek aan Attero
Wilp; On hold
….. heeft voorstel voor bezoek aan Attero
Wilp; On hold
…. heeft voorstel voor bezoek aan Attero
Wilp; Verder uitzoeken
Koppelen aan punt 26 Superwaar
16 mei op speakap gezet. Event volgeboekt.
Volgende keer eerder aanmelden dus.
Stand groene kerk ism en natuurwandeling
ism ….. Zij stuurt reminder naar ….; Hij denkt
na over standswandeling met input van
stadsecoloog
Koppelen aan punt 18 Groene kerken dag in
Dominicananklooster in Zwolle. Uitnodiging
op speakap gezet.
Koppelen aan 26
bouwsteen ism Vitens?
Ism met …. uitwerken voor 2020
ZWO kan dit mooi oppakken. In o.a.
kerkklanken wijzen op eerlijk winkelroute
Deventer
rond bijvoorbeeld gebruik
bestrijdingsmiddelen; ism werkgroep kerk en
landbouw; …. benaderen; koppelen aan 26
Ism ….. 2 bouwstenen voorbereiden
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