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• Minisymposium
• Boekpresentatie jubileum uitgave
• Feestelijke borrel en reünie

40 JAAR 
IJSSELMEERVERENIGING

Uitnodiging

UITNODIGING.indd   1 28-02-2012   14:08:07



PROgRAMMA

12.30 uur Inloop met koffie en thee 

13.00 uur Mini symposium, met 3 korte lezingen over de toekomst van het IJsselmeergebied. 

 1.  Flos Fleischer directeur van de stichting VBIJ: “Natuurontwikkeling met eilanden 
moerassen en vooroevers in het IJsselmeergebied is de enige effectieve remedie 
tegen de verrommeling van IJsselmeer en Markermeer, immers de status   
van “natuurgebied” geeft goede bescherming.”

 2.  Marco kraal van Sportvisserij Nederland: “De enige echt zinvolle ingrepen voor 
behoud en verbetering van natuur in het IJsselmeer en Markermeer zijn het 
tot stand brengen van  robuuste ecologische verbindingen tussen Waddenzee, 
IJsselmeer en Markermeer. Al het andere leidt af van de echte probleemoplossing 
en tast de aard en schaal aan van de IJsselmeer-natuur.”

 3.  Herman Verheij van de Waddenvereniging: “De beste oplossing voor de 
bescherming van het IJsselmeergebied is het te bezien als één grootschalig 
landschap. Landschap staat voor bescherming van natuur en cultuur-historie, 
maar ook voor dynamiek van menselijke aanwezigheid: ontwikkeling en passende 
economische activiteit.”  

14.45 uur koffie en thee pauze

15.15 uur    Boekpresentatie/jubileum toespraak van de voorzitter van de IJsselmeervereniging 
Jos Teeuwisse. Uitreiking van het eerste exemplaar van “Pittoreske reis langs de dode 
steden van de Zuiderzee” van Henry Havard. De nieuwe Nederlandse vertaling zal kort 
worden ingeleid door vertaler Lex Wapenaar. Het boek vergezeld van een magazine 
“IJsselmeer” over interessante huidige aspecten van het IJsselmeergebied. 

16.00 uur Feestelijke borrel, reünie, foto’s kijken oude films draaien. 
  Gezellig napraten, hernieuwde ontmoetingen en genieten van onze “nostalgische foto 

en film hoek” met vele fotoboeken, films, en oude VBIJ sfeermakers. Met bijdragen van 
Ada Oosterman en Wil Tjoa. Opgeluisterd door o.m. de Zuiderzeeballade  en andere 
maritieme liederen door het Weespertrekvaart Mannenkoor  uit Amsterdam.

 
18.00 uur  Afsluiting 

UITNODIGING.indd   2 28-02-2012   14:08:10


