
Betreft: Uitnodiging Waterdag, Weten van Water, leven met Water!

Etten, 7 september 2018 

Geacht bestuur, geachte lezer,

In het begin van de 21e eeuw zijn door de Nederlandse Vrouwen Raad verschillende "Waterdagen"
georganiseerd. De Commissie Duurzame Ontwikkeling van de NVR zorgde voor de invulling van 
deze dagen.

De eerste werd gehouden in 2004 te Arnhem. Het ochtenddeel vond plaats in het Provinciehuis, 
het middagdeel in het Watermuseum.

Na zoveel jaren wordt er weer een "Waterdag" georganiseerd. Niet speciaal voor vrouwen, maar 
voor ieder die betrokken wil zijn. De organisatie is nu in handen van "Vereniging Verbond voor 
Duurzame Ontwikkeling".
De provincie Gelderland is de hele 24 e oktober onze gastvrouw. Welkom in Arnhem!

Wellicht herinnert u zich nog die tijd, misschien bent u later betrokken geraakt bij de NVR?
Deze videofilm geeft een indruk van die Vrouw en Waterdag,bijna 15 jaar geleden.

https://www.youtube.com/watch?v=pb6XDYLl1yo

 

Waterdraagsters een reportage over Vrouw & Waterdag
De Nederlandse Vrouwen Raad organiseerde Vrouw & Waterdag 2007 "Droge 
voeten en hete hoofden" Feiten en fabels over klimaatverandering en water. De 
klimaatverandering ...

www.youtube.com

Na zoveel jaar willen we (her)ontdekken hoe het er nu voor staat. Is de situatie beter, of is er nog 
steeds verdroging en vervuiling? Moeten de dijken omhoog of het water omlaag?Hoe staat het 
met klimaatharmonisatie? Gaan we rechtvaardig om met water?

Wanneer u onderwerpen heeft die u op de Waterdag 2018 besproken wilt zien, dan hoor ik het 
graag. We kunnen daar rekening mee houden als we een indeling maken voor de werksessies. In 
2019 zijn er weer verkiezingen voor de waterschapsbesturen.
Ook is het mogelijk informatie over uw organisatie te delen op een informatietafel. Liefst uiteraard 
rond het thema "Water".

Medewerking wordt o.a verleend door: Marijke Jaarsma ( Waterschap Vallei en Veluwe ), Rob 
Immink (Waterschap Rijn en IJssel) Lanny Olie ( Afkoppelcoach gemeente Renkum), Piet van Noort 
(verontruste burger) Conny Bergé (deskundige Sustainable Development Goals) Francine Thielen 
(VoormaligNVR CieDO lid) Hans Middendorp (Oprichter Algemene WaterschapsPartij) Joke Kersten 
(Lid Dagelijks bestuur Waterschap Limburg) Marc Balemans (Waterdeskundige voor de Agrarische 
sector)en anderen.

U ben welkom om op 24 oktober erbij te zijn: Weten van Water, Leven met Water!

https://www.youtube.com/watch?v=pb6XDYLl1yo
https://www.youtube.com/watch?v=pb6XDYLl1yo
https://www.youtube.com/watch?v=pb6XDYLl1yo


Een korte aankondiging van deze Waterdag op uw website of in uw nieuwsbrief wordt op prijs 
gesteld.

Graag hoor ik van u, vul a.u.b. onderstaande in en retourneer naar vrouwenwater@gmail.com

Namens Verbond voor Duurzame Ontwikkeling,
Lies Visscher-Endeveld



-.-.-.-.-.-.
Antwoordbrief:

Ja, wij hebben/ ik heb belangstelling voor de Waterdag op 24 oktober en komen/kom naar het 
Provinciehuis te Arnhem
(inloop vanaf 9.00 u)

Naam:

Adres:

Plaats:

Op persoonlijke titel:

Organisatie:

Wij willen (ik wil)graag dat het volgende aan de orde komt:

Wij willen (ik wil)gebruik maken van de infotafel:

Nee, wij hebben (ik heb)geen belangstelling

Ruimte voor opmerkingen:

-.-.-.-.-.-.-. graag retourneren voor 25 september naar vrouwenwater@gmail.com -.-.-.-.-.--.-.-


