VWG Nieuwsbrief 7 juni 2017

VWG Bestuur: Binnen het bestuur ontstaat een vacature door het aftreden van bestuurslid A.
vd. Wekken. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Vincent Erdin, secretaris van de
vereniging.
Het bestuur is voornemens om met de leden van gedachten te wisselen over het advies van de
op 6 oktober 2016 ingestelde Adviescommissie en de uitkomst daarvan. Het bestuur zal de
leden in kennis stellen van het bestuursvoorstel met het verzoek daar tijdens een extra ALV
die in november in Delft gehouden zal worden op te reageren.
VWG data:
Vrijdag 6 oktober 2017: Najaarsexcursie VWG in Leiden (hoogheemraadschap van
Rijnland); thema: polderbemaling in het gebied van het hoogheemraadschap van wind- en
stoombemaling.
Nb: Leiden is goed bereikbaar per trein.
Er is beperkt parkeerruimte bij het kantoor van het Hoogheemraadschap.
Uitnodiging volgt medio september.
November 2017: NajaarsSymposium met ALV, plaats TU Delft
Exacte datum, tijd en plaats worden nog bekend gemaakt.
februari 2018: Reflecties op 25 jaar TWG, Symposium in het kader van het 25 jarig bestaan
van het tijdschrift van de Vereniging.
Exacte datum en tijd worden nog bekend gemaakt.
Dit symposium wordt op de VU in Amsterdam gehouden.
19 februari 2018: 200 jaar NAP, Bijeenkomst bij het Waterschap Amstel, Gooi & Vecht,
Amsterdam.
Voorjaarsexcursie: 7 juni 2018: Provincie Zuid Holland,
Najaarsexcursie: 5 oktober 2018: nog in te vullen
Website:
De vereniging heeft een website die te vinden is via de zoekterm:
Waterstaatsgeschiedenis.nl
Naast de Nieuwsbrief zullen er ook andere ,historische, berichten geplaatst worden.
Expositie:
In de Sint Bavo, Grote Markt Haarlem begint op dinsdag 20 juni de expositie: Waterbazen,
waterbeheer in verleden, heden en toekomst.

Het gaat om een drieluik. De andere twee delen van de expositie zijn te bezoeken in het
museum Cruquius (Cruquiusdijk 27, Cruquius) en het Rijnlandshuis in Spaarndam
(Spaarndammerdijk 23 a, Spaarndam).
Voorjaarsexcursie 1 juni 2017
Op donderdag 1 juni j.l. werd de Voorjaarsexcursie van de VWG gehouden. Gastheer was
Waterschap de Dommel in Boxtel.
Tijdens een van de lezingen werd de problematiek van het zuiveren van grote hoeveelheden
restanten van medicijnen die in het water terecht komen aan de orde gesteld.
Momenteel is het mogelijk om via de site van het Slingelandziekenhuis Doetinchem
suggesties kenbaar te maken voor de bouw van een nieuw ziekenhuis in Doetinchem (medio
2022 in gebruik).

