
Uitnodiging Waterleliedag 6 november 2013

Doetinchem, 11 oktober 2013

Beste Waterlelie,

Met genoegen nodigen wij u uit voor de 28e bijeenkomst van Waterlelie, het
netwerk van vrouwelijke waterschapsbestuurders. Wij hebben ons best gedaan
om u allen een interessant programma aan te bieden in Doetinchem, waarin we u
het waterschapswerk laten beleven. Het thema van de dag is “Verbinden en
Watervisie 2030”.

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 6 november 2013 in het werkgebied van
Waterschap Rijn en IJssel. Tussen 9.30 en 10.00 uur ontvangen wij u graag in
ons waterschapskantoor aan de Liemersweg 2 in 7006 GG Doetinchem.
De mogelijkheid bestaat om u met een busje op te halen bij het station. Wilt u
bij uw aanmelding doorgeven als u daar gebruik van wil maken?

Wij verzoeken u vriendelijk om u uiterlijk maandag 28 oktober aanstaande per
e-mail aan te melden bij Lonneke Bol via: l.bol@wrij.nl. Wilt u ook mailen als u
niet deelneemt? Ook vernemen wij graag of u bijzondere dieetwensen heeft. We
sluiten de dag af met een maaltijd in ons waterschapskantoor van 18.00 tot circa
20.00 uur.

Voor zover er sprake is van niet gekozen dames, die zich wel bezig houden met
bestuurswerk (fractievolgers), zijn zij ook van harte uitgenodigd.

Met vriendelijke groeten,
namens alle dames van het bestuur van Waterschap Rijn en IJssel,

DB: Antoinet van Helvoirt-Looman, Els Rutting, Jannie Lamberts-Grotenhuis
AB: Diny Berends-Bos, Tinie te Dorsthorst, Ruth Maatman, Karin Otermann,
Joke Pot-Klumper, Wilma Winkelhorst

Bijlagen: -praktische informatie

WATERLELIE
NETWERK VAN VROUWEN IN
WATERSCHAPSBESTUREN

Coördinator van Waterlelie:
 L. Bruggink-v.d. Steen

e-mail: l.brugginkvandersteen@upcmail.nl

www.waterlelienetwerk.nl



PRAKTISCHE INFORMATIE

Waterschapshuis: Waterschap Rijn en IJssel
Liemersweg 2, 7006 GG Doetinchem
Bij gebruik van navigatie: Energieweg Doetinchem
(Postbus 148, 7000 AC Doetinchem)
Tel. 0314-369 369
Fax 0314- 343 258

Website: www.wrij.nl E-mail: waterschap@wrij.nl

Parkeren: U kunt uw auto parkeren op het parkeerterrein
van het waterschapskantoor.

Openbaar vervoer: U kunt gebruik maken van de mogelijkheid om met een
bus opgehaald te worden van het station. Wilt u dit
aangeven bij uw aanmelding.

Overnachten: Hoteltips:
*Op ongeveer 1 km afstand:
Hotel Villa Ruimzicht
Ruimzichtlaan 150, 7001 KG  Doetinchem
T: 0314 320 680
E: info@hotelvillaruimzicht.nl

*Op ongeveer 5 km afstand:
Hotel Café Restaurant De Gouden Karper
Dorpsstraat 9, 6999 AA  Hummelo
T: 0314 381 214
E: welkom@degoudenkarperhummelo.nl

Contactpersoon van het waterschap is:
Lonneke Bol-Voetman,
medewerker bestuurlijk secretariële zaken: T: 0314-369 350 E: l.bol@wrij.nl


