Lijst van uitnodigingen te behandelen in de vergadering van
burgemeester en wethouders van dinsdag 4 september 2018
Ingekomen van en activiteit:

Afgevaardigde:

Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard
Waterschap tijdens Wereldhavendagen
Datum: 8 september 2018
Tijd: 11.00 - 13.00 uur
Plaats: LantarenVenster

Kinderboerderij Klein Boveneind
Najaarsfeest 2018
Datum: 15 september 2018
Tijd: 8.00 - 16.30 uur (meeste activiteiten tussen 10.00 - 15.30)
Plaats: Kinderboerderij Klein Boveneind
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Op de Wereldhavendagen is uw waterschap dit jaar aanwezig in een stand waarin de
klimaatverandering centraal staat. Met de twee onderdelen adaptatie en mitigatie spelen we daarbij
in op het thema van de Wereldhavendagen: 'Energize'. De achterliggende gedachten is het
toewerken naar een schonere haven met duurzame en innovatieve maatregelen.
Mini-event
De Wereldhavendagen willen we tevens aangrijpen om kennis te maken met alle wethouders met het
onderwerp water in hun portefeuille. Graag nodigen we u daarom uit voor een mini-event op
zaterdag 8 september van 11.00 tot 13.00 uur bij de bijzondere levensgrote rioolbuis. Aansluitend
is er gelegenheid voor een lunch bij Hotel New York.
The green Line to the Future
Een nieuw element dit jaar bij de Wereldhavendagen is de samenwerking met Summerlabb. Dit is
een initiatief van Jan Douwe Kroeske om wetenschap en innovatie op een laagdrempelige manier
dichterbij het grote publiek te brengen. Over het hele terrein van de Wereldhavendagen stippelt
Summerlabb dit jaar de 'Green Line to the Future' uit.
De waterschappen profileren zich bij deze 'Green Line to the Future' met een grote rioolbuis. In
deze blikvanger kunnen bezoekers daadwerkelijk 'binnenstappen in een riool' en zien hoeveel
energie een waterschap opwekt aan de hand van een nieuwe tool. In het riool is een 'troon' en u kunt
daarop zitten en vragen beantwoorden en/of contact komen met bezoekers van de
Wereldhavendagen.
Adres en route
Wij staan bij LantarenVenster in Rotterdam. Eenvoudig te bereiken met het openbaar vervoer. Ook
is er de mogelijkheid om op twee plaatsen op onze gereserveerde bus te stappen voor een rit naar
LantarenVenster. De eerste mogelijkheid daarvoor is bij waterschap Hollandse Delta om 10.40 uur,
de tweede mogelijkheid is bij het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard om
10.50 uur. Uiteraard is ook de terugreis geregeld.

U kunt zich aanmelden via Marianne Trapman, e-mail: m.trapman@hhsk.nl of telefoonnummer 06¬
31776505. Graag voor 31 augustus.

Hoogachtend,
Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,
secretaris-directeur,

dijkgraaf,

M.J.H. van Kuijk

mr. J.H. Oosters
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Geachte leden van de raad en het College B & W

Onderwerp Van/behandeld door Datum
Najaar feest 2018 Kinderboerderij Klein Boveneind 15 September

Geachte mevrouw/mijnheer,
Bij deze nodigen wij u uit op ons Najaarsfeest, met dit jaar kramen met Streek Producten.
Er is voor alle leeftijden wel wat te vinden.
U ben van harte welkkom.
Zaterdag 15 September, Kinderboerderij Klein Boveneind
Wij zijn vanaf 8.00 uur tot 16.30 uur geopend
Maar de meeste activiteiten zullen plaatsvinden tussen 10.00 uur en 15.30 uur.
Met om 11.00 uur een "Roofvogel demonstratie" ( van ongeveer 75 minuten hierna een foto sessie).
Wat kunt u zoal verwachten op de Kinderboerderij
Kinderrommelmarkt Stichting Pameijer
Kantklossen Springkussen
Schminken Verkoop kruidenthee etc.
Kaas verkoop Honing en Bijen producten
Kinderspeelgoed Chocolade producten
Lokale producten Streekproducten
Ambachtelijke producten Bedrukte tassen
Brocante spullen Etc.
Kinderen kunnen cup cakes versieren Een steentje slijpen bij Geode
En tussen door kan je ook nog een patatje eten.
We hopen er weer een gezellige en leerzame dag van te maken.
Tot 15 september,
Met vriendelijke groet,
Leen Ouwendijk,
En het Kb Team
Kinderboerderij "Klein Boveneind"
Stichting IJssel Werk
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