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Watercircle.be op sociale media
We kunnen er niet meer
omheen, sociale media is
alomtegenwoordig.
Daarom leek het ons
opportuun om vanaf dit
jaar meer in te zetten op
sociale media. Volg ons op
LinkedIn en blijf op de
hoogte van het reilen en
zeilen
van
onze
organisatie. U zult zeker
niet teleurgesteld zijn! Klik
hier of op de afbeelding
rechts om ons snel online
terug te vinden.

Uw vacature op onze website
Voor de leden van watercircle.be bieden wij een extra
online vacature service aan nl. ‘vacatures watersector’.
Op dit platform, dat te bereiken is via onze website,
worden jobs aangeboden voor iedereen die op
dagdagelijkse basis actief willen zijn in de watersector.
De vacatures worden op regelmatige basis verspreid via
sociale media en (job)beurzen. Heeft u een vacature
binnen dit thema en wenst u deze graag op onze website
te
plaatsen?
Stuur
een
bericht
naar
vacatures@watercircle.be.

Ledenevent brouwerij Van Steenberghe
Op donderdag 21 februari hield watercircle.be zijn
eerste activiteit van het jaar, namelijk een ledenevent
bij brouwerij Van Steenberge. Boven de brouwerij
bevind zicht de mooie bar Baptist, waar we een 70tal van onze leden mochten verwelkomen. Paul
Ockier en Matthias Mertens lichten kort het voorbije
en het komende jaar toe gevolgd door de
introductie van onze nieuwe watercircle-gadgets.
Vervolgens werden de aanwezigen niet enkel verrast
door één maar wel twee mystery guests.
De eerste mystery guest was Dirk Le Roy van
Sustenito. Hij vertelde ons meer over Sustainable
Development Goals (SDG's) wereldwijd en hun vertaling in België. Vervolgens kwam Tom
Vandekerckhove ons meer vertellen over ‘SDG-proof’ peilers van BOSAQ en prikkelde toen iedereen met
het lopend demonstratieproject Gust'eaux in Kuurne.
Na de presentaties konden onze leden een frisse neus halen tijdens de rondleiding in en rond de
brouwerij. Tijdens de rondleiding werden de tradities en verborgen verhalen achter brouwerij Van
Steenberge toelicht door een gids. In bar Baptist konden de leden de hele avond verschillende bieren
degusteren. Om het alcohol in evenwicht te brengen werd ook een buffet voorzien met streekproducten.
Dit alles zorgden voor een gezellig netwerkmoment onder onze leden. We willen iedereen bedanken
voor jullie enthousiasme en talrijke aanwezigheid. Het volledige verslag van het ledenevent en de
presentaties kunt u hier raadplegen.

Verloop innovatieproject KO-Water
Zoals beloofd proberen wij
zo transparant mogelijk te
zijn
over
ons
laatste
innovatieproject
KOWater. Sinds kort is er een
sectie op de website waar u
alle verslagen en geplande
activiteiten in het kader van
KO-Water terugvindt. Deze
verslagen kunt u hier
raadplegen.
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PROJECT – European Innovation partnership: De Waterketen
Onze organisatie slaat de handen in elkaar met DLV om mee te trekken aan een nieuw EIP project: de
waterketen. Het project wil samenwerkingen tussen industrie en landbouwbedrijven promoten. Met het
opstellen van een “aftoetsingsmatrix” wil dit project bekijken of met de bestaande
afvalwaterzuiveringstechnieken en de daarmee bekomen eindkwaliteit aan de wensen van de
eindgebruiker (de landbouwer) voldaan is voor irrigatie. Daarnaast wordt ook beoogd een duidelijk
wettelijk- en kwaliteitskader op te stellen. Het project gaat van start in juli 2019.

Nieuw lid: Lubron bvba
Opnieuw mogen we een nieuw lid verwelkomen in ons netwerk. Wij
stellen u graag Lubron bvba voor. Lubron onderscheidt zich door het
aanleveren van een totaalpakket, namelijk chemicaliën (koel -en
ketelwaterbehandeling),
apparatuur
(ontharders,
ontijzering,
omgekeerde osmose, UV,...) en service (onderhoud op installaties & chemische controles & legionella
opvolging). “Water is nooit zomaar water”. Iedere toepassing van water vraagt om een specifieke blik
op alle aspecten van het watergebruik. Als vaste partner van tal van eindklanten, installateurs,
leveranciers en adviesbureau’s ontwerpt, assembleert en levert Lubron op maat gemaakte, hoog
kwalitatieve waterbehandelingssystemen. Lubron staat voor hoge kwaliteitsoplossingen, waarbij alles
van A tot Z in eigen beheer is.

Op de koffie bij BESIX Sanotec en Sweco
Onze man, Paul Muys, ging opnieuw langs bij een leden van onze federatie: BESIX Sanotec en Sweco

BESIX Sanotec: juweel aan de kroon van de internationale milieutechnologie
Sweco: een nieuwe naam voor een huis met ervaring

Agenda
14 mei – Infosessie oppervlaktewater in Oelegem. Inschrijven kan hier.
3 juni – Infosessie zoutreductie in proceswater(behandeling). Inschrijven kan hier.
19 juni – Tweede ledenevent, meer info en uitnodigingen volgen nog.
27 juni – Infosessie regenwatergebruik. Meer info volgt later.

