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De jaarlijkse Wereld Water Dag rivier schoonmaak is sinds 2009 een initiatief van Erik Van Loon, Stichting Aquarius

11e Editie 1 maart 2019

Oplage 25.000 stuks

Stichting Aquarius zoekt deelnemers

Vind je schoon water belangrijk doe dan
ook mee aan onze rivier schoonmaak!
Dit jaar willen wij met tenminste duizend deelnemers van Leiden tot Rotterdam
45 km rivier schoon maken. Help je mee?
in 3 waterschappen en 6 gemeenten.
Wij kunnen deze 45 km lange
route in één dag schoonmaken door de
route op te delen in 24 etappes van +/2 km en door vervolgens in een grote
golfbeweging om de 15 minuten een
etappe te starten kunnen wij de hele
route in 24 x 15 = 360 minuten of te
wel 6 uur schoonmaken.
Na afloop van elke etappe
wordt het afval door ons gescheiden
geteld, gewogen en afgevoerd. Speciaal
hiervoor krijgt elk team bij aanvang zes
verschillende vuilniszakken uitgereikt:
geel voor plastic, groen voor groen afval, blauw voor glas, rood voor metalen,
grijs voor restafval en wit voor papier.
Wij kunnen deze rivieren en
kanalen echter niet alleen schoonma-

Wedstrijd

Dichten Voor Water V
Dichters dichten voor schoon water

Voor Wereld Water Dag organsieren wij sinds 2014 jaarlijks
een Dichten Voor Water festival op 21
maart de Unesco International Day Of
Poetry.
Het thema van Dichten Voor
Water V is ‘Laat niemand achter’. Heb
je een mooi gedicht over dit thema of wil
je vandaag of morgen een gedicht schrijven stuur het dan voor 15 maart in via
www.wereldwaterdag.nl/dichten. Vervolgens buigt onze jury zich over de inzendingen en worden de 52 beste gedichten
geselecteerd en gebundeld.

ZOMER UNI
V

Dit jaar zal het Dichten Voor
Water V festival van 19:00 tot 22:00
in het literaire café Huis Der Zotheid te
Rotterdam plaatsvinden. Hier kunt u na
afloop van het festival ook de dichtbundel met daarin de 52 beste gedichten
kopen. Al zal de Dichten Voor Water V
bundel net als in voorgaande jaren voor
iedereen ook weer gratis te downloaden
zijn.
In de jury dit jaar zitten:
– Marianne van Velzen, Stadsdichter
– Ingrid ter Woorst, Neerlandicus
– Erik Van Loon, Stichting Aquarius
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Twintig leuke en inspirerende zomer colleges
van elk twee uur voor jeugd van 10-14 jaar!
www.zomeruniversiteit.nl

ken en daarom zoeken wij naast deelnemers ook nog tientallen vrijwilligers,
ambassadeurs, donateurs en sponsoren. Dit jaar heb ik u hulp extra hard
nodig omdat de drie waterschappen aan
de route ondanks de miljoenen euro’s
aan waterschapsbelastingen en de as.
waterschapsverkiezingen op 20 maart
a.s. de 11e Wereld Water Dag rivier
schoonmaak niet willen steunen.
Wil jij je wel ook inzetten voor
schoon water. Ga dan naar www.wereldwaterdag.nl/doe-mee en geef je ook op
als deelnemer, vrijwilliger, ambassadeur,
donateur of sponsor. Wij nemen dan binnen een paar uur contact met je op.
Erik Van Loon
Stichting Aquarius

Echt Zuiver Water

De hele
maand april
€ 50,- korting

Van 1 tot 30 april betalen
inwoners van Leiden, Leidschendam-Voorburg, Den Haag, Delft en
Rotterdam geen € 295,- maar slechts
€ 245,- voor een nieuwe Aquapeak
Waterzuiveringsinstallatie incl. rvs
design kraan.
Met deze installatie die onder
elke aanrechtkastje past zuivert u 95 tot
99% van alle in het leidingwater opgeloste stoffen. Drinkt u nu nog ongemerkt
restanten van nano-plastics, medicijnen,
bestrijdingsmiddelen, chemicaliën en
hormonen dan behoort dit na installatie
tot het verleden.
U hoeft ook nooit meer naar de
winkel voor water in plastic flessen, uw
eten smaakt beter, uw bloemen blijven
langer goed en door gebruik van echt
zuiver water wordt de levensduur van
waterkokers, koffie-, theezetapparatuur
en strijkijzers verlengd.
Ga naar www.echtzuiverwater.nl
voor de € 50,- waardebon code: aqua123

17 april - 19:30-21:30

Lezing Echt Zuiver Water
in Huis Der Zotheid

www.ferrymenfotografie.nl

Schoon Water Feest

Alle deelnemers met een Wereld Water Dag speldje
zijn na afloop van harte welkom op het schoon water
feest van 18:00 tot 22:00 in Huis Der Zotheid.
Het schoon water feest in
Huis Der Zotheid kent het volgende
programma:
18:00-18:15 Opbrengst
Het feest wordt geopend met hoeveel
kg vuil per categorie die dag uit het
water is gevist.
18:15-18:30 Mooiste kleurplaat
De mooiste kleurplaat wordt onthuld
18:30-18:45 Ideeën Voor Water
Kinderen op een zeepkist presenteren
hun meest baanbrekende Ideeën Voor
Water.
18:45-19:00 Zonneflessenboten Veiling
De twee mooiste, de twee snelste en

een jury zonneflessenboot worden geveild voor het goede doel!
19:00-19:30 Dichten Voor Water V
De zes beste gedichten van Dichten
Voor Water V worden voorgedragen
Het schoon water feest is
overigens uitsluitend toegankelijk voor
deelnemers want alleen op vertoon van
je Wereld Water Dag herinneringspeldje krijg je die avond toegang tot het
schoon water feest.
Kortom de jaarlijkse rivier
schoonmaak is niet alleen goed voor
de aarde, de dieren en planten maar
ook voor jou!

Fietsvissen

Doe mee!

Bij 25 bruggen langs de route gaan wij op
Wereld Water Dag fietsvissen. Je kunt deze bruggen
herkennen aan het volgende verkeersbord.
Op Wereld Water Dag is het gratis! Wil je na vrijdag 22 maart ook fietsvissen met bijv. collega’s, teamgenoten of gewoon vrienden ga dan naar www.fietsvissen.nl
voor meer informatie.

WWW.HUISDERZOTHEID.NL

Sinds 2009 maak ik met de
opbrengst van ondermeer de Rotterdam Swim, de Amsterdam Swim en de
Zeemeerminnenparade elk jaar op de
United Nations - Wereld Water Dag (22
maart) een rivier schoon.
Ik doe dat elk jaar met lezers
zoals jij en honderden andere ondernemers, politici, studenten, journalisten,
wetenschappers, kinderen, etc. Zo hebben wij de afgelopen 10 jaar al meer dan
350 km rivier schoongemaakt.
Dit jaar maken wij van het stadhuis van Leiden tot aan het stadhuis van
Rotterdam de Nieuwe Rijn, het Rijn-Schiekanaal, de Schie en delen van de Maas en
de Rotte schoon! Met deze schoonmaakactie verbinden wij 12.000 bedrijven en
1,8 miljoen burgers wonend en werkend

HUIS
DER
ZOTHEID

vergaderen - concerten - lezingen - boeken - films - exposities - festivals

Leidschendam

Ideeën Voor Water III

Hoe kunnen wij
olierampen voorkomen?

Heb je een baanbrekend idee
zend dit idee dan via wereldwaterdag.nl/
zeepkist in en wie weet sta jij dan tijdens
het afsluitende schoon water feest op
de zeepkist.
WERELD WATER DAG 2019

IDEEËN VOOR WATER IV
Hoe kunnen wij olierampen voorkomen?
Stichting
Aquarius

Ben je tussen de 10 en 14 jaar en heb je een
baanbrekend idee hoe wij olierampen zoals
afgelopen zomer in de Rotterdamse Haven
kunnen voorkomen!

Schoon Water Lunch

Om 12:00 serveert de gemeente Leidschendam alle deelnemers een lunch.

Stuur deze dan je idee vóór 1 maart as in en
wie weet mag jij dan op 22 maart
het winnende idee aan een
jury van deskundigen
presenteren!
Erik Van Loon

Ecomare/Salko de Wolf

Sinds 2015 organiseren wij
elk jaar een Ideeën Voor Water campagne voor kinderen van 10 tot 14 jaar
waarbij wij op zoek gaan naar de meest
baanbrekende ideeën voor schoon water. Thema dit jaar is: hoe kunnen wij
olierampen voorkomen?
Kinderen uit heel Nederland
kunnen dit jaar dankzij het Dutch Design
Center en de Zomer Universiteit Nederland deelnemen en de kinderen met de
meest briljante oplossingen mogen die
op 22 maart in Rotterdam presenteren
aan een deskundige jury en een zaal vol
enthousiaste wetenschappers, journalisten, politici, ouders en ondernemers.
De presentaties worden gefilmd en na
afloop via YouTube wereldwijd verspreid.
Het kind met het beste idee
wint voor de hele klas een Zonneflessenboten Knutselworkshop en een persoonsgebonden passe-partout voor de
Zomer Universiteit 2019.

www.wereldwaterdag.nl/zeepkist
Met steun van de Zomer Universiteit Nederland!

Van 1281 tot 1648 lag hier,
als onderdeel van de grensafscheiding
Rijnland en Delfland een overtoom.
Een overtoom is een installatie waarbij
een schip over land van het ene in het
andere water wordt getrokken, met het
doel om het hoogteverschil te overwinnen.
Op veel plekken in Leidschendam is die grens na al die eeuwen nog
steeds goed zichtbaar. Zo kun je tussen
de Burgemeester De Haan-Groenpark en
de Koningin Julianaweg maar liefst negen
oude grenspalen terugvinden. Op o.a.
wereldwaterdag.nl/grenspalen vind je
deze en één bijzonder roestig driezijdig
stalen exemplaar met daarop de wapens
van de gemeente en de hoogheemraadschappen Delfland en Rijnland.
De huidige schutsluis is overigens gebouwd tussen 1886 en 1887.
Het tolhuisje waar men van 1648 tot
1886 onderdoor ging (zie inzet) werd
toen vanwege boten met een mast vervangen door het grote tolhuis dat inclu-

Techniekworkshops voor kinderen

Leidschendam een lunch aangeboden.
Alle andere deelnemers krijgen na afloop van hun schoonmaak verpakkingsvrije ontbijtkoek en waterrijk fruit om de
honger te stillen en de dorst te lessen.

Etappe 1 - 4 | 7 km

Etappe 12 | 2,5 km

Leiden

Rijswijk

HH Rijnland

10:15 | 2.000-3.500 m.
Wilhelminabrug

Sluis Leidschendam - foto M.M.Minderhoud, 2010
Sluis Leidschendam - litho C.W. Mieling, 1863

Sinds 2008 zwemmen deelnemers jaarlijks 3 km (Hele) of 1,5 km
(Halve) rond het Noordereiland in hartje
Rotterdam om geld op te halen voor
wij aan maximaal 20 basisscholen voor het goede doel. Dit kan Alleen of in
€ 250,- ipv € 300,- per klas een work- Estafette- of Teamverband.
shop van +/- drie uur in de ochtend of
middag geven. Wil je als school ook
deelnemen ga dan naar www.wereldwaterdag.nl/workshops voor meer informatie.

Deelnemers kunnen uit de volgende goede doelen kiezen: Wereld Water Dag, de Zomer Universiteit of Wereld
Gehandicapten Dag.
Zwem jij ook mee voor het
goede doel?

Voor Schoon Water

12 JAAR

ROTTERDAM SWIM

Roomburgerweg 1
Vanaf deze brug gaan wij het Rijn-Schiekanaal / De Vliet schoonmaken tot aan
de fietsbrug naast de in 1878 geopende
spoorlijn Woerden-Leiden. Het is een
korte etappe en op de terugweg gaan
wij ook de andere kant schoon maken.

10:30 | 3.500-5.500 m.
Kanaalbrug
Hoek Cronesteinpad / Heinekenpad

In Delft vindt van 13:00-13:30
de zonneflessenbotenrace plaats
waarbij kinderen met hun zelf
gemaakte zonneflessenboten van
het stadskantoor naar IHE varen.

10:45 | 5.500-7.000 m.
Tuinvereniging Roomburg

13:00 | 22.500-25.000 m.
Grens Rijswijk – Delft

Vlietweg 66
Hier passeren wij de nieuwe N434 tunnel van de toekomstige Rijnlandroute.
Vanaf deze grens wordt het Rijn-Schiekanaal respectievelijk de Vliet, de
Trekvliet, de Delftsche Vliet en om de
verwarring compleet te maken de Delftse Schie genoemd.

Brasserskade 1
Samen met leerlingen van het ROC
Mondriaan maken wij tot aan de Oostpoort schoon.

Etappe 5 | 1 km

Voorschoten

11:00 | 7.000-8.000 m.
Vlietlandbrug

Rietpolderweg 12
Vanaf de Vlietlandbrug op de grens
van de gemeenten Voorschoten en
Leidschendam-Voorburg maken wij het
recreatiecentrum Vlietland schoon.

11:15 | 8.000-10.000 m.
Recreatiecentrum Vlietland

Ook aan de allerkleinsten hebben wij gedacht.
Schoonmaken van rivieren is
geen kinderspel daarom organiseren
wij sinds 2008 elk jaar voor de allerkleinsten een kleurplatenwedstrijd, zodat ook zij aan de hele wereld kunnen
laten zien hoe belangrijk schoon water
voor hen is.
Hou je van schoon water voor
de bloemen, bomen, vogels, vissen, vlinders en/of voor je zelf om te zwemmen
of te zeilen kleur dan onze kleurplaat
op je mooist in en lever haar tijdens de
schoonmaak actie in bij de organisatie.
Voor elke kleurplaat krijg jij een set met
maar liefst 12 kleurpotloden kado.
De kleurplatenwedstrijd wordt
dit jaar mede mogelijk gemaakt door het
Art Drawing Center Rotterdam.
www.artdrawingcenter.com

11:30 | 10.000-12.000 m.
Overhaalbrug
Oostvlietweg 45
Vanaf deze brug gaan de deelnemers
de oevers van de Vogelplas schoonmaken. Hier komen wij ook langs de
Paalkampeerplaats Leidschendammerhout van Staatsbosbeheer.

11:45 | 12.000-14.000 m.
Pensionstal de Windhoek

DOE MEE!

WWW.ROTTERDAMSWIM.COM
Amsterdam Swim | Rotterdam Swim | Royal Amstel Swim

12-18 jaar

Stichting Aquarius - Voor Schoon Water

Met korting naar de film
ism het Internationale Jeugd Film Festival

Met dank aan de gemeente
Den Haag en het Internationale Jeugd
Film Festival krijgen deelnemers van
12 tot 18 jaar op zaterdag 23 maart
op vertoon van hun herinneringsspeldje
€ 5 euro korting op de film Oceans van
in het Omniversum.
Ben je op zaterdag 23 maart
om 15:00 verhinderd en/of wil je nog
een keertje met korting naar de film
dan kan je tijdens het 4e Internationale
Jeugd Film Festival van 1 tot 5 juni 2019
met € 2,50 korting naar de speciale Wereld Water Dag film op woensdag 5 juni.
Kijk op www.wereldwaterdag.
nl/film voor meer informatie over deze
actie.

ZEEMEERMINNENPARADE

Kom op 21 juni (midzomernacht) naar de Boulevard van Scheveningen en paradeer met ons
als zeemeermin, piraat of haai voor schoon zeewater en het begin van de zomer.

18-19:00 Zeemeerminnen Parade
19-20:00 Zeemeerminnen Race
20-02:00 Zeemeerminnen Party

1-5 JUNI 2019

4e Internationale
Jeugd Film Festival

www.zeemeerminnenparade.nl

22-31 maart

Steun

KRIJG OP VERTOON VAN JE SPELDJE
25% KORTING OP ALLE BOEKEN!

facebook.com/zeemeerminnenparade | twitter.com/zeeparade

Thema 2019
WWW.JEUGDFILMFESTIVAL.NL

DE GROTE STAD

STICHTING AQUARIUS
NL18 INGB 0006 9485 82

www.huisderzotheid.nl/boeken

Stationsplein 1
Vanaf het stadskantoor maken wij
aan de Schieweg de oevers van de
Schie schoon tot aan het Kruithuis.
Op de terugweg maken wij de andere
zijde van de Schieoevers schoon. De
gemeente wil de bedrijventerreinen aan
de Schieoevers om toveren tot een hip
woon-werkgebied.

In Rotterdam vindt van 18:0022:00 het schoon water feest
plaats met o.a. de finale van Ideeandere zijde van een rivier schoonmaak ën Voor Water en de veiling van
zit dat er nu vanwege gebrek aan brugde mooiste en snelste zonneflesgen helaas niet in.
senboten voor het goede doel.

HHSK

12:00 | 14.000-16.000 m.
Sluiskolk Kantoor

14:15 | 32.000-34.000 m.
Brug over de Zweth

Sluisplein 10
De eerste etappes zitten er op en om
de deelnemers warm te houden wordt
er door de gemeente Leidschendam
een lunch geserveerd. Overigens krijgen alle andere deelnemers na afloop
ook wat te eten en te drinken.

Zwethkade 2
Het buurtschap Zweth ligt in twee
gemeenten aan weerszijden van de
Berkelsche Zweth. Vanaf de grens Midden Delfland / Rotterdam maken wij de
Schie tot de Doenbrug schoon.

Etappes 10-11 | 4 km

Den Haag

Op zaterdag 23 maart krijgen
deelnemers van 12 tot 18 jaar
op vertoon van hun Wereld Water
Dag speldje 2019 met dank aan
de gemeente Den Haag en het
IJFF € 5,- korting op de film
Oceans in het Omniversum.

Dinsdag 21 juni

Schrijf je snel in en doe mee!

Oostvlietweg 27
Vanaf hier maken wij de linkeroever van
de Vliet schoon en op de terugweg de

Oostpoort 1
Hier maken wij officieel maar één km
schoon. Heb je echter de smaak te
pakken en wil je op de terugweg ook
de vele grachten schoon maken dan
houden wij je natuurlijk niet tegen!! De
Oostpoort staat ook op het schilderij
‘Gezicht op Delft’ dat Vermeer rond
1660 schilderde.

Etappe 18-24 | 13 km

HH Delfland

14:30 | 34.000-35.500 m.
Doenbrug
Delftweg 132
Vanaf de Doenbrug zien wij de onlangs
geopende bochtafsnijding Delftse
Schie. Wij volgen echter de oude route
door de dorpskern Overschie.

14:45 | 35.500-38.000 m.
Hogebrug

12:15 | 16.000-18.000
Wijkerbrug

12:30 | 18.000-20.000 m.
Oude Tolbrug

Schrepelpad 2
Vanaf deze brug maken de deelnemers
tot Buitengoed Dorrepaal ‘de Vliet’
schoon en hierbij zien wij aan de overzijde Huygens’ Hofwijck. Huygens was een
Nederlandse wis-, natuur- en sterrenkundige, uitvinder en schrijver.

Westvlietweg 115
Na Buitengoed Dorrepaal passeren de
deelnemers de nieuwe Victory Boogie
Woogietunnel, het Familiepark Drievliet en net daar waar tram 1 langs de
Vliet naar Delft gaat rijden stopt deze
schoonmaak bij de brug de Oversteek.

Einde etappe
Naar gelang de hoeveelheid vuil en
het aantal vrijwilligers ben je meestal
binnen het uur bij het volgende punt.
Daar kan je het afval achterlaten!
Is je vuilniszak eerder vol meld het
dan even bij de organisatie zodat wij
deze later kunnen ophalen. Op de
terugweg, proberen wij altijd ook de
andere kant schoon te maken.

Herinneringsspeldje

13:15 | 25.000-26.000 m.
Oostpoort

13:30 | 26.000-28.000 m.
Stadskantoor Delft

Etappe 6-9 | 6 km

Rietpolderweg 1
Bezoekers van het recreatiecentrum
maken niet alleen dit deel van het
Rijn-Schiekanaal maar op de terugweg
ook de oevers van Vlietland schoon.

Elke groep wordt begeleid door twee
vrijwilligers van de organisatie en zij
lenen schepnetten, grijpers, gekleurde vuilniszakken (geel voor plastic,
groen voor groen afval, blauw voor
glas, rood voor metalen en grijs voor
restafval), turfkaarten, potloden en
handschoenen uit.

Delft

Dit is een lange route. Wij lopen langs
de Waterspeeltuin tot de tuinvereniging
Roomburg. Op de terugweg kunnen wij
vanaf de Lammebrug ook de andere
zijde schoonmaken.

De gemeente LeidschendamVoorburg biedt op de Sluiskolk
alle deelnemers een lunch aan.

Kleurplatenwedstrijd

Gereedschappen

Etappe 13-17 | 9,5 km

Leidschendam-Voorburg

0-4 jaar

Om de route in één dag schoon te
maken hebben wij de route opgedeeld in 24 etappes van +/- 2 km.

Delftweg 35
Hier lopen de deelnemers onder de A4
door langs de trambaan en de Rijswijkse Golfclub tot aan de grens van Rijswijk en Delft. Op de terugweg steken
wij bij de snelweg de Delftsche Vliet
over om vanaf daar tot De Oversteek
ook de andere kant schoon te maken.

10:00 | 0.000-2.000 m.
Stadhuis Leiden
Stadhuisplein 1
In 2014 maakten wij de Oude Rijn
schoon van Harmelen tot Katwijk aan
Zee. Dit jaar maken wij in Leiden de
Nieuwe Rijn en het Rijn-Schie Kanaal
aan beide kanten schoon.

Leeswijzer

Schoonmaken

12:45 | 20.000-22.500 m.
Brug De Oversteek

Let op! de gemeente Leiden
steunt de 11e UN Wereld Water
Dag niet. Wij hebben hier u steun
in de vorm van sponsoring, donaties, etc dan ook hard nodig!

START

Zwemmen Voor Water

Finale Zonneflessenboten Race in Delft!
ren van 10 tot 12 jaar. Tijdens deze workshops laten wij kinderen kennis maken
met recycling, motortechniek, electrotechniek, scheepsbouwkunde, zonne
energie, etc. door van afval boten te
bouwen die op zonne energie varen.
De hele maand maart kunnen

sief de onlangs gerestaureerde bruggen
sinds 1998 op de Rijksmonumentenlijst
staat.
Op deze historische plek krijgen alle deelnemers van de gemeente

12 Jaar Rotterdam Swim

Bouw met je klas een
zonneflessenboot

Het Nederlandse bedrijfsleven
zit te springen om technici. Volgens
berekeningen komt men dit jaar maar
liefst 170.000 technici tekort.
Stichting Aquarius doet daar wat
aan door sinds 2012 Zonneflessenboten
Techniekworkshops te geven aan kinde-

Route

13:45 | 28.000-30.000 m.
Kruithuis Delft
Schiekade 1
Hier gaan wij tot het gemaal schoonmaken en als je 500m doorloopt kun je op
de terugweg via o.a. het Abtswoudse
Bos terug naar het Kruithuis.

14:00 | 30.000-32.000 m.
Gemaal Lage Abtswoudse
Polder
Schieweg 160
Vanaf het gemaal gaan wij tot de
Zweth schoonmaken. Hiervoor gaan wij
onderweg over de Kandelaarbrug, die
zijn naam dankt aan het nabij gelegen
buurtschap Kandelaar en de voormalige
herberg “De Candelaar”aan de Schie.

Eten en drinken
Naast een herinneringsspeldje krijgen
alle deelnemers na afloop ook verpakkingsvrije ontbijtkoek en waterrijk
fruit om de honger te stillen en de
dorst te lessen.

Vuilniszakken
Bij het ophalen van de vuilniszakken
worden alle zakken geturfd, gewogen
en gescheiden afgevoerd door .....

Deelnemen
Zin om te helpen? Geef je op via:
www.wereldwaterdag.nl/doe-mee of
www.facebook.com/wereldwaterdag

Rotterdam

15:15 | 39.500-41.000 m.
Lage Erfbrug

Havenstraat 7
Nu maken wij de Coolhaven en
de Parkhaven schoon. De havens
worden gescheiden door een
sluis. Even voor de Maastunnel
zie je links de Euromast.

15:30 | 41.000-43.000 m.
Maastunnel
Parkkade 31
Omdat de kades hier zo hoog en
hard zijn zul je weinig vuil tegenkomen. In het zijhaventje tov de
Ballentent en in de Veerhaven ligt altijd
veel zwerfafval.

15:45 | 43.00-45.000 m.
Erasmusbrug
Willemsplein 77
Vanaf de Erasmusbrug kan je het
Noordereiland zien. Daar zwemmen
deelnemers aan de Rotterdam Swim
elk jaar om geld in te zamelen voor
Wereld Water Dag. Na het Maritiem
Museum maken wij nog een stukje
Rotte schoon.

Overschiese Dorpsstraat 171
Nu maken wij de oevers langs het
fietspad tot aan de spoorbrug schoon.
Hierbij komen wij langs o.a. de Schiege- 18:00 | Stadhuis Rotterdam
vangenis een de Van Nelle Fabriek.
Coolsingel 40
Op de stoep van het Stadhuis wordt
direct na afloop bekend gemaakt
15:00 | 38.000-39.500 m.
hoeveel afval wij dit jaar hebben opgeHorvathbrug
haald. De berg afval kan je na afloop
Abraham van Stolkweg 41
zien voor het Huis Der Zotheid. Hier
Nu gaan wij voor de 3e keer in 11 jaar
vindt ook het feest plaats.
dit deel van de Schie tot Historisch
Delfshaven schoonmaken.

WWW.WERELDWATERDAG.NL/DOE-MEE

Voor elke volle vuilniszak en/of ingevulde turfkaart krijg je een herinneringsspeldje (max. 1 per persoon).
Met dit speldje op je borst sta je niet
alleen midden in de belangstelling,
maar ontvang je in de laatste week
van maart ook allerlei voordelen bij
deelnemende winkeliers.

FINISH

18:00-22:00

Feest

Huis Der Zotheid
Haringvliet 401
Na de bekendmaking lopen de deelnemers via de Erasmusroute (1.500 m.)
vanaf het Stadhuis van Rotterdam naar
het literair café Huis Der Zotheid voor
het afsluitende feest. De Erasmusroute wordt jaarlijks in een feestelijke
verkleedoptocht gelopen ter opening
van het Lof Der
Zotheid Festival!

“Adopteer
een etappe
en werf samen
met ons deelnemers”
Erik Van Loon

WWW.FACEBOOK.COM/WERELDWATERDAG

Knip de poster uit en hang deze goed zichtbaar op!

WERELD WATER DAG
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Dutch Design Battle 2019

De Dutch Design Month organiseert
in 2019 samen met het Dutch Design
Center voor de derde keer op rij de
Nederlandse editie van de Dutch Design
Battle.

In 2019 kent de battle de volgende
opgave:
Design a clean air stove for cooking,
heating and electricity
info: www.dutchdesignbattle.com

Deadline, 1 november 2019

Dutch Design Month
Sinds 2018 kent de provincie Zuid Holland
haar eigen jaarlijkse Dutch Design festival.

DUTCH
DESIGN
MONTH

NEWSDAM

2019

Design a clean air stove
for cooking, heating and
electricity?
Your answer is important to us!

10 contenders will be invited to
the final at November 22nd.
There will be three rounds:
Round 1 - Juni 1 till November 1
First and last day to complete application
Round 2 - November 15
Announcing the 10 nominees

Participate
and win
a Dutch Design Month

Designer in Residence
Programme from
december 1st till 24th 2019 in

Rotterdam

Round 3 - November 22
The Dutch Design Battle

Sponsors

Start here!

www.dutchdesignbattle.com

HUIS
DER
ZOTHEID

www.facebook.com/dutchdesignbattle / Proud member of the World Design Battle

Colofon

all you need to know

Doe mee!

Sponsoren

Newsdam
needs you

~ since 2008 ~

1-24 december 2019

HUIS
DER
ZOTHEID

Newssite

The news site newsdam.com
is looking for reporters in the Netherlands to write in english about all kind
of Dutch topics.

Foto: Michael Coghlan

Rotterdam - Delft - Leiden

DUTCH
DESIGN
BATTLE

11 JAAR

www.wereldwaterdag.nl

Mede mogelijk gemaakt door:

id

Le

22

Design Wedstrijd

4e EDITIE
WWW.DUTCHDESIGNMONTH.COM

facebook.com/dutchdesignmonth | twitter.com/designmonth

Waar inwoners uit Zuid Holland tot
een paar jaar geleden naar Eindhoven,
Milaan of verder moesten reizen om
meer dan drie dagen design te kunnen
zien heeft Erik Van Loon van het Dutch
Design Center sinds 2016 met eigen
geld een geheel nieuw en veelal gratis
toegankelijk design festival neergezet.
Het festival begon in 2016 in
Rotterdam en telde afgelopen jaar maar
liefst 66 evenementen in Rotterdam en 6
evenementen in Delft. De evenementen
waaronder concerten, rondleidingen,
talkshow, lezingen, films, open studio’s
en workshops vinden elk jaar van 1
tot 24 december plaats en worden
als volgt over de vier weken verspreid:
Week 1 Object, Industrial and Expo
Week 2 Media, Graphic and Interactive
Week 3 Architecture, Interior and Urban
Week 4 Human, Fashion and Food.

Ondanks dat door deze aanpak
vier mini design weeks ontstaan is de
opzet volstrekt anders dan bijvoorbeeld
Eindhoven of Milaan. Daar vertonen
designers meestal één week op een plek
onafgebroken hun werk. In Rotterdam
en Delft daarentegen laten designers
vaak maar een paar uur hun werk aan
het grote publiek zien. 		
Vanaf 2019 wil Erik van Loon
met hulp van overheden, bedrijven,
universiteiten, fondsen en vrijwiligers
de Dutch Design Month ook jaarlijks
in Leiden en vanaf 2020 in Den Haag
organiseren.
Ben je product designer, grafisch
vormgever, modeontwerper, architect,
urbanist, game developer of ... en wil
je in 2019 of 2020 ook een evenement
organiseren ga dan naar
www.dutchdesignmonth.com/inschrijven

Do you like to write about people,
business, lifestyle, politics, finance, arts
or sports then newsdam needs you as
they are looking for reporters who are
able to write on a regular basis about
all kind of news in the Netherlands in
English.
www.newsdam.com/apply

Plastic Pact

Join the
movement!
PLASTIC
www.plasticpact.com

We the people, want to reduce
plastic pollution today and shaping a
revolutionary Plastic Pact between
Citizens, Companies, Cities and
Countries by 2040!
Join the movement!
www.PlasticPact.com

De 11e Wereld Water Dag Krant is een genheid van de United Nations - Day Of De krant is met zorg tot stand gebracht, Vragen: stichtingaquariusnl@gmail.com
uitgave van Stichting Aquarius ter gele Water.
desalniettemin zijn fouten mogelijk.
of bel +316 3 826 5666

