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Nieuwsbrief Wandelen voor Water 2019
De dag van de wandeling
De wandeling vindt plaats op vrijdag 22 maart 2019. Dat is op Wereld Waterdag van de Verenigde
Naties. Wereldwijd wordt op allerlei manieren dan aandacht gevestigd op het belang van een goede
sanitatie in derde wereldlanden en wordt op allerhande manieren geld ingezameld voor verbetering
van de sanitatie. Ook in Ede wandelen wij voor het belang van schoon water en de toegang daartoe.
Algemeen
Elke school krijgt een vaste Rotarian als begeleider. De toegewezen Rotarian is van de gehele
organisatie op de hoogte en zorgt voor opvang van de betreffende school op het Marktplein in Ede.
Hij/zij begeleidt de school bovendien gedurende de gehele wandeling.
Reizen van school naar het Marktplein
Op de dag van de wandeling worden de leerlingen tussen 11.00 uur
en 11.15 uur verwacht op het Marktplein in Ede.
Scholen uit Ede stad en Bennekom
Van de leerlingen uit Ede stad zelf en Bennekom geldt dat deze
wandelend of per fiets naar het Marktplein komen. Uitgangspunt is
dat de scholen de leerlingen zelf begeleiden. Indien tijdens dit reizen
hulp/begeleiding door Rotarians wenselijk, is dan graag dit zo
spoedig mogelijk doorgeven (rotaryveluwezoom@gmail.com). De begeleiders vanuit school lopen ook
veelal mee met de wandeling.
Scholen uit Lunteren, Harskamp en Ederveen
Deze scholen reizen per trein vanaf het treinstation in Lunteren naar Ede centrum. De vertrektijd van
de trein is 11.05 uur. Het vervoer van de leerlingen naar het station in Lunteren dient door de school
cq. de ouders te worden verzorgd. Op het station zijn Rotarians aanwezig voor de ontvangst van de
leerlingen. In de trein reizen deze Rotarians mee.
Vanaf het treinstation Ede-centrum wandelen de leerlingen onder begeleiding naar het Marktplein.
Ook daarbij zijn de Rotarians aanwezig.
Bij aankomst
Bij aankomst dient uw school zich te melden bij het hoofdpodium bij Rotarian Els Daniels die de
centrale coördinatie van de aankomst van de scholen begeleidt. Zij helpt u
dan verder en koppelt u aan de Rotarian die de school voorts begeleidt.
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Fietsen: Bij aankomst kunnen fietsen in de openbare fietsenstalling naast het Marktplein (bij de
spoorwegovergang) worden geplaatst. Is deze vol, dan kunnen de fietsen worden geplaatst in de
(nood)fietsenstalling. Deze laatste bevindt zich op het Marktplein en is gevormd door dranghekken.
Photoshoot: Nadat u zich bij uw Rotarian hebt gemeld begeleidt deze u naar de photoshoot waar een
schoolfoto wordt gemaakt. Na de photoshoot wordt u naar het voor u bestemde vak op het terrein
begeleid. Daar wordt gewacht op het startsein van de wandeling.
Tijdens het wachten
De wachttijd wordt deels ingevuld met de photoshoot en wordt deels muzikaal ingevuld. De muziek is
gericht op leerlingen. Vanaf ca. 11.45 uur wordt de laatste informatie met elkaar gedeeld. Via de
geluidsinstallatie worden de laatste instructies voor de wandeling gegeven en de startvolgorde.
Het startsein
Om ca. 11.50 uur start de burgemeester met toespraak.
Om exact 12.00 uur wordt het startsein gegeven door de burgemeester van de
gemeente Ede, de heer René Verhulst.

De wandeling
Na het startsein van de burgemeester wordt per groep, per school vertrokken. Dit wordt ter plaatse
duidelijk aangegeven. Tijdens de wandeling gelden de 10 gouden wandelregels die u bijgaand
aantreft.
Voorop bij de eerste groep loopt een Rotarian die de route goed kent.
De route loopt via het centrum (o.a. hoofdstraat) naar het Zwarte laantje zo naar het NS station EdeWageningen. Via de voetgangersbrug bij het NS station gaat de wandeling over het kazerneterrein.
Dan zijn we al halverwege.
Op het kazerneterrein is er een korte pauze, worden lunchpakketten uitgedeeld, is
er fruit en is er wat te drinken.
De wandeling gaat verder en voert even verderop langs het Openluchttheater naar
het Mausoleum en zo via de Trapakkerweg en het gemeentehuis terug naar het
Marktplein. Daar verwachten wij met de eerste groep vanaf 13.45 uur weer terug te
zijn. De laatste groep wordt rond 14.15 uur terug verwacht. Bij het gemeentehuis
kunnen de leerlingen de flessen met water legen naast de vijver. Het water wordt opgevangen in een
container die door de brandweer wordt geleegd. De lege flessen worden in een speciale container
gedeponeerd. Het is belangrijk dat de leerlingen de flessen zelf helemaal legen.
Afsluiting
Naar verwachting zal zo rond 14.30 uur de gehele wandeling worden afgerond met het bekendmaken
van de totale opbrengst.
Daarna keert iedereen naar school of huis terug op dezelfde wijze zoals men is aangekomen. Ook de
Rotarians zijn weer aanwezig voor de begeleiding terug.
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Sponsorformulieren en het ingezamelde bedrag
De leerlingen nemen het ingezamelde bedrag mee naar school. Op woensdag 20 maart wordt het
geld en de sponsorformulieren opgehaald op elke school. Er is of wordt contact opgenomen wanneer
het gelegen komt.
Na de wandeling
Op dinsdag 30 april wordt er een extra concert gegeven in de Edesche Concertzaal.
Marina Yakhlakova speelt onder andere de Notenkraker van Tsjaikovski. De opbrengst van het
concert komt geheel ten goede aan Wandelen voor Water.
Kaarten zijn via de website te bestellen: https://tickets.edescheconcertzaal.nl/nl/tickets/1518-marinayakhlakova-tsjaikovski-s-notenkraker-extra-concert/bestel
Aanvullende projecten vanuit school
Het kan natuurlijk zijn dat vanuit de scholen in algemene zin en alle groepen ook gelden worden
opgehaald voor goede doelen. Doet uw school dat en bent u bereid uw opbrengst eveneens ten
goede te laten komen voor ons project c.q. verbetering van sanitatie, dan wordt dat vanzelfsprekend
zeer op prijs gesteld. Geef het aan ons door (rotaryveluwezoom@gmail.com).
Informatie
Alle relevante informatie is ook op onze website te vinden.
Raadpleeg:
https://www.wvw-veluwezoom.nl/
Het is bijna zover. Graag zien we jullie op 22 maart a.s.
Namens Rotary Veluwezoom,
Stefan Lagerweij, voorzitter stuurgroep
s.lagerwey@fysiotherapiebennekom.nl
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Bijlagen:
Opstelling scholen op Marktplein (nummering zie overzichtstekening)
1 Koning Davidschool
2 Louise de Coligny

Ede
Ede

3 de Vuursteen
4 de Caleidoscoop

Ede
Ede

5 de Zuiderpoort
6 Wilhelmina
7 School met de bijbel "Kraats"

Ede
Bennekom
Bennekom

8 Julianaschool
9 De Roedel

Bennekom
Harskamp

10 de Wingerd
11 Julianaschool

Bennekom
Ederveen

12 de Wegwijzer
13 Nederwoud

Lunteren
Lunteren

14 de Sprong

Lunteren

Programma
11.00 – 11.15 Aankomst scholen uit Ede en Bennekom (inclusief photoshoot)
11.05

Vertrek trein vanaf station Lunteren

11.30

Aankomst scholen uit Lunteren, Ederveen en Harskamp

11.30 - 11.40

Opstellen scholen

11.40 - 11.50

Intermezzo

11.50 - 11.59

Inspiratie door de burgemeester

12.00

Startsein

12.00 - 12.45

Eerste deel wandeling

12.45 - 13.30

Tijd voor korte lunch op het Kazerneterrein

13.00 - 13.45

Tweede deel wandeling

13.45- 14.15

Binnenkomst groepen/legen flessen

14.25 - 14.45

Bekendmaken opbrengst en afronding (uitdelen foto’s van photo-shoot)

14.45 - 15.00

Vertrek terug naar scholen/huis.

15.27

Vertrek trein naar Lunteren

● Routekaart
● 10 Gouden wandelregels
● Plattegrond Marktplein

Nieuwsbrief 14 maart 2019

2019

