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Intro 

Van 18 tot en met 26 maart gaat de derde editie van de Vlaamse Waterdagen 

door, en dat laten we niet zomaar voorbij drijven!

Body 

Water is van onschatbare waarde: voor ons lichaam, voor ons voedsel, en voor 

de planeet.

In heel Vlaanderen zetten tientallen organisaties daarom elke dag in op 

waterkwaliteit, waternatuur en waterbeleving. Ze nemen maatregelen tegen 

droogte en wateroverlast, produceren proper drinkwater …

Daar mogen we trots op zijn!

Call to action 
Naar aanleiding van Wereldwaterdag, op 22 maart 2023, vinden er tijdens de 

Vlaamse Waterdagen tal van wateractiviteiten plaats. Ontdek de activiteiten in 

en rond [GEMEENTE] op www.waterdagen.be/evenementen.

Fictief voorbeeld klein item 
in infoblad
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Infoblad: één activiteit

Intro 

Wist je dat [NAAM ORGANISATOR] werkt maakt van water?

Body 

Water is van onschatbare waarde: voor ons lichaam, voor ons voedsel, en 

voor de planeet. Wij zijn momenteel volop bezig met [VOORBEELD VAN 

WATERINSPANNING]. 

Tijdens de derde editie van de Vlaamse Waterdagen, van 18 tot en met 26 maart, 

kun je in heel Vlaanderen genieten van wateractiviteiten. En ook [ORGANISATIE] 

viert mee: naar aanleiding van de Vlaamse Waterdagen organiseren wij [TITEL 

ACTIVITEIT] op [DATUM].

[UITGEBREIDE OMSCHRIJVING]

Call to action 
Wil je graag deelnemen?  

Je vindt meer info op www.waterdagen.be/evenementen/[LINK ACTIVITEIT]

Fictief voorbeeld  
volledige pagina  
in infoblad
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Infoblad: meerdere activiteiten

Intro 
Van 18 tot en met 26 maart organiseren we in [NAAM GEMEENTE] allerlei activiteiten rond het 
thema water.  Zo vieren wij, samen met tientallen andere organisaties de regio, de derde editie 
van de Vlaamse Waterdagen. [Vermelding van enkele topactiviteiten]

Body 
“De gemeente [NAAM] werkt momenteel aan [VOORBEELD VAN WATERINSPANNING]”, zegt 
schepen [NAAM SCHEPEN]. “Water is een van onze belangrijkste grondstoffen. We werken 
daarom samen met instanties zoals de Vlaamse Milieumaatschappij, Aquafin, Natuurpunt, 
[LOKALE INSTANTIES].”

Al sinds 1993 vieren we elk jaar op 22 maart Wereldwaterdag. In Vlaanderen maken we daar voor 
de derde keer een feestweek van. We staan stil bij de stappen die we nog moeten zetten, maar 
mogen ook trots zijn op de inspanningen die we al hebben gedaan. In [GEMEENTE] doen we dat 
met een agenda vol wateractiviteiten!

Activiteiten Vlaamse Waterdagen

Op [DATUM] kun je [UITGEBREIDE OMSCHRIJVING]
Op [DATUM] kun je [UITGEBREIDE OMSCHRIJVING]
Op [DATUM] kun je [UITGEBREIDE OMSCHRIJVING]

Call to action 
Wil je graag deelnemen? Op www.waterdagen.be/evenementen/ vind je alle activiteiten terug 
die in de buurt van [GEMEENTE] worden georganiseerd. Je vindt er ook meer informatie over 
inschrijvingen, kostprijs en vertrekmomenten.

Tip voor publicatie: Filter het evemenentenoverzicht op je gemeente en gebruik die link in je 
bericht. Zo heb je de Waterdagenkaart ingezoomd op jouw gemeente.

Fictief voorbeeld groter 
item in infoblad
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Sociale media

Aankondiging
Geen deprimerende Blue Monday voor [ORGANISATOR], want wij bereiden volop de Vlaamse 
Waterdagen voor!

Tussen 18 en 26 maart kun je in heel Vlaanderen meesurfen op een golf van activiteiten rond, 
met of in water. Wil je nu al weten wat we allemaal voor jou in petto hebben?

Neem dan snel een kijkje op waterdagen.be!

#Waterdagen23 #VlaamseWaterdagen #BlueMonday

Meerdere activiteiten
Van 18 tot en met 26 maart viert heel Vlaanderen De Vlaamse Waterdagen.

En ook [ORGANISATIE] surft mee op de golf van wateractiviteiten. Van [ACTIVITEIT TYPE 1] tot 
[ACTIVITEIT TYPE 2], je vindt al onze activiteiten terug op waterdagen.be!

#Waterdagen23 #VlaamseWaterdagen

Vermeld op een listicle
Een van de beste [SOORT ACTIVITEIT] in [REGIO]? Jawel!

Doe op [DATUM] mee aan onze [ACTIVITEIT], en lees er nu al alles over op waterdagen.be

#Waterdagen23 #VlaamseWaterdagen

Geen deprimerende Blue Monday voor 
[ORGANISATOR], want wij bereiden 
volop de Vlaamse Waterdagen voor!

Tussen 18 en 26 maart kun je in heel 
Vlaanderen meesurfen op een golf van 
activiteiten rond, met of in water. Wil je 
nu al weten wat we allemaal voor jou in 
petto hebben?

Neem dan snel een kijkje op 
waterdagen.be!

#Waterdagen23 
#VlaamseWaterdagen #BlueMonday

Van 18 tot en met 26 maart viert heel 
Vlaanderen De Vlaamse Waterdagen.

En ook [ORGANISATIE] surft mee 
op de golf van wateractiviteiten. Van 
[ACTIVITEIT TYPE 1] tot [ACTIVITEIT 
TYPE 2], je vindt al onze activiteiten 
terug op waterdagen.be!

#Waterdagen23 
#VlaamseWaterdage

04/05



Vlaanderen
is water

Sociale media

Educatieve activiteit
Wist je dat [VRAAG WAAROP JOUW ACTIVITEIT ANTWOORD 
BIEDT]?

Kom er [DATUM] alles over te weten in [LOCATIE].

Je vindt alle informatie en nog veel meer water in je buurt op 
waterdagen.be

#Waterdagen23 #VlaamseWaterdagen

Wandelactiviteit
Het kabbelen van een beekje… Het gelach van kinderen in de 
verte… Een standje waar je waterdiertjes kunt bestuderen…

Waterdiertjes? Ja, want op [DATUM] kan je in het kader van de 
Vlaamse Waterdagen samen met [ORGANISATIE] op ontdekking 
in [LOCATIE]. Wandel samen met ons mee én leer bij tijdens 
onze [ACTIVITEIT]!

Je vindt alle informatie en nog veel meer water in je buurt op 
waterdagen.be

#Waterdagen23 #VlaamseWaterdagen

Fietsactiviteit
Spring maar op m’n fiets…

En steun de Vlaamse Waterdagen!

Van [DATUM] tot [DATUM] kan je in [LOCATIE] meedoen aan 
onze fiets-challenge. Durf jij hem aan?

Je vindt alle informatie en nog veel meer water in je buurt op 
waterdagen.be

#Waterdagen23 #VlaamseWaterdagen

Familieactiviteit
Nog geen plannen voor dit weekend? Kom dan met het hele 
gezin naar [LOCATIE].

Daar organiseert [ORGANISATIE] op [DATUM] een [ACTIVITEIT]!

Je vindt alle informatie en nog veel meer water in je buurt op 
waterdagen.be

#Waterdagen23 #VlaamseWaterdagen

Actieactiviteit
Ben je klaar om zelf de handen uit de mouwen te 
steken?

Kom dan op [DATUM] naar [LOCATIE] en [ACTIVITEIT] 
samen met [ORGANISATIE]!

Je vindt alle informatie en nog veel meer water in je 
buurt op waterdagen.be

#Waterdagen23 #VlaamseWaterdagen
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Veel plezier!


