Pack
Animaties

Net Brussel is de openbare instelling
belast met de ophaling en het beheer van
afvalstoffen in het Brussels Gewest.
Het stelt gratis bezoeken en animaties voor
groepen kinderen en volwassenen voor.

Pack Animaties voor de scholen
Wat is ons aanbod ?

Voor de lagere en
secundaire scholen

U kent ongetwijfeld « Net Brussel »
maar kent u ook onze bezoeken en
animaties ?

1. Bezoek Analyse en Tips (verplicht) in uw school.
Een animator van Net Brussel bekijkt met u de
praktische oplossingen om optimaal te sorteren.

Lager onderwijs
Voor de 3de kleuterklas tot het 6de leerjaar
organiseert Net Brussel animaties in uw klassen.
De animator geeft uitleg over de afvalproblematiek
en sorteerinstructies. Voor de groteren wordt een
video over recyclage voorgesteld.
Aan het einde van de sessie kunnen klein en groot
hun kennis testen via een sorteerspel.
De animatie duurt 1.30 uur. Ze is vaak korter voor de
kleinsten. (max. 1 uur)
Animaties NETHEID voor het 3de en 4de
leerjaar: Via uitleg, instructies en ludieke
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activiteiten vernemen de leerlingen
NI
wat goed burgerschap inhoudt en worden
de goede manieren in openbare ruimten herhaald/
aangeleerd.

2. Animaties voor de leerlingen : het pack omvat
een animatie voor 1 of 2 klassen uit elke graad van
uw onderwijsinstelling. In het lager onderwijs, een
animatie van 1.30 uur per klas. Voor het secundair
onderwijs, een animatie voor de eerste graad en
een bezoek aan het sorteercentrum in Vorst voor
de tweede en derde graad (vanaf 14 jaar). In elke
school bieden we minimum 3 en maximum 6
animaties aan.

Secundair onderwijs

3. Animaties voor het onderhoudspersoneel :
informatiesessie over de sorteerinstructies en
recyclage bestemd voor het onderhoudspersoneel,
hetzij in uw school, hetzij tijdens een bezoek aan
het sorteercentrum.

Animaties in de klassen :
Bij voorkeur bestemd voor de eerste graad. Een
animatie duurt anderhalf uur. Afvalsortering en
milieuproblematiek komen aan bod.

4. Sorteermateriaal : gele prullenmanden en
blauwe vuilnisbakken om het afval te sorteren. Uw
school dient zich in te schrijven voor het volledige
pack Animaties om dit materiaal te kunnen
verkrijgen.

Voor het 1ste tot het 6de secundair organiseert
Net Brussel animaties in uw klassen of bezoeken.
Aan elk van de graden wordt een specifieke
boodschap meegegeven. En allemaal krijgen ze de
sorteerinstructies uitgelegd.
Doelstelling : een dagelijkse actie ontdekken en
integreren voor een beter leefmilieu.

Bezoeken aan het sorteercentrum (Recyclis in Vorst) :
Voorbehouden voor de leerlingen vanaf 14 jaar en een
niet te missen opportuniteit. Ter plaatse kunnen de
jongeren zien wat er gebeurt met hun vuilniszakken. Er
wordt niet alleen een boodschap meegegeven, men
kan het sorteerproces volgen en beleven.
Duur : min. 2 uur.

Naast het sorteercentrum kunnen ook de
volgende installaties bezocht worden op de site
Bempt.
•� Het composteercentrum
•� Het gewestelijk containerpark zuid

Zie de folder « bezoeken en animaties voor
groepen en verenigingen ».
Voor groepen van 8 tot 20 personen.
► De deelnemers zijn minstens 14 jaar oud.
►

Plan van de Bempt (Vorst)

Praktische info voor de bezoeken
Algemene instructies :
► Voorzichtigheid, industriële sites in werking.
► Aangepaste outfit: gemakkelijke kledij, platte schoenen.
► Onze sites zijn niet toegankelijk voor bezoekers met

beperkte mobiliteit.

Adres : Ruisbroeksesteenweg 127-207, 1190 Vorst.
Het gebouw heeft een glazen rotonde die uitgeeft op de
steenweg. Afspraak in de kantine. De ingang bevindt zich
achteraan het gebouw.
Privévoertuigen hebben geen toegang tot de site.
U komt met het openbaar vervoer ?
De dichtstbijzijnde halte is « Ukkel Sport » - Bus 50.
Op 150 m halte “Neerstalle” - trams 97 en 82.
U komt met een privévoertuig ?
De site Bempt ligt vlakbij de afrit 18 van de Ring, aan de
achterkant van hypermarkt Carrefour.

Meer info ?
Neem contact op met de
Communicatiecel op 02/778.08.70
of raadpleeg onze internetsite
www.netbrussel.be

Hoe inschrijven ?
►

Animaties :
Maak telefonisch een afspraak op

02/778.08.70

en stuur het inschrijvingsformulier naar
Net Brussel - Communicatiecel
de Broquevillelaan 12 - 1150 Brussel
of per fax naar nr. 02/780.28.88
of via e-mail naar waste-anim@arp-gan.be
► Bezoeken :
inschrijvingen op www.recyclis.be/NL/bezoeken.html
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De andere installaties op de site Bempt
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Gedrukt op gerecycleerd papier - 2015		

Ontdek ook !

V.U. : V. Jumeau - Net Brussel - de Broquevillelaan 12, 1150 Brussel
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