Samen zorgen
voor de stad van morgen
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In 2050 zullen er 6 000 000 000
mensen in steden wonen.
Dat is bijna 70% van de wereldbevolking.
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Wil je meer groene ruimten, minder vervuiling, verspilling en files? Ontdek
op een interactieve manier wat we kunnen doen om de stad van morgen
leefbaarder te maken!

Vlotter reizen zonder te vervuilen, minder afval produceren, gezonder eten, nieuwe
jobs vinden, energiezuiniger leven in comfortabelere woningen en scholen ...
Deze tentoonstelling nodigt je uit om nieuwe gewoontes te proberen.

Beleef samen met je klas, in groep of met je familie, een ervaring
waardoor je zult gaan houden van de stad van morgen!
We kunnen onze stad veranderen, en dat kan vandaag al!
In BELEXPO kun je talloze opdrachten uitvoeren in de 10 wijken van onze stad.

Een interactief avontuur
Met het armbandje dat je tijdens je bezoek draagt, ontdek je je opdrachten en vind je
je bezoek terug op internet.

Een bezoek dat je zin geeft om ook echt iets te veranderen
Samen met je klas of gezin vind je op jouw persoonlijke ruimte op internet extra
informatie en ideeën voor concrete acties. Zo kun je de opdrachten van de tentoonstelling voortzetten om de stad écht beter te maken.

Een pedagogisch parcours
Ben je een leerkracht in de laatste jaren van de basisschool of de eerste jaren van
het middelbaar onderwijs? De tentoonstelling biedt activiteiten ter voorbereiding en
ondersteuning van het bezoek. Deze sluiten mooi aan op de schoolprogramma’s.

Voor jongeren en minder jongeren vanaf 8 jaar
Een initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als sensibilisering van de uitdagingen voor het milieu
in de stad. BELEXPO maakt deel uit van een uitgebreid milieuonderwijs programma waaraan honderden
Brusselse scholen meedoen.
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Ik heb sla laten groeien.
Ik ga dat nu ook doen op school.
— Sébastien, 11 jaar

Al trappend ben ik in de toekomst
aanbeland.
— Éric, 12 jaar

Werken in de milieusector?
Dat zie ik wel zitten!
— Sun, 13 jaar

Wij werkten een project voor een
schoolrestaurant uit.
— Zoé et Christophe, 14 jaar

Wanneer we nu boodschappen doen,
kijken we naar de labels
— Het gezin Renson

Mijn leerlingen waren gemotiveerd om het
avontuur voort te zetten in de klas. Omdat
ons bezoek online stond, vonden we onze
opdrachten en een reeks aangepaste
activiteiten gemakkelijk terug
— Najat · leerkracht in het 5e leerjaar
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Openingsuren
Vind de tarieven op onze website www.belexpo.brussels
SCHOOLPERIODE
• Maandag
• Dinsdag-vrijdag
• Zaterdag-zondag

Gesloten
9.00 – 16.30 uur
10 – 17 uur

SCHOOLVAKANTIES
• Maandag
• Dinsdag-zondag

Gesloten
10 – 17 uur

JAARLIJKSE SLUITING
• 24 en 25 december - 31 december en 1 januari - 1 mei - 11 november
• 3e week van juni - 1e week van september
Pannenhuis

M

Groepsbezoeken (vanaf 10 personen): reserveren verplicht.
51

BELEXPO
Tour & Taxis
Havenlaan 86c/3002
1000 Brussel

57

6

Ver. Uitgev. F. Fontaine & B. Dewulf – 86C/3000 Havenlaan, 1000 Brussel – gedrukt met plantaardige inkt op gerecycleerd papier - Niet op de openbare weg gooien

PRAKTISCHE INFO
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Belgica

89
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Stoomboten

Site van
Thurn & Taxis

Info: 02 775 75 75

Reders

Picard

M Simonis / Elisabeth

Noordstation
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Ribaucourt
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Sainctelette
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Ijser

51

89

M

M Graaf van Vlaanderen

Rogier
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Sinte-Katelijn
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www.belexpo.brussels
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