
PROGRAMMA 
 
9h00-12h00 : Foto tentoonstelling « Bockstael langs de straten » in de franstalige 
bibliotheek van Laken: een dag uit het leven van een netheidswerker in de Bockstaelwijk 
246 Bockstaellaan, 1020 Brussel 
 
10:00-16:00: Gespreid over het hele gebied van de Stad Brussel vindt u onze Netheidsambassades 
waar het personeel van de Dienst Netheid voor u klaarstaat. Onze teams informeren u over de acties 
van het voorbije jaar en hebben natuurlijk ook oor voor uw ideeën. 
Op de stands vindt u verder nog spelletjes en leuke cadeautjes. 
 
Bezoek ook de stands van onze partners Bebat (Muntplein) en Net Brussel (Beursplein) vanaf 
10u tot 16u! En de hele dag : workshops Furoshiki georganiseerd door de cel 
Milieuraadgeving op het Muntplein: een Japanse traditionele techniek om dingen met stof te 
verpakken. 
 
10:30-16:30: Ambulante animaties in het stadscentrum, Laken, Haren en Neder-Over-Heembeek: de 
Cie Tadam, Alfonso de clown op stelten, de Cie de la Sonnette, de Cie Aksident, 
Newton en zijn minipiano, Trashbeatz, Emiliano ‘El Barrendero’ die jongleert met bezemstelen, de 
mime- en animatiegroep Giebus, een bende fanfares met o.m. Lokomotiv, Meyboom… en nog een 
heleboel andere artiesten. 
 
13:00: Begroeting aan Manneken Pis gekleed met zijn straatveger uniform 
 
Vanaf 13:30: Plogging of ‘Afvalkoers’ georganiseerd door de vzw GoodPlanet op de Emile 
Bockstaellaan in Laken. Plogging is een concept uit Zweden. Tijdens het lopen verzamel je 
zwerfvuil dat je daarna in de vuilnisbak gooit. Eenvoudig en efficiënt. We spreken af om 13u30 op 
het Bockstaelplein in Laken. Onze missie: samen de Bockstaellaan afvalvrij maken. Daarna nodigen 
we iedereen uit om samen naar de Beurs te lopen (4 km) om deze Dag van de Netheid feestelijk af te 
sluiten.  
  
14:00-17:15: Grote sigarettenpeukenjacht door LeoNotHappy in het stadscentrum - vertrek en 
aankomst aan de Beurs. 
 
14:00-18:00: Workshops om zijn kleren te leren herstellen (14-16u) en om bio reinigingsproducten te 
maken (16-18u) voor het gebouw van de Brigittinen, Visitandinenstraat 3. 
 
15:15-16:00: Verkleedde Parade van de Huizen voor het Kind van het centrum (vertrek wijk 
Vismet, aankomst : Beursplein) 
 
En verder, een heel pak andere burger- en maatschappelijke initiatieven! 
 
En vanaf 16:00: de muzikale afsluiting van de dag in de voetgangerszone aan de Beurs! 

 


