
Kan jij elke vuilniszak juist vullen? 

Stuur jouw gevulde vuilzakken door naar sport@dilbeek.be & maak kans op een leuke verrassing!  

Heb jij aan plogging gedaan? Wat een topper! 
Post jouw foto op Facebook en vermeldt #ploggingdilbeek#sportersbelevenmeer. 
Wie weet maak jij kans op een leuke prijs! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grijp jouw kans en wordt één van de  
beste ploggers van Dilbeek  

 

Plogspel 1   

Help astronaut Plog bij de 
zoektocht naar het afval! 

Stap 1: Ga tijdens de wandeling op zoek naar 12 stukjes afval. (Deze afbeeldingen hangen op het parcours) 
Stap 2: Heb je een stukje afval gevonden, stop het dan in de juiste vuilniszak (zie onderaan).  

             Noteer het woord, dat op de gevonden afbeelding staat, in de juiste vuilzak. 
 
 

Astronaut Plog gaat vandaag op zoek naar afval in de ruimte & jij mag mee!  

Kan jij astronaut Plog helpen om al het afval te verzamelen & kan jij ook al het afval in de juiste vuilniszak 
stoppen?  

 

 
  

In mijn zak mag je enkel 
groente-, fruit- en 
tuinafval stoppen. 

In mijn zak mag je enkel 
 plastic en metalen 

verpakkingen & drankkartons 
steken.  

In mijn zak mag je vervuild 
papier, aluminiumfolie, luiers, 

kippenbotjes, cd's, kauwgom, … 

Alles wat niet per soort (PMD, 
papier, karton,…) wordt 

ingezameld. 
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PLOGGING   @ 
Bewegwijzerd vanaf zaterdag 3 april t.e.m. zondag 2 mei 2021 in wijzerzin.  

Fuchsia wandeling = 5 km  
Sint-Martens-Bodegem 

Vertrek  
Trefcentrum Solleveld 
Solleveld 11  
Sint-Martens-Bodegem 

Belangrijk 

 Loop steeds links van de weg, op de 

zijberm of zo mogelijk op het voetpad.  

 Steek haaks de straat over 

 Respecteer de natuur 

 Coronamaatregelen (27/03/2021) 

Outdoor sporten, vanaf 19 jaar (°2001) 

max. met 4 personen 

 Neem altijd een mondmasker mee 

Wegwijzer verdwenen? 

Laat het ons weten: sport@dilbeek.be 

Afvaleilandjes vol?   

Stuur een mailtje naar sport@dilbeek.be 

Heb jij aan plogging gedaan? Wat een topper! 
Post jouw foto op Facebook en vermeldt #ploggingdilbeek#sportersbelevenmeer. 
Wie weet maak jij kans op een leuke prijs! 
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