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Krantenkoppen

Milieu en gezondheid
1.

Denk fit voor een korte rit!

Over de voordelen van duurzame verplaatsingen voor je gezondheid.
2.

Kyowatte? Kyoto-norm!

Alles wat je moet weten over de Kyoto-norm en hoe die te behalen.
3.

Duurzaamheid, een nieuwe manier van leven!

Wat is duurzaamheid en hoe kan je duurzaam leven?
4.

Liever een vlieg in mijn oog dan een egel onder de wielen.

Over de gevolgen van het groeiende autogebruik voor dieren.
5.

Weg met de fossiele brandstoffen!

Waarom willen we de fossiele brandstoffen weg en wat zijn alternatieven?
6.

De natuur is versnipperd. En wie gaat die weer plakken?

Over de gevolgen van het groeiende aantal wegen op de natuur.
7.

De aarde geeft licht!

Over de gevolgen van straatverlichting op de natuur.
8.

Wil jij de vuile lucht wel eens bijhouden!

Wat is smog en wat kunnen we ertegen doen?
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Centen en cijfers
1. Geld vergaren door CO2 te besparen!
Hoe kan je geld en CO2 besparen?
2. Boekentas op reis. Wie heeft al meer van de wereld gezien? Jij of je spullen?
Sommige goederen leggen heel wat kilometers af voor ze bij jou belanden. Hoe komt
dat en wat kan je eraan doen?
3. Jong geleerd is oud gedaan (en nog goedkoop ook)!
Over hoe kinderen en jongeren goedkoop of zelfs gratis met het openbaar vervoer
kunnen reizen.
4. De voetafdruk van een muis of een olifant?
Wat is de ecologische voetafdruk en hoe hoog is die van leerlingen uit de klas?
5. Mijn auto zuipt euro’s!
Een auto is duur, want je betaalt niet alleen de benzine. Wat moet je nog allemaal
betalen?
6. Je verplaatsen hoeft niet duur te zijn...
Over goedkopere manieren dan de auto om je te verplaatsen.
7. Voor milieuschade zal je betalen!
Over de kost die betaald moet worden voor milieuschade.
8. WABLIEF? Verkeer in decibels.
Over de gevolgen van geluidsoverlast in het verkeer.
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Alternatief vervoer

1. Het voertuig van de toekomst. Verplaatsen we ons weldra op wolkjes?
Over een nieuw verzonnen alternatief en duurzaam vervoermiddel.
2. Anders onderweg (zonder koning auto)!
Over nieuwe, duurzamere manieren om je te verplaatsen.
3. Mee met je tijd: Cambio & Autopia
Wat zijn Cambio en Autopia? Waarom zijn die duurzamer?
4. Afstand in tijd.
Is een auto altijd het snelst? Over hoe andere manieren toch sneller kunnen zijn.
5. Samen in de file, gezellig?
Over hoe we allemaal samen het fileprobleem kunnen oplossen.
6. Trein-tram-bus in de spotlight.
Over hoe je het openbaar vervoer weer hip kan maken. Gebruik je lied, logo,
reclameslogan.
7. Waarom? Daarom! Van horen zeggen!
Mensen hebben soms al een mening vooraleer ze iets geprobeerd hebben, ook over
het gebruik van duurzame vervoermiddelen. Toch is die mening niet altijd waar. Over
vooroordelen van duurzame vervoermiddelen en hoe je ze kan weerleggen.
8. Alternatief vervoer in de kijker.
Kies een foto, tekening, collage om alternatief vervoer weer te geven.
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Veilig in het verkeer
1. Boem! Pets! Au!
Over de oorzaken en de gevolgen van verkeersongevallen.
2. Gespot: verkeersovertredingen!
Over de meest gemaakte verkeersovertredingen door leerlingen en andere
verkeersdeelnemers.
3. Doe het goed!
Hoe kan je andere mensen op een leuke manier aanzetten om de verkeersregels toe
te passen?
4. Val op fluo!
Hoe maak je jezelf zichtbaar in het verkeer?
5. Spelregels in het verkeer.
Over hoe je je het beste gedraagt in het verkeer.
6. Een ongeval is snel gebeurd.
Enkele tips om ongevallen te voorkomen.
7. Glaasje op, laat je rijden.
Over waarom alcohol en verkeer niet samengaan.
8. Geflitst!
Kies een foto, tekening, collage om verkeersveiligheid weer te geven.

