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Train World en Lego
slaan handen in elkaar
BRUSSEL Vanaf vandaag
loopt er in Train World een
expo over Lego. De kleine
speeltjes zullen overal in
het treinmuseum te vinden zijn en speciaal voor
de gelegenheid kreeg een
NMBS-trein een Legojasje aangemeten.
«De trein inspireert jong en
oud», stelt Bart De Groote, directeur Sales en Marketing van
Train World, het treinmuseum
in het station van Schaarbeek.
We kunnen hem moeilijk ongelijk geven. Denk maar aan de
elektrische speelgoedtreintjes
die zowel kinderen als volwassenen weten te bekoren. Met
die gedachte in het achterhoofd lokte Train World sinds
de opening in 2015 al 400.000
bezoekers. Het interactieve
treinuniversum gaat daar nu
een schepje bovenop doen met
de nieuwe Lego-expo.

ZOEKTOCHT
Die expo opent vandaag, twee
jaar na de tentoonstelling rond
Kuifje. De keuze voor Lego
bleek een logische zet. «Lego
heeft veel speelgoedtreinen in
haar aanbod, en die doen het in
België extra goed», vertelt Heidi
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Stichting tegen Kanker deelt
1,7 miljoen euro uit aan projecten
BRUSSEL Zo’n 1,7 miljoen euro, zoveel wil Stichting tegen
Kanker uitdelen aan initiatieven die kankerpatiënten moeten helpen fysiek actief te zijn.
Het gaat om initiatieven die «fysieke activiteit promoten, faciliteren en ertoe bijdragen dat fysieke activiteiten een standaard
aanvullende behandeling bij en
na kanker wordt.» Het belang
en de voordelen van fysieke activiteiten, bij en na kanker, zijn
aangetoond, maar in België
wordt dit nog niet beschouwd
als «een aanvullende behandeling bij het zorgtraject van de
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patiënt». De stichting wil hierin
verandering en lanceert daarom deze oproep. Midden 2019
worden de laureaten bekendgemaakt.

Actie ‘Dagen zonder
voedselverspilling’ gaat van start
Belga / F. Ureel

Verheyen, marketingdirecteur
van Lego Benelux. «We zijn dan
ook heel fier om deel uit te maken van Train World.»
Te midden van de vaste collectie kruipen Legofiguurtjes in
de rol van machinist, spoorarbeider of treinreiziger. Legofans kunnen elke maand vijftig
dozen met hun favoriete speelgoed winnen door deel te nemen aan de zoektocht. In de
grote lokettenhal kan je miniatuurtreinen en het station van
Schaarbeek in Lego bewonderen. Voor de kleinsten zijn er

speeltafels voorzien.

LEGOTREIN
Ter gelegenheid van de expo
heeft de NMBS een trein uitgedost in een Legojasje. Vanaf
vandaag kan je hem op de Belgische sporen spotten. Gisteren
maakte de Legotrein zijn eerste
rit van station Brussel-Zuid
naar Schaarbeek.
De Lego-beleving loopt nog tot 31
januari 2019 in Train World, in
het oude station van Schaarbeek.
www.trainworld.be

BRUSSEL Oktober staat bijna volledig in het teken van
de JUST KEEP IT challenge.
Het project komt uit de koker
van Gwenny Nurtantio en
moedigt iedereen aan om gedurende 21 dagen geen voedsel te verspillen. Het idee is
ontstaan tijdens haar studies
aan de VUB. De Belg is met
345 kilo verspild voedsel per
persoon per jaar de op één na
slechtste leerling in Europa.
Nurtantio wil daar met de actie verandering in brengen.
Samen met een vijftiental bekende Belgen, onder wie CEO
Dominique Leroy van Proxi-

Belga / J. Theys

mus, deelt ze tot 21 oktober
op Facebook elke dag een video met een handige tip tegen
voedselverspilling.
justkeepit.be
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Op Dash Stralende Kleuren
3in1 PODS 15 wasbeurten

Altijd buiten het bereik van
kinderen houden.
Meer informatie op:
www.keepcapsfromkids.eu
© A.I.S.E.

*Actie geldig alleen op 05/10/2018 in uw Carrefour Hyper winkel
via de coupon boek actie, zolang de voorraad strekt.

