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Beste leerkracht, 

PlastIQ stelt met trots de volledig vernieuwde cursus van het project Plastic Moov voor. Plastic Moov 
helpt leerkrachten om jongeren vanaf het zesde leerjaar (11 tot 14 jaar) op een leuke manier kennis te 
laten maken met kunststoftechniek. Naast een praktisch luik biedt Plastic Moov ook een lessenpakket 
aan die je kan downloaden op de website plasticmoov.be.

Wat vind je in het cursusmateriaal?

• Introductie en een korte samenvatting van de inhoud van het lesmateriaal.
• Opsomming van het soort plastics of kunststoffen nodig voor het praktische luik.
• De eindtermen, doelen, media, …
• Een volledig ingevulde cursus voor de leerkracht.

De cursus is een leidraad, dat betekent dat je zelf eigen accenten kan leggen of zaken kan toelichten 
die niet in dit lessenpakket werden opgenomen. 

Veel plezier met Plastic Moov! We hopen dat deze cursus helpt om je leerlingen te doen nadenken over 
de waarde van kunststoffen. Voor extra materiaal kan je terecht op onze website plasticmoov.be. Je 
vindt er artikels over kunststof, filmpjes, een doe-het-zelfgids met allerlei knutselprojectjes en andere 
interessante informatie. 

Bij vragen of opmerkingen, aarzel niet om mij te contacteren. 

Janos Wylin
Techniekcoach Plastic Moov
janos.wylin@plastiq.be

http://www.plasticmoov.be
http://www.plasticmoov.be
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Wat heb je nodig?

Plastics of kunststoffen inzamelen kan op allerlei manieren. Met de machines die in de 
Plastic Moov-trailer voorhanden zijn, kunnen wel enkel kunststoffen gerecycleerd worden 
met recyclagecode 6 of PS. Voorbeelden zijn wegwerpborden, -bekers, mes en vork uit 
kunststof, cd-doosjes, …

De code staat op het product zelf vermeld, meestal onderaan. Let op met yoghurtpotjes 
die voorzien zijn van een papieren etiket. Deze kunnen niet verwerkt of gerecycleerd 
worden. We kunnen enkel aan de slag met een product dat volledig uit plastic bestaat.

Enkele voorbeelden

Champagneglas

Het juiste soort plastic 
herken je aan dit logo.

Yoghurt-, chocomousse-, 
puddingpotjes, …

Kleerhangers

Onderdelen modelbouw

Plantentrays

Drinkbekers uit automaten
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Ga aan de slag met het ingezamelde plasticafval en laat afgedankte kunststoffen opnieuw tot leven komen.  
Tover het afval om tot een nieuw product. Ontwerp en maak een juwelenkistje, fabriceer een smartphonehouder 
of experimenteer met bioplastics. 

De Plastic Moov-truck is uitgerust met een aantal innovatieve kunststofverwerkingsmachines. Naast een 
spuitgietmachine en een shredder, kunnen leerlingen ook ervaren wat het is om met een thermoformeermachine  
te werken.

Ben je directeur, afdelingshoofd of leerkracht en wil je je leerlingen informeren over kunststoffen?  
Reserveer vandaag nog een bezoek van en aan onze ‘Plastic Moov’-trailer! 

Techniekcoach Janos ontvangt jullie met open armen en dompelt jullie onder in de ‘wondere wereld van 
de kunststoffen’. Na een dagje experimenteren in de trailer, ontvangt elke leerling een getuigschrift ‘junior 
wetenschapper in de plasturgie’!

     https://youtu.be/2E0zY3TahOU

Mobiel recyclageproject voor kunststoffen

Plastic Moov is een innovatief project dat kunststoffen en techniek verenigd in één workshop. Een interactieve 
ervaring in een superheldentruck. 

Laat je leerlingen onderdompelen in de magische wereld van Patje & Rick. Leer hoe technologie en wetenschappen 
bijdragen aan een wereld waarin plastics en kunststoffen wel degelijk een meerwaarde betekenen. 
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1. Inleiding

We beginnen bij het begin. Wat is nu de basisgrondstof van kunststoffen? Kijk samen met de leerlingen naar het 
filmpje over de ‘oliedruppel’ en los daarna onderstaande vragen op.

Los daarbij de volgende vragen op:

Waarin worden oliedruppels omgezet? De ene druppel in …, de andere in …?

Hoeveel procent van de olie wordt verwerkt tot plastic?

Een oliedruppel is nu plastic. Maar in welke producten vind je dat plastic terug? Som 3 voorbeelden op.

Plastic kan hergebruikt worden. Maar hoe begin je daar aan? 
Hoe maak je van een lege fles uit kunststof een nieuwe fles?

Als je verantwoord omgaat met plastic kan het bepaalde dingen sparen. Geef drie voorbeelden. 

 

     https://youtu.be/k6EPsmKQl6w



2. Geschiedenis

Geschiedenis van kunststoffen

Kunststof is geboren uit bakeliet (UF). Het ‘nieuwe materiaal’ zag het levenslicht 
aan het begin van de 20ste eeuw, rond 1908. Meer dan een eeuw oud dus. Het 
was Leo Baekeland, een Amerikaanse uitvinder van Belgische afkomst, die de 
wereld voor het eerst liet kennismaken met bakeliet. De synthetische kunststof 
vond je meer dan 100 jaar geleden terug in toepassingen in de elektrotechniek, 
in radiokasten, telefoons, … Er werden met het materiaal destijds o.a. ook wc-
brillen en deurklinken gemaakt. Bakeliet was eerst, daarna volgden tal van andere 
soorten kunststoffen. Het is pas na de Tweede Wereldoorlog dat de productie van 
verschillende soorten kunststoffen pas echt op gang is gekomen. Vandaag word 
je omringd door kunststoffen. Ze maken onderdeel uit van allerlei producten, zelfs 
van zaken waar je het niet van verwacht … 

     https://youtu.be/SAi3F98gP1I

Ontstaan van kunststof

Kunststoffen zijn opgebouwd uit bundels macromoleculen, ook wel polymeren genoemd. Die polymeren bestaan 
op hun beurt ook uit moleculen. Die kleine deeltjes ontstaan door synthese van kleine moleculen die we monomeren 
noemen. Het gaat om een ingewikkeld proces, waarbij chemische verbindingen plaatsvinden.

Kunststof is voor een groot deel het product van aardolie. Wist je trouwens dat je met 10 kilogram aardolie zo’n 3.000 
draagtassen, 1.000 yoghurtpotjes of 12.000 injectienaalden kan maken? Maar hoe wordt olie nu kunststof?

?Le
o Baekeland

10kg 
aardolie

1000x 12000x3000x

=
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Kunststoffen, plastics of polymeren? 

Kunststof is plastic en vice versa. Maar kunststof gaat ook door het leven als ‘polymeer’. Polymeer is Grieks en 
bestaat uit twee delen. Het eerste deel ‘poly’ betekent veel, ‘meer’ kan vertaald worden als deel. Een polymeer 
is met andere woorden een ‘molecuul’ of deeltje dat bestaat uit verschillende koppelingen tussen meerdere 
identieke deeltjes. Deze worden ook ‘monomere eenheden’ genoemd. Plastic hebben we dan weer geërfd van de 
Engelsen.

Eigenschappen

Kunststoffen hebben meestal de volgende eigenschappen:

• Licht in gewicht •  In zeer veel kleuren leverbaar
• Sterk en betrekkelijk duurzaam •  Isoleert warmte en elektriciteit
• Slijtvast •  Gemakkelijk te vervormen en bewerken
• Relatief trillingsvrij  

1956

1954

1940

1932

1930

1908

1869 Celluloïd

Bakeliet

Polystyreen (PS)

Polyvinylchloride (PVC), Polyvinylacetaat (PVAc)

Lage dichtheidspolyethyleen (LDPE)

Hoge dichtheidspolyethyleen (HDPE)

Polypropyleen (PP), polycarbonaat (PC)
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3. Waarom kunststoffen waardevol zijn

Waarom kunststoffen bijdragen tot een betere wereld

Klinkt misschien ongeloofwaardig, zeker als je de vele negatieve berichten rond plastics mag geloven, maar 
kunststoffen dragen wel degelijk bij tot een betere wereld. 

Ze zijn een must in … de medische wereld. Kunststoffen 
zorgen niet enkel voor een verbetering van de levenskwaliteit 
(vb. protheses), ze redden ook levens (vb. hartkleppen). 
Dokters en het verplegend personeel zouden niet dezelfde 
goede zorgen kunnen bieden zonder hun gereedschappen 
en beschermende kledij uit kunststof. 

     https://youtu.be/ndpJmiT0u3g
 

Ze zijn een must in … de sport, de industrie, de bouwsector 
en de automobielindustrie. Kunststoffen beschermen, ze 
voorkomen erger. Ze zorgen dat lichamelijke schade na een 
ongeval of een onoplettendheid tot een minimum beperkt 
wordt.

     https://youtu.be/8IYZ7x3G88w

Ze zijn een must in … de voedingsindustrie. Kunststoffen 
maken niet enkel hygiënisch werken mogelijk, ze 
beschermen ook voeding. Een verpakking uit plastic verlengt 
de levensduur van groenten, fruit, vlees en vis. Minder 
voedselverspilling en een lager risico op bacteriën.

     https://youtu.be/3Wn4qaT2688

Ze zijn een must in … de technologie-industrie. Gadgets, 
smartphones, spelconsoles en andere technologische 
ontwikkelingen zijn niet mogelijk zonder kunststoffen. Kijk 
maar eens naar de controller van je spelcomputer of naar 
de console zelf. Of kijk eens goed naar je smartwatch en de 
oortjes van je smartphone. Juist ja: allemaal kunststof.

     https://youtu.be/Eu1QsKGaV1s
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Ze zijn een must in … de circulaire economie en recyclage-
industrie. Kunststoffen hoeven niet afgeschreven te worden 
na een eerste gebruik. Het materiaal leeft makkelijk verder 
in andere producten. Een beker kan, zoals je kan zien in het 
filmpje, makkelijk omgetoverd worden tot een bloempotje of 
een champignonbakje. 

     https://youtu.be/HYexhQ3DS1M

Ze zijn een must in … de textielindustrie. Kunststoffen 
maken een belangrijk onderdeel uit van allerlei 
kledingstukken. Vergeet daarbij niet dat technisch textiel of 
beschermingskledij zoals een brandweerhelm of -pak niet 
zonder kunnen. 

     https://youtu.be/DJHN2Soq9oQ

Waarom kunststoffen ook duurzaam kunnen zijn

Kunststoffen zijn duurzaam. Door ze te gebruiken in isolatiematerialen, hoef je minder energie te verbruiken bij 
het opwarmen van je woning. Een wagen volledig uit staal, aluminium, rubber en glas? Zou kunnen, maar zonder 
kunststof weegt een wagen gewoon te zwaar. Onderdelen uit kunststof maken een voertuig niet alleen lichter, het 
verbruik ligt ook een pak lager, waardoor je het milieu minder belast.

Bekijk onze doe-het-zelfgids!
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4. Indeling van de kunststoffen

Thermoharders

Thermoharders zijn harde kunststoffen. Je kan er moeilijk krassen in maken en je breekt er niet zomaar een stuk 
vanaf. Als je een thermoharder opwarmt, dan verandert de kunststof niet van vorm. Deze kunststof vind je o.a. 
in onderdelen voor vliegtuigen, tennisrackets, zeilboten, surfplanken, … Wist je trouwens dat deze ook worden 
gebruikt als vulling voor matrassen en kussens?

Thermoplasten

In tegenstelling tot thermoharders, veranderen thermoplasten wel van vorm als je deze opwarmt. Door het 
materiaal te verhitten wordt het zacht en kan je het makkelijk in een bepaalde vorm persen. Na afkoelen, neemt 
het materiaal de vorm aan die je hebt geperst. Koffiebekertjes, plasticflessen (PET), kledij, afvoerbuizen en 
folies zijn misschien wel de bekendste voorbeelden van thermoplasten. Maar ook PVC is een thermoplast. Het 
materiaal vind je vooral terug in toepassingen voor de bouw. Denk maar aan leidingen, buizen, raamkozijnen en 
verschillende soorten vloerbedekkingen. Trouwens, ook je bankkaart bevat PVC. 

Elastomeren

Elastomeren combineren thermoharders met thermoplasten. Het elastomeer dat iedereen kent is 
rubber. Elastomeren worden gebruikt voor het maken van autobanden, schoenzolen, elastiekjes, spenen, 
skateboardwieltjes …
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5. Recyclage

Recyclagecodes

De recyclagecodes die je terugvindt op materialen uit plastic vertellen ons iets meer over de recycleerbaarheid 
van de kunststof. Tijdens de Plastic Moov-workshop werken we hoofdzakelijk met code 6 (PS).

                  PET: code 1

PET of polyethyleentereftalaat is een BK of een Bekende Kunststof. Je ziet het materiaal vooral terug in de 
kleine water- en frisdrankflesjes die je in elke supermarkt vindt. Sinds PET voor het eerst werd toegepast 
in drankverpakkingen, begin jaren zeventig, heeft het materiaal het gebruik van glas, metaal en andere 
verpakkingsmaterialen voorbijgestoken.

De grote troef van het PET-flesje is het gewicht. Waar een PET-fles begin jaren 2000 nog 28 gram woog, 
was dat tien jaar later nog 22 gram. 21 procent minder. Naast het gewicht, is de recycleerbaarheid van 
PET een belangrijk voordeel. 

Toepassingen: voornamelijk drankflessen

                  HDPE: code 2 

HDPE of High Density Polyetheen, ook wel Hoge Dichtheid Polyetheen genoemd, is gemaakt van 
aardolie. 25% van alle polyetheen is HDPE, 75% wordt gebruikt voor LDPE, de zachtere variant van 
deze plasticsoort.

En HDPE kent zelf ook een zachtere variant. Deze kunststofvariant wordt gebruikt om tassen te 
maken. Het is een veilige kunststof die ook nog eens zeer makkelijk te recycleren valt. Je kan het 
smelten om vervolgens opnieuw te vormen. Bij de verbranding van HDPE komen geen schadelijke 
stoffen vrij. 

Toepassingen: emmers, speelgoed, dopjes van flessen

                  PVC: code 3               

PVC of polyvinylchloride is, net als PET, een bekend type kunststof. Het is ook een 
van de meest gebruikte, vooral dan in de bouwsector. Waar het basisingrediënt 
van heel wat kunststoffen aardolie is, is dat bij PVC een combinatie van olie en 
zout. Naast duurzaam, brandvertragend en licht van gewicht is PVC ook zeer 
goed recycleerbaar. Er bestaan harde PVC’s en zachte, denk bij die laatste maar 
aan ramen en tuinslangen.

Toepassingen: buizen, leidingen, raamprofielen, medische apparatuur en accessoires
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                  LDPE: code 4

LDPE of Low Density Polyetheen, ook wel Lage Dichtheid Polyetheen genoemd, is gemaakt 
van aardolie. Het materiaal is vrij zacht, maar tezelfdetijd ook taai. 75% van het gefabriceerde 
polyetheen is van het LDPE-type. Zoals je eerder kon lezen, wordt een kwart gebruikt voor de 
productie van HDPE, de harde variant. 

LDPE is waterafstotend, kan makkelijk om met zuren, is uitermate geschikt als isolator en 
kent een goede slagvastheid. Dat maakt het materiaal ideaal voor het verpakken van allerlei 
levensmiddelen. Het materiaal kan eenvoudig gerecycleerd worden. 

Toepassingen: plastic tassen, verpakkingsfolie, flessen, knijpflessen voor sauzen,  …

                  Polypropeen: code 5

Polypropeen, polypropyleen of polyprop: ze betekenen allemaal hetzelfde. Polypropyleen is 
niet alleen quasi onbreekbaar, het kan ook makkelijk om met hoge temperaturen, is stijf en 
goed bestand tegen chemische oplossingen, bacteriegroei en zuren. Als het product verhit 
wordt, kan je het in elke mogelijke vorm kneden. PP kan ook gezaagd en/of gelast worden 
… Polyprop is met andere woorden een multifunctioneel materiaal dat voor verschillende 
doeleinden kan ingezet worden en kan hergebruikt worden als grondstof voor nieuwe 
producten.

Toepassingen: bloempotjes, flessendopjes, auto-onderdelen, …

                  Polystyreen: code 6

PS staat voor polystyreen en is vooral herkenbaar als wegwerpplastic, denk hierbij aan bekers, 
bordjes, frietbakjes, verpakkingsmateriaal voor champignons, … Wat je misschien niet wist, is 
dat PS ook gebruikt wordt om piepschuim mee te maken. 

De producten uit polystyreen kennen misschien een korte levensduur, toch valt het materiaal 
makkelijk te recycleren.

Toepassingen: plantentrays, wegwerpbekers, wegwerpscheermesjes, chocomousseverpakking, …

                  Overige soorten: code 7

De laatste code in het rijtje is code 7. Onder deze categorie vind je tal van andere kunststoftypes zoals PU, POM, 
PA, … Waar het bij de andere codes over een ‘pure’ kunststof gaat, zijn plastics met code 7 vaak samengesteld uit 
verschillende soorten kunststoffen. Denk bijvoorbeeld aan verpakkingen voor diverse voedingsmiddelen.
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Recyclage van plastics

Goed recycleren begint bij jezelf … Hoe beter je het verschil kent tussen verschillende soorten 
kunststoffen, hoe makkelijker je ze kan recycleren. Sorteer je kunststoffen en hou ze proper. 
Vervuild plastic is namelijk moeilijker te verwerken. 
In vrijwel elk containerpark kan je je harde kunststoffen kwijt. Er is een container voor oud 
speelgoed, versleten tuinmeubelen, … en andere harde kunststoffen. Elektronica kan je 
dan weer deponeren in de box of container met ‘Afgedankte Elektronische en Elektrische 
Apparaten’. Je kan hiervoor terecht in het containerpark of bij een bedrijf dat zich 
bezighoudt met de recyclage van zo’n type afval. Je kan trouwens ook met piepschuim 
terecht op het containerpark. Let wel dat het materiaal ‘proper’ is, dus geen piepschuim dat 
gediend heeft als verpakking voor voedsel. 

Sorteer je met verstand van zaken, dan kunnen heel wat kunststoffen gerecycleerd en verwerkt worden tot nieuwe 
grondstoffen, die op hun beurt gebruikt kunnen worden om er nieuwe materialen mee te maken. Als we allemaal 
ons steentje bijdragen, dan kunnen we samen vele duizenden tonnen afval een nieuw leven schenken.

Sortering PMD - het proces

plastic flessen

drankkartons

folies en zakjes

potjes en tubes

schaaltjes, vlootjes 
en bakjes

Maar 
nu ook:

metalen 
verpakkingen

piepschuim
drankzakjes

fruitmoeszakjes
verpakking  
motorolie,  
pesticiden,  

siliconenkits

Mag er 
niet in:



Recycleren tot de cirkel rond is

Ploggen of een halfuurtje joggen en afval verzamelen met 
de klasgenoten of gewoon eens de buurt uitkammen op 
zoek naar afval. Met de prikkers in de aanslag op zoek naar 
blikjes, flesjes en ander vuil. Wees gerust,
de PMD-zak is binnen de kortste keren overvol.

Maar wat nu met het afval?:

 We brengen de blauwe zak rechtstreeks naar het 
containerpark en zoeken uit waar ons afval thuishoort.

 We sorteren en kijken welke plastics we kunnen gebruiken om een nieuw product mee te maken. Met het 
geselecteerde afval trekken we naar de Plastic Moov-trailer om er te leren hoe afval de basis kan zijn voor een 
nieuw product.

Plastic Moov geeft je een inzicht in het sorteren, recycleren en verwerken van kunststoffen, een proces waar heel 
wat Vlaamse en bij uitbreiding Belgische bedrijven zich hebben op toegelegd. Meer weten over deze bedrijven?  
Ga gerust even naar onze webstek plasticmoov.be.

 1

 2
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6. De circulaire economie

Wat is economie

Economie is een spel van vraag en aanbod, het is een wetenschap 
waarbij vooral gekeken wordt naar het gedrag van mensen, 
bedrijven en overheden. Ons koopgedrag en alles wat de productie 
van goederen aangaat, staan centraal. Economie is geld, handel, 
verkoop en aankoop, … 

Wat is circulaire economie of kringloopeconomie

Eerst even kort uitleggen wat ‘circulair’ betekent. In het woord 
herken je ‘cirkel’. 
Zoals je weet is een cirkel oneindig, de vorm kent geen begin, geen 
midden en geen eind. Die oneindigheid is de basis van de ‘circulaire 
economie’: een product kan in één, maar ook in meerdere cirkels 
blijven draaien, zonder dat het ooit op de afvalberg terechtkomt.

Alles wat waardevol is, moet waardevol blijven.

“In een circulaire economie streef je ernaar om zo weinig mogelijk producten op  
de afvalberg te moeten gooien. Er is geen afval meer …”

Eigenlijk start alles met een nieuw product. Als dat product stuk is, dan gooien we het niet zomaar weg, we geven 
het een plaats in een ‘cirkel’. Het product wordt uiteen gehaald en elk onderdeel gesorteerd, om elk van die 
onderdelen als grondstof te gebruiken bij het maken van een nieuw product. 

Maar niet enkel gebruikte grondstoffen die de basis vormen voor een nieuw product noemen we ‘circulair 
ondernemen’. Laat je je schoenen herstellen in plaats van deze weg te gooien, dan is ook dat een manier van 
circulair ondernemen. En ook huren, tweedehandsproducten kopen en producten delen worden gezien als 
verschillende vormen van circulair denken, elk met hun ‘aparte’ cirkel.
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Het klinkt wat verwarrend allemaal, daarom een voorbeeld. 

Je smartphone draag je overal met je mee. Als dat ding in je broekzak stuk is, dan gooi je het in veel gevallen 
gewoon weg. Maar weet je dat je smartphone onderdelen bevat die hergebruikt kunnen worden voor het maken 
van andere, nieuwe producten?

En je oude kapotte smartphone kan je ook gewoon verkopen. “Er is daar toch niemand in geïnteresseerd?”, horen 
we je denken. Toch wel. 
Iemand een ‘refurbished’ toestel in zijn broekzak? 
Besef je trouwens dat de grondstoffen voor het maken van je nieuwe smartphone steeds minder voorhanden zijn?

En er is meer. 

Wist je dat je oud, versleten of kapot speelgoed gewoon kan laten omtoveren tot een prachtig, hip kinderstoeltje? 
Of dat je een telefoon kan kopen die vrijwel oneindig kan hersteld worden, die quasi onsterfelijk is? Een kop koffie, 
gemaakt van een kop koffie. Bizar, maar met resten van koffie kan je gewoon ook een koffiekop maken … 
Als je er even bij stilstaat, dan is niets afval. 

Conclusie

Kunststoffen (en bij uitbreiding alle grondstoffen) zijn waardevol en spelen een hoofdrol in de circulaire economie. 
Als je correct omspringt met plastics of kunststoffen, dan kan het materiaal meerdere rollen spelen. Net zoals 
katten hebben kunststoffen meerdere levens. Door te sorteren en te recycleren zorg je dat het materiaal na 
gebruik als grondstof kan dienen voor nieuwe producten. 

bron: POM

Fossiele
grondstoffen

Plantaardig
grondstoffen

Kunststof 
producten 

maken

Kunststof- 
granulaat

produceren
Burgers
sorteren

Kunststof  
producten

consumeren

Afval 
inzamelen

Professioneel
sorteren

biologische 
kringloop

technische 
kringloop

chemische
recyclage

mechanische
recyclage

composteer-
baar

biologisch
afbreekbaar

Niet  
gerecycleerd
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7. Spelletjes

aardolie
duurzaamheid
petflessen
polystyreen
sport

bakeliet
kringloopeconomie
plasticmoov
reyclage
thermoharders

codes
kunststof
plastiq
rubbers
thermovormen

Woordzoeker kunststoffen
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J R Q T E L C M N U K Q F T D K G L
A J W F P D U L M N M E Y E O Q K J
T O D L X Y Y L A C O D E S L Q K K
E C Y E X F J C M G H G R F I D H T
I H K S P I H X J J E W W G E L Q O
L L O S L C F F W F Y K O S P O R T
E D Y E V O O M C I T S A L P P F K
K S K N C N O D J G V I P Y Q E S G
A K R I N G L O O P E C O N O M I E
B L C T H E R M O H A R D E R S S C
I B K M J R N E M R O V O M R E H T
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Horizontaal

4 Ik ben de grondstof van kunststof
5 Ik ben een voorbeeld van een elastomeer
6 Uit welke soort kunststof worden  
 zwembandjes gemaakt
7 Kunststoffen zijn een must in de …
8 Onder welke naam kennen wij UF
9 Je kan een workshop volgen in mijn…

Verticaal

1 Ik verander als je mij opwarmt
2 Wat is de naam van recyclagecode 5
3 Kunststof is opgebouwd uit
6 Wegwerpbekertjes worden gemaakt in ...

Kruiswoordraadsel

4

1 2

5 

6

7

8

9

3
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Vul bij elke foto de juiste recyclagecode in
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Een initiatief van In samenwerking met


