


AfvalHelden kleurplaat
Onze vuilnismannen en vuilnisvrouwen vinden wij toch wel een soort 
van helden. Ze halen het afval op als er een hittegolf is en je eigenlijk 
alleen maar ijsjes wilt eten bij het zwembad. Ze halen het afval op als 
de regen met bakken uit de hemel komt en ook als er zoveel sneeuw 
en ijs ligt dat ze eigenlijk beter zouden langlaufen achter de wagen.
Ze zijn sterk. Ze tillen per dag soms wel meer dan 3000 kg in een 
vuilniswagen. Het zijn goede marathonlopers. Ze lopen vele kilometers 
door de hele stad en daardoor kennen ze Oosterhout op hun duimpje. 

Heb jij wel eens geroken aan een afvalbak. Dat stinkt hè? En als het 
dan heel warm is in de zomer komen er ook soms van die friemelende 
maden in, Gatsiedarrie !!

Door hun harde werk zitten jij en ik niet met een huis vol afval.
Wat een helden!
En ze vinden hun werk ook gewoon heel leuk, want ze zijn lekker 
buiten en ze werken in een team. Het is hard werken, maar 
aan het eind van een dag ben je lekker moe. Eigenlijk 
hebben ze de hele dag buiten mogen spelen. 

Heel veel plezier met deze kleurplaat!

ZAPkids

Kinderen kunnen helaas nog geen vuilnisman of vuilnisvrouw 
worden. Je moet 18 jaar zijn om met de vuilniswagen te werken. 
Heel veel kinderen uit Oosterhout willen toch ook al een beetje een 
afvalheld zijn en ervoor zorgen dat er minder afval op straat komt. 
Niet al het afval wordt netjes in de prullenbak gegooid. Soms 
komt het hierdoor op straat terecht. Dit noemen we zwerfafval. 
De kinderen die dit opruimen noemen we ZAPkids. Dit staat voor 
ZwerfAfvalPakker kids.
Waar moet je op letten als je ook een ZAPkid wil zijn;
 -  Zorg dat je afval niet met je blote handen aanraakt. Je kunt 

hiervoor beter handschoenen en/of een afvalgrijper gebruiken.
 -  Er zijn speciale zakken verkrijgbaar die gratis bij je opgehaald 

worden.
 -  Laat gevaarlijk afval liggen en waarschuw een volwassene.
 -  Draag een veiligheidshesje zodat je goed opvalt in het verkeer 

als je ergens afval opruimt.
 -  Blijf, zeker als er geen volwassene bij is, weg van doorgaande 

wegen en middenbermen.
Je kunt je ook offi cieel aanmelden als ZAPkid. 
Kijk op www.oosterhout.nl/afvalhelden. 
Vraag hiervoor wel toestemming aan je ouders. Vraag hiervoor wel toestemming aan je ouders. 
Kijk op www.oosterhout.nl/afvalhelden. 
Vraag hiervoor wel toestemming aan je ouders. 

ZA
Pk

ids Oosterhout


