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Januari 2019

Nieuw bij het Platform Hergebruik: een nieuwsbrief rond materialen
Dankzij deze nieuwsbrief verneemt u nieuwe aanvragen en welke nieuwe materialen er beschikbaar zijn op de
webpagina van het Platform Hergebruik alsook op Werflink en in de materialenbibliotheek van Steygers & Co!
Neem een abonnement en help ons deze zoekertjes te verspreiden om het netwerk uit te breiden en uzelf meer
kansen te geven om kopers en materialen te vinden: deel deze nieuwsbrief in uw contactenlijst!
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Agenda
24 januari 2019 in het Nederlands en 29 januari 2019 in het Frans
Van 9 u tot 13 : TOTEM-opleiding u bij Leefmilieu Brussel. Informatie
en inschrijvingen.
Van 5 tot 7 februari 2019 : Slotevent BAMB Terrein van Tour &
Taxis/VUB. Informatie en inschrijvingen.
5 en 12 februari 2019 : Opleiding Bouwwerven in circulaire economie.
Terrein van Tour en Taxis. Informatie en inschrijvingen.
7 februari 2019 van 9 u tot 13 u : Colloquium over hergebruik en de
principes van de circulaire economie (in het Frans) in Bergen.
Informatie en inschrijvingen.
26 april 2019 van 9 u tot 16.30 u : Seminarie: Circulaire economie in
de bouw bij Leefmilieu Brussel. Informatie.
Deel uw evenementen aan ons mee! Organiseert u een evenement
rond hergebruik van bouwelementen in Brussel of kent u zo'n
evenement? Deel het aan ons mee! Contact.

Newsletter van de Platform van de Actoren voor het Hergebruik van Bouwelementen in Brussel
Project kadert in het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie
(GPCE, maatregel GA 15)
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