
Hallo ik ben Toebiebie

ik ga jullie rondleiden doorheen deze krant!

groeten Toebiebie

Lees meer over onze superleuke uitstap naar het 
trammuseum op pagina 2.

Benieuwd naar onze avonturen achter het stuur in het 
MIVB Square ? Ga dan snel naar pagina 3.

Sluwe
boodschappers

Wij , 5L van het Boodschapinstituut in Schaarbeek., 

zijn het afgelopen jaar naar drie  verschillende activiteiten van de MIVB

(maatschappij voor het intercommunaal 

Vervoer te Brussel) geweest. Daar hebben

We veel bijgeleerd over het

Openbaar vervoer. Hier laten 

We jullie zien wat we precies geleerd hebben.

We gingen bijvoorbeeld naar het trammuseum

en we gingen ook naar de MIVB hoofdzete.l Dat was leuk!

Er kwamen PROFESSIONELE acteurs naar onze school

Ze brachten toneeltjes voor over de regels van het

openbaar vervoer.

Arnaut & Matteo



Sebastiaan vroeg 
aan Ernie :’Ernie zit je 
op de weg?’

Ernie antwoordt:’ Nee, 
ik ben al dood.’

oude tram

Twee tomaten 
moeten oversteken. 
De ene tomaat 
steekt over, maar 
ziet niet dat er 
een tram aankomt. 
De tomaat die is 
overgestoken is
geplet. De tweede 
tomaat zegt:’ 
Mmmm, lekkere 
ketchup.’

Trammuseum
We vertellen jullie hier meer over 
de eerste activiteit.
In het trammuseum hebben we niet alleen maar 
trammen gezien en bekeken

maar ook van alles bijgeleerd. Bijvoorbeeld over 
de veiligheid: Een tram weegt 40 ton

hij heeft het dus moeilijk om te remmen, hij heeft er 
minstens 100 meter voor nodig.

Er is ook zand om af te remmen. En als al deze 
hulpmiddelen niet kunnen helpen hebben ze nog 
een plank om slachtoffers uit de wielen te halen.

Er waren vroeger ook brievenbussen aan de 
trams zodat de brieven ook afgeleverd kunnen 
worden.

Er was ook een trollebus :Een trollebus is een bus 
met banden die op elektriciteit werkt.

Vroeger werden er kinderen tussen de 4 en 5 
jaar ingeschakeld om de sporen te 
onderhouden ,een levensgevaarlijk werk dus.

Hier nog enkele weetjes: 1900 kinderen werden 
gebruikt om de sporen te onderhouden

Omdat er in 1914 weinig mensen konden lezen 
werden de haltes verbonden met kleuren zo kan 
iedereen gebruik maken van de tram.

Ethan & Lina & Ernest



Hoofdzetel MIVB
Wij gaan vertellen over de tweede activiteit: 

(interview met onze peter van het project bij de MIVB)

Wat gebeurt er als je de deuren blokkeert ?

je neemt de risico om je te verwonden, je beschadigd 

het materiaal en je vertraagt het voertuig.

Hoeveel gemeentes zijn er in Brussel?

In Brussel zijn er 19 gemeentes.

Hoeveel medewerkers werken er bij de MIVB?

Er zijn 8000 medewerkers bij de MIVB.

Hoeveel moet je betalen als je je Mobib niet hebt?

Je moet 107 euro betalen .

Hoeveel moet je betalen als je je Mobib hebt maar niet 
valideert?

Je moet 10 euro betalen .

Hoeveel moet je betalen als je iemand anders zijn Mobib hebt?

Je moet 408 euro betalen.

Hoeveel beroepen zijn er in de MIVB?

In de MIVB zijn er 300 beroepen.

Hoeveel verplaatsingen waren er in 2010?

Er waren 369000000 verplaatsingen.

Hoeveel ritten worden er per dag gedaan ?

Er waren 1000000 ritten per dag.

Hoeveel volt gebruikt een tram ?

700 volt opletten dus!

Hoeveel volt gebruikt een metro ?

900 volt ook opletten dus!

Hebben jullie nog een paar plannen ?

We gaan een metrolijn onder het Liedsplein en het Colignonplein 
maken .

Dit was de 2de activiteit

Kaan & Naël & Lander

Er waren eens twee komkommers. De ene 
komkommer zegt tegen de andere: ‘Gaan we 
voor de tram liggen?’
De andere zegt: ‘Ja, goed idee ,dan heeft mama 
komkommer schijfjes.’

MIVB In Scène
MIVB in scène 

De derde activiteit was ook weer super leuk . We leerden meer bij over de MIVB door acteurs die toneeltjes voor ons brachten over de regels op de 
tram of bus. Bijvoorbeeld: Je mag best geen smoejes verzinnen als je je MOBIB vergeten bent. Je geeft best voorrang aan mensen met een beperkte 
mobiliteit ( zwanger, ouderde mensen,... ) . Ook rond veiligheid maakten de acteurs een toneeltje. 

Nadat er een toneeltje was geweest, hebben we hierover gepraat. Zo wist iedereen goed waarover het ging. 

Op het einde mochten we zelf ook acteur worden en zelf een toneeltje maken. Dat was voor de meesten het leukste onderdeel. 

Weeral een geslaagde activiteit! 

Groetjes, 

Eva, Fiona en Mehdi



VEEL SPEELPLEZIER!

Bedankt om onze krant te lezen!

Ernie en Bert zitten in de 
bus.
Ernie vraagt aan Bert: 
’Heb je je Mobib 
gescand?’
Bert antwoordt: ’Nee, 
de aliens hebben hem 
ontvoerd.’


