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DE KRINGWINKEL

EEN WINKEL MET EEN VERHAAL
Dat kringwinkels producthergebruik stimuleren en de levensduur van
goederen verlengen, dat wist u ongetwijfeld al. Maar wist u dat tal van
Vlaamse kringwinkels nu ook bijdragen aan duurzaam materialenbeheer? Logisch, want de winkels hebben heel wat materiaalkennis
én expertise in huis als het op (de)monteren en herstellen aankomt.
Hoe dat precies werkt, vertelt Philip De Cleene, de directeur van
Kringloop Maasland.
Duurzaamheid zit diep ingebed in de kern van het bedrijfsmodel van de
Kringwinkels. Ze verzamelen, herstellen en upcyclen gebruikte goederen
en geven deze goederen daarmee een tweede - of derde, vierde, … leven. Maar tal van kringloopcentra gaan vandaag nog een stapje verder:
zij dragen bij aan wat heet ‘duurzaam materialenbeheer’. Ze zorgen
ervoor dat kwaliteitsvolle, gerecycleerde materialen opnieuw ingezet
kunnen worden bij de productie van nieuwe consumptiegoederen. Zo
ook de Kringwinkel Maasland.

STUKJES TELLEN
“Kringwinkel Maasland is de overkoepelende naam voor de Kringwinkels
in Maasmechelen, Maaseik, Bree en Opglabbeek”, begint Philip. “We
zamelen gebruikte goederen in en geven die een nieuw leven. Textiel en
elektro wordt gesorteerd en geselecteerd in ons atelier in Maasmechelen,
terwijl speelgoed, boeken en meubels vanuit Maaseik verdeeld worden.
En vanuit deze ateliers en opslagplaatsen bevoorraden we de verschillende kringwinkels van het Maasland.”
Wanneer we de winkel in Maaseik binnenstappen, valt ons meteen het
uitgebreide aanbod aan speelgoed op. “We staan erop dat het speelgoed
dat je hier kan kopen in prima staat is en van goede kwaliteit. Puzzels
tot 100 stukjes zullen we bijvoorbeeld natellen in ons atelier. Speelgoed
wordt netjes gesorteerd.” Wat als iemand bijvoorbeeld een handvol
Legoblokjes binnenbrengt, maar geen volledige set? “Dan houden we

die bij, tot we opnieuw een verkoopbaar pakketje kunnen samenstellen”,
zegt Philip.

TRENDY TWEEDEHANDS
Om voor zo veel mogelijk binnengebrachte goederen een nieuwe bestemming te vinden, speelt de Kringwinkel in op trends. “We weten bijvoorbeeld dat donkere meubels anno 2014 niet goed verkopen. Daarom
gaan onze creatieve koppen Ben en Patrick met dat soort meubels aan
de slag in het atelier. Met een greywash bijvoorbeeld krijgen ze opnieuw
een hedendaagse look. Ze zijn voor we het weten opnieuw de deur uit!”
En Philip probeert ook blijvend inventief te zijn. Zo is er onlangs in Maasmechelen een ﬁetsatelier geopend, waar afgedankte ﬁetsen hersteld
worden om nadien aan een nieuw leven te beginnen.
Ook boeken en kledij blijken erg goed te verkopen. “We proberen ook
echt wel de kwaliteit van de kleding te bewaken, met een vlotte verkoop
tot gevolg. Voor het in de winkel komt te hangen, is het gesorteerd en
indien nodig hersteld. Kleding die binnengebracht wordt en niet meer
herbruikbaar blijkt te zijn, wordt afgekeurd voor verkoop. Daar worden
vodden en isolatiematerialen van gemaakt”, vertelt Philip. “Komen er
elektrische toestellen binnen, dan testen we of ze nog werken. Zo ja,
verkopen we ze. Zo nee, herstellen we in ons atelier het kleine elektro.
Groot elektro wordt in het Hergebruikcentrum in Houthalen hersteld en
wordt met 1 jaar garantie verkocht. Alles wat overblijft, gaat naar Recupel
en wordt daar ontmanteld en gerecycleerd. Soms verkopen we zelfs
defecte toestellen, want er zijn heel wat creatievelingen die graag aan de
slag gaan met onderdelen van verschillende defecte apparaten. Uiteraard
duiden we dit dan heel goed aan op de apparaten in de winkel!”
U kunt in een Kringwinkel niet enkel terecht om spullen te kopen, ook
spullen die u niet meer gebruikt, kunt u naar een Kringwinkel brengen of
ze gratis laten ophalen. Surf naar www.dekringwinkel.be of kijk in de
afvalkalender om een winkel in uw buurt te vinden.

DE VLAAMSE
KRINGLOOPCENTRA
IN CIJFERS

SCHATTEN UIT
DE KRINGWINKEL

NELE UIT HALEN

VEERLE UIT HASSELT

ANNA UIT KORTESSEM

MARC UIT HASSELT

“Ik ben constant op zoek naar
leuke interieurspulletjes. Ons
huis is een combinatie van
retro aangevuld met moderne
accenten. Wekelijks spring ik
wel eens binnen in de Kringwinkel, uiteraard kom ik niet
altijd met iets buiten, maar
een aantal vondsten waar ik
best trots op ben zijn een paravent, een aantal lampen en oude
kastjes.”

“Ik houd van naaien en knutselen. In de Kringwinkel vind
ik zoveel materiaal voor weinig
geld waarmee ik zelf aan de
slag ga. Deze jurk bijvoorbeeld,
heb ik gemaakt van een lap
stof die ik vond in de Kringwinkel. Ook voor mijn kinderen
maak ik vaak, van verschillende
kledingstukken, één nieuw,
uniek item. Zij zijn er dol op
en ik geniet ervan om ze te
maken.”

“Die heb ik van metie
gekregen”. Anna gaat helemaal op in haar retro ambulance van Playmobil. “Voor
kinderen moet het geen
nieuw of duur speelgoed zijn.
Anna en haar broertje Jonas
amuseren zich evenzeer met
ouder speelgoed”, vult mama
Karen aan.

“Wij hebben een koﬃezaak
en die hebben we volledig
ingericht met tweedehandsspullen. Veel hiervan komt
uit de Kringwinkel. We
hebben alles wel naar onze
hand gezet. Een leuk item en
een beetje creativiteit doen
enorm veel.”

UW OUDE ELEKTRO:
GOED VOOR EEN
ZOMERSE PICKNICK!

AFVAL OP DE STOEP?
ZO DOET U HET GOED.

Misschien heeft u het al eens meegemaakt… U biedt uw huisvuil of
oud papier en karton aan voor een ophaling aan huis en toch blijft
het gewoon op de stoep staan. Hoe komt dat?

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (aeea)
bevatten stoffen die erg schadelijk kunnen zijn voor het milieu
als ze niet correct verwerkt worden. Bovendien zitten er in de
toestellen vaak ook waardevolle herbruikbare grondstoffen.
Reden genoeg dus om uw aeea correct te recycleren! Toch blijkt uit
onderzoek dat oude elektroapparaten nog té vaak op de verkeerde
plek belanden. In de huisvuilzak bijvoorbeeld…
Om die reden organiseert Recupel in samenwerking met een
aantal partners van 21 tot 29 maart 2014 een grootscheepse
nationale inzamelcampagne voor aeea en batterijen. En óf dat
effect zal hebben op de afvalberg: dankzij doorgedreven recyclagetechnieken weet Recupel immers 90% van het gewicht van alle
ingeleverd elektro (in 2012 was dat 110.000 ton) te hergebruiken.
Dat betekent dat de oorspronkeliijke aeea-afvalberg herleid wordt
tot een restfractie van slechts 10%...
En om de inzamelactie extra kracht bij te zetten, nemen de deelnemende gemeenten het in een leuke competitie tegen elkaar op.
De gemeente die tijdens de actieweek de meeste kilo’s aeea per
inwoner weet in te zamelen, wint een reuze, zomerse ontbijtpicknick voor alle inwoners!
Helpt u uw gemeente naar de zege? Breng uw afgedankte
elektro dan naar één van de talloze Recupel ophaalpunten, die
u vindt op www.samenrecycleren.be. Uit het werkingsgebied
van Limburg.net nemen volgende gemeenten deel aan de actie:
Alken, Beringen, Bocholt, Diepenbeek, Diest, Dilsen-Stokkem,
Genk, Gingelom, Hasselt, Hechtel-Eksel, Heers, Heusden-Zolder,
Hoeselt, Kinrooi, Kortessem, Lanaken, Leopoldsburg, Lommel,
Maaseik, Maasmechelen, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt, Nieuwerkerken, Opglabbeek, Overpelt, Peer, Sint-Truiden, Tessenderlo,
Tongeren, Wellen, Zonhoven en Zutendaal.

WIJZIGING
GFT-OPHALING GENK
In de afvalkalender voor 2014,
die eind december in de bus viel
bij alle Genkenaars, is er helaas
een foutje geslopen. Tussen
15 april en 15 oktober 2014 wordt
het gft-afval in Genk immers niet
wekelijks, maar tweewekelijks
opgehaald. Onze excuses voor
de vergissing! Woont u in Genk?
Dan ontvangt u in de week van
31 maart een correct ophaaloverzicht in uw brievenbus.

Staat uw restafval na de ophaling nog op de stoep, dan heeft u het
misschien te laat buitengezet. De ophalers gaan op pad vanaf 6 uur
’s ochtends. Zet uw restafval (en alle andere fracties) goed zichtbaar buiten na zonsondergang de avond voordien of voor 6 uur ’s
morgens op de dag van de ophaling. Vermijd ook dat uw afval blijft
staan omdat uw zak niet correct is toegebonden. Bind hen correct
toe en laat voldoende handvat over. Zo kunnen de ophalers de zak
makkelijk vastpakken én vermijdt u dat hij openscheurt. Zakken
die toegekleefd zijn en geen handvat hebben, worden niet meegenomen.
In alle gemeenten van Limburg.net die werken met een zak,
wordt sinds 1 januari 2014 gewerkt met een uniforme huisvuilzak.
Dit betekent voor heel wat gebruikers een omschakeling van
een gemeentelijke grijze zak naar de bordeaux huisvuilzak met
een andere inhoud (namelijk 44 liter of 22 liter). Voorkom dat de
bordeaux zak scheurt door hem niet tot aan de rand vol te proppen.
Is uw papier en karton blijven staan, dan heeft u er wellicht
verkeerd materiaal bij gestopt. Bovendien gebeurt het nog vaak
dat het papier en karton in plastic bakken, boxen, manden,
tonnen, enz. wordt aangeboden. Dat is niet toegestaan omdat het
een snelle ophaling van deze afvalfractie bemoeilijkt. Geen idee
hoe het dan wel moet?
Op www.limburg.net/sorteerregels vindt u een overzicht van wat
wel en niet bij het oud papier en karton mag.

HOUD ALVAST DEZE AANDACHTSPUNTEN IN
HET ACHTERHOOFD WANNEER U PAPIER EN
KARTON OP DE STOEP ZET:
• Verzamel oud papier en karton ENKEL in gesloten kartonnen
dozen of bundel het stevig samen met een touw. Zo voorkomt u
ook dat het wegwaait.
• Spaar de rug van de ophalers en maak de pakken of dozen niet
zwaarder dan 15 kg.
• U mag maximaal 1 m³ papier en karton aanbieden per ophaling.
• Verwijder alle plastic folie van kranten, tijdschriften en reclamebladen.
• Vouw en bundel karton goed samen tot een hanteerbaar pakket.
• Drankkartons, foto’s, geplastiﬁceerd papier, hygiëne- en sanitair
papier (keukendoekjes, toiletpapier, tissues, …), behangpapier en
vuil en vettig papier horen niet thuis bij papier en karton.

WAT VINDT U VAN DE AFVALINZAMELING IN UW
BUURT?

Wilt u graag uw mening geven over afval in het algemeen en
Limburg.net in het bijzonder? Dat kan! Vul voor 28 maart 2014
de online enquête in en maak kans op een van de vele bioscooptickets, boekenbonnen of cadeaupasses.
Graag horen wij uw mening: www.limburg.net/marktonderzoek

SPAAR MEE
MET DE E-PORTEMONNEE
Kiezen voor duurzaam en milieuvriendelijk leven, loont. Voor ons milieu, maar
ook voor uzelf. Kent u de e-portemonnee al? Het is een systeem dat u aan de
hand van punten beloont voor duurzaam en milieuvriendelijk gedrag. Met de
verdiende punten kan u zaken kopen die bijdragen tot duurzaamheid in de
breedste zin van het woord.

WIJ DOEN MEE MET DE

E-PORTEMONNEE

Een gezonde en leefbare wereld is een zaak van iedereen. Ook u maakt in het dagelijks leven keuzes die een impact hebben op het milieu: gebruikt u het openbaar
vervoer of gaat u met de wagen, koopt u hervulbare verpakkingen of wegwerpverpakkingen, gooit u iets bij het grofvuil of brengt u het naar de Kringwinkel? Elke dag
krijgt u de kans om uw steentje bij te dragen aan een gezonde en leefbare wereld.

VERDIEN EN

Via de e-portemonnee kan u in uw gemeente punten verdienen. Als u bijvoorbeeld thuiscomposteert, groene stroom gebruikt of deelneemt aan een infosessie in verband met duurzaamheid. De opgespaarde punten kan u dan weer
verzilveren door ze uit te geven aan bv. oplaadbare batterijen of de aanschaf van
een compostbak. Alle puntentransacties gebeuren via uw elektronische identiteitskaart. Waarmee u precies punten verdient of waaraan u ze kan uitgeven, dat
verschilt van gemeente tot gemeente.

VERZILVER HIER UW PUNTEN
Meer info op www.e-portemonnee.be

De gemeenten Beringen, Diepenbeek, Hechtel-Eksel, Houthalen-Helchteren,
Leopoldsburg, Lommel, Neerpelt, overpelt, Riemst, Tongeren en Zonhoven
nemen deel aan de e-portemonnee. Benieuwd waarmee u in uw gemeente
punten kan verdienen en waaraan u ze kan uitgeven? Neem snel een kijkje op
www.e-portemonnee.be en selecteer uw gemeente.
LimNet_sticker_eportemonnee_150x150mm.indd 3
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DE BRIXTON POUND
EEN UITMUNTEND LOKAAL INITIATIEF !

Limburg.net neemt met de e-portemonee deel aan
het Community Currencies in Action project (CCIA). Dit
is een transnationaal partnerschap dat dat deels wordt
geﬁnancierd uit het INTERREG NWE IVB (ERDF) van
de Europese Unie. Het project werkt aan de ontwikkeling en implementatie van complementaire muntsystemen in diverse landen in Noord-West Europa. De
complementaire muntsystemen worden ingezet als
beleidsinstrumentvoorhetbereikenvansociale,economische en ecologische doelen. Naast Limburg.net,
nemen Crédit Muncipal de Nantes, Gemeente
Amsterdam - stadsdeel oost, Lambeth Council, Nef,
Spice, Qoin en WCVA deel aan het project CCIA.
Eén van de projectpartners, Lambeth Council,
gaat een alternatief betaalsysteem opzetten
naar analogie van de Brixton Pound. Dit alternatieve betaalsysteem uit Groot-Brittannië heeft al
bewezen dat het erg succesvol is.

FYSIEKE EN VIRTUELE DUIT IN HET ZAKJE
Deze lokale munteenheid uit de Londense wijk
Brixton bestaat als bankbiljet, maar ook in elektronische vorm onder de naam ‘Pay by Tekst’. Brixton is al
de vierde Britse gemeente die zijn eigen geld invoerde
naast de pond sterling. De bedoeling is om de lokale
economie, productie en handel slim te stimuleren.
Kleinere winkels en bedrijven die worden bedreigd
door de recessie en door grotere ketens krijgen zo
weer een reële overlevingskans. Het onafhankelijke geld circuleert immers enkel binnen de lokale
gemeenschap. Tegelijk creëert het meer diversiteit en
uniciteit in het winkelaanbod.

VOORDELEN BIJ DE VLEET
De papieren versie werd gelanceerd in september
2009 en de elektronische munt in september 2011.

Ondertussen kunnen de inwoners van Brixton bij
ongeveer 200 bedrijven betalen met de gemeenschapsmunt. De Brixton Pound is dus al stevig
verankerd in het lokale leven en kent heel wat
voordelen. Het geld geeft de markt een unieke
veerkracht als antwoord op de ﬁnanciële crisis
en biedt heel wat werkgelegenheid. Om lokale
consumptie aan te moedigen, kunnen de gebruikers ook proﬁteren van speciale aanbiedingen.
Bovendien draagt het gemeenschapsgevoel bij
aan de positieve perceptie van de gemeente vol
dynamiek. En op het vlak van milieu is de impact
ook zeker positief: de ecologische voetafdruk
van Brixton is heel wat kleiner geworden door
productie én afzet bewust plaatselijk te houden.
En of een alternatief betaalsysteem dus kan
zorgen voor mooie en zinvolle resultaten!

COMPOSTEREN
KAN U LEREN
“Hoe meer je van het land vraagt, hoe meer je moet teruggeven.”
Dat is de visie van bioboerderij Het Blokhuis in Herk-de-Stad. Daarom
verzorgen jonge boeren er hun bodem met zelfgemaakte compost.
Resultaat? Overheerlijke groenten die u zélf ter plaatse kan oogsten of
kopen in pakketten.

de boer bepaalt wat er in de pakketten zit.” Dat brengt meteen ook
variatie in het gezinsmenu.

HAPPY DOOR COMPOST

De basisgedachte van de jonge ondernemers bij Het Blokhuis is de
gesloten kringloop. Wat het land opbrengt, wordt geoogst en verkocht.
De rest wordt gecomposteerd om het veld te voeden voor de volgende
oogst. “Meer zelfs”, zegt Bernd Vandersmissen van de bioboerderij,
“compost is een natuurlijk medicijn voor de bodem dat op zijn beurt onze
planten voedt. Pesticiden of chemische meststoﬀen komen er niet aan te
pas. Onze compost is rijk genoeg om de grond te verzorgen. Zo kunnen we
superverse seizoensgroenten garanderen.”

En de aanmaak van voldoende compost voor de hele boerderij? Daarvoor
kan Het Blokhuis rekenen op de hulp van de stad en het arbeidscentrum
De Wroeter. “Zij bezorgen ons groenafval, stalmest, houtsnippers en hooimaaisel. Daarmee maken we compost, die omgezet wordt tijdens het
voorjaar”, zegt Bernd. “Wist je overigens dat de grondige geur van goede
compost een natuurlijke blijmaker is? Dat komt door de bacterie M. Vaccae
die een gunstig eﬀect heeft op het gemoed en de aanmaak van serotonine
stimuleert. Neem maar eens wat compost in de handen, snuif de ietwat
zoetige, metalige geur op en je voelt je meteen gelukkiger!”

WAT SCHAFT DE POT? GEZONDE GROENTJES!

OOK DE DIEREN ZIJN BIO

Van productie over oogst tot verkoop: alles gebeurt op de hoeve zelf. “Het
hele jaar door kunnen klanten bij ons zelf groenten komen oogsten. Zo
vaak als ze dat willen om hun gezin in de watten te leggen met verse kost.
Daarnaast kunnen ze zich abonneren op onze groentenpakketten. Eén
keer per week halen ze hun pakket dan af op de boerderij of bij één van
onze afhaalpunten. De seizoenen bepalen wat de klant zelf kan oogsten,

De runderen, konijnen en kippen op de boerderij leiden allemaal een
natuurlijk leven. Krachtvoer is uit den boze, want natuurlijke begrazing
levert veel smakelijker en gezonder vlees op. En de eitjes die u hier kan
kopen? Die komen van gezonde kippen, die genieten van een groen
weiland en frisse buitenlucht. En of u het verschil proeft…

DE KIPPENACTIE
PIK UW GRAANTJE
ZEKER MEE!
Dit voorjaar organiseert Limburg.
net - in samenwerking met uw
gemeentebestuur - weer een
kippenactie. Het doel? U overtuigen om kippen aan te kopen
tegen een voordelige prijs. De
beestjes zijn immers uw ideale
bondgenoten in de strijd tegen
huishoudelijk afval. Wist u namelijk dat elke kip zo’n 50 kg aan
keuken- en tuinafval per jaar kan
verorberen? Bovendien krijgt u er
als beloning ook nog eens gratis
200 verse eieren voor in de plaats!

De actie start op 19 april en loopt
tot en met 30 juni 2014. In deze
periode kunt u in één van de
deelnemende tuincentra terecht
voor de aankoop van een kip
met een speciale kortingsbon
van 3 euro. U kan zo maximaal
3 kippen kopen, oftewel 9 euro
korting genieten. Daarnaast
maakt u meteen ook kans om
een aankoopbon van 100 euro te
winnen in uw tuincentrum.
Vanaf 19 april 2014 vindt u op
www.limburg.net de kortingsbon
terug.

MINITYPE,
MAXIRESULTAAT

MAXI TYPE,
DITO RESULTAAT

KWEEK-HET-ZELF-TYPE

HART-VOOR-DIEREN-TYPE

PROFIEL:
U hebt een gezellige maar kleine
tuin (2 à 400 m2). Op zonnige dagen
geniet u er van enkele uurtjes
(ochtend)zon. U hebt nog een plekje
vrij in de tuin en wil keukenafval en
uw beperkte hoeveelheid tuinafval
zelf verwerken tot compost. Kortom:
met een minimale inspanning, goed
en kwalitatief composteren.

PROFIEL:
U ziet het allemaal wat grootser. U
geniet dagelijks van uw grote tuin,
maar die brengt uiteraard ook veel
groenafval mee. Bovendien wilt
u ook graag uw keukenafval mee
composteren. In uw tuin is er nog
veel vrije ruimte.

PROFIEL:
U houdt ervan om zelf groenten
te kweken in uw grote tuin. U hebt
heel wat groenafval (bladeren,
houtsnippers, stalmest, …), maar
tegelijk hebt u ook veel compost
nodig om uw moestuin te voeden.

PROFIEL:
U bent de trotse eigenaar van een
ruime tuin én hebt een hart voor
dieren. In uw tuin is er nog een plekje
vrij. U houdt van zelf gekweekte
groenten en fruit, maar een vers
geraapt eitje bij het ontbijt lijkt u ook
wel wat.

U composteert:
Met een compostvat, want dat is de
beste oplossing voor kleinere tuinen.
U plaatst uw compostvat best in de
zon. Zo kan het binnenin opwarmen
en dat komt het composteringsproces ten goede. Dankzij het deksel
droogt de inhoud van compostvaten
minder snel uit.

U composteert:
Met een compostbak, want u kan
er al uw groenafval in kwijt én hebt
er de ruimte voor. In één of - beter
nog - twee compostbakken verwerkt
u keuken- en groenafval perfect tot
eigen compost van topkwaliteit. Een
compostbak maakt u makkelijk zelf
met transportpalletten of tuinhout.
Of koop een afgewerkte bak in uw
tuincentrum.

U composteert:
Met een composthoop, want als u
graag zelf uw groenten kweekt, dan
toch liefst met eigen compost? Een
composthoop is de beste oplossing voor mensen met een (grote)
groententuin. In vergelijking met de
andere manieren van thuiscomposteren, hebt u voor een composthoop
maar weinig uitrusting nodig.

U composteert:
Met een hoop, bak of vat … en de rest
laat u aan uw kippen over! Neem een
drietal kippen in huis - of beter in de
tuin - en laat hen het keukenafval van
uw gezin verwerken. Ze zetten met
veel plezier al kakelend uw afval om
in heerlijke scharreleitjes. Moeilijk is
het echt niet: kippen zijn immers niet
kieskeurig. Verzorgt u ze goed, dan
helpen ze u nog beter om uw afval te
verwerken. En hoe gezonder ze zijn,
hoe meer eitjes ze u bezorgen!

De bodem van een compostvat
bestaat uit een geperforeerde plaat.
Zet het vat bij voorkeur op enkele
losse trottoirstenen, zodat het niet
in de bodem kan zakken. Onderin
legt u een laagje houtsnippers of
ander los materiaal, om te vermijden
dat er zich een ondoordringbare
laag vormt. Belucht uw compostvat
wekelijks. Dat gaat makkelijk met
een beluchtingsstok, waarmee u
luchtkanalen in het materiaal draait.

In een grote tuin plaatst u meerdere
bakken naast elkaar. Vers materiaal laat u in de eerste bak. Na
enkele maanden zet u het om naar
een tweede bak, en weer enkele
maanden later naar een eventuele
derde bak. Zo vermijdt u dat vers
materiaal in eenzelfde bak vermengd
wordt met bijna uitgerijpte compost.
Bovendien wordt uw compostmateriaal op die manier goed gemengd en
belucht.

Een hoop neemt wél meer plaats in
dan een vat of bak: dezelfde hoeveelheid materiaal krijgt u immers minder
hoog gestapeld. Op een hoop is het
ook moeilijker om vers materiaal
te scheiden van bijna gebruiksklare
compost. Omdat u veel compost
nodig hebt, kan u ervoor kiezen om
van buiten de eigen tuin organisch
materiaal in te voeren en het in één
keer op een hoop te zetten. Afhankelijk van de aard van het materiaal, de
vochtigheid van het basismateriaal,
het seizoen, … is het raadzaam om
de hoop toch minstens één keer om
te zetten.

EEN PROPERE
STRAAT
DA’S EEN
HELDENDAAD

Rondslingerend vuil op straat, het is geen fraai zicht. Daarom organiseert
Limburg.net ook dit jaar weer de actie Straat.net. Om de wegen in uw
gemeente of stad met verenigde krachten te bevrijden van vervelend
zwerfvuil. Samen is dit zoveel leuker dan alleen… Mobiliseer dus zoveel
mogelijk mensen uit uw klas, vereniging, buurtcomité of gewoon een
aantal vrienden of familieleden. En steek een handje toe om uw buurt
weer proper te maken. Het resultaat? Een betere en aangenamere
omgeving. En u kunt er nog iets aan verdienen ook!

Inschrijven kon tot 28 februari. En we kregen massaal veel reacties
binnen! In maart gaan zo’n 18.700 vrijwilligers enthousiast de straat op,
gewapend met ﬂuovestjes, afvalgrijpers en vuilniszakken. Elke groep
krijgt een aantal straten toegewezen. Limburg.net beloont elke opgeruimde kilometer met een vergoeding van 15 euro. En om de sfeer erin te
houden, trakteren sommige steden en gemeenten op een leuk extraatje
of een hapje en een drankje.

EEN KRAAKNET BERINGEN
De stad Beringen, die pakt het éxtra groots aan, met een integraal plan
van aanpak. Naast communicatie en sensibilisatie, zet Beringen sterk in
op participatie: tal van buurtbewoners, vrijwilligers, verenigingen en
burgers maken samen met de gemeente een succes van de zwerfvuilactie. Zo maken in totaal meer dan 1.500 mensen van 14 verenigingen en
10 scholen - Beringen tijdens het weekend van 21 tot 23 maart 2014
straat- en kraaknet. De actie wordt extra gesteund door de secundaire
scholen in de stad, die een trimester lang werkten rond de thematiek van
zwerfvuil.
Verenigingen die zich inzetten, worden door de stad beloond met een
ﬁnancieel extraatje. En Beringen verhoogt de Limburg.net-subsidie van
15 euro nog eens met 3,5 euro! De stad plaatst ook bewust minder vuilbakken in de straten: niet alleen kost het veel tijd om die te ledigen, tegelijk blijken ze uit te nodigen tot het achterlaten van zwerfvuil… Doordat
de gemeentelijke vuilbakken beter beheerd worden, krijgen de ploegen
meer tijd om zwerfvuilgevoelige plekken netjes te houden. En de stad
mag ook rekenen op de hulp van straatvrijwilligers: zij houden elk een
zelf gekozen stukje straat proper!
Team openbare netheid Beringen

DE RASTAKES MAKEN KOMAF MET ZWERFVUIL
Tot slot verdienen ook De Rastakes uit Zonhoven wat extra aandacht: als
trouwe bondgenoot van de Straat.net-actie tekent deze dansgroep met
Afrikaanse muziek en djembé, onder leiding van coördinatoren Tilly en
Eddy, voor het derde jaar op rij present. In 2013 verdienden ze maar liefst
500 euro met de actie. Dat geld schonken ze aan een vriend in Gambia die
er dankbaar gebruik van maakt om er kinderen naar school te laten gaan.
Naast deze opbrengst is het vooral het plezier en het groepsgevoel dat hen
elk jaar drijft om deel te nemen. Of zoals de dames en heren van de
Rastakes zelf zeggen: “Tijdens de opruimactie groeien we naar elkaar toe
en leren we de mensen uit de gemeente écht kennen. Het is heel ﬁjn om te
horen dat ze appreciëren wat we doen. Eigenlijk duurt de actie Straat.net
maar 1 dag. Maar vorig jaar hebben we ons zo geamuseerd dat we een
volledige week de straat op trokken in de strijd tegen zwerfvuil!”
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