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Leuke spelletjes en een strip voor onze tuinkabouters

Stop de telefoongids
en spaar een bos

Bent u die dikke bundel papier
ook danig beu? Uitschrijven kan!

Of u ze nu in de kast legt of opeen stapelt om uw
goed servies van het bovenste schap te halen, een
ongebruikte telefoongids is en blijft papierverspilling. Maar wat veel mensen niet weten, is dat u deze
boeken niet hoeft te ontvangen. “Ons uitschrijven?
We wisten niet dat het kon, maar nu zullen we dat
zeker doen!”, vertelden Leonard (58) en Paulette (57)
ons toen we bij hen polsten naar het gebruik van de
Gouden Gids.

Er zijn namelijk genoeg andere manieren om toch
aan de juiste informatie te komen, zonder dat er
bomen zijn moeten voor sneuvelen. Zo biedt het
internet een schat aan informatie en interactieve mogelijkheden, die heel wat papier overbodig maken.
Wilt u net als Leonard en Paulette ook weten hoe u zich
afmeldt voor de Gouden en Witte Gids? De Nette Krant
toont u de weg en gidst u door de alternatieven op
p. 4 en 5.

Een afvalarme tuin
is een gezonde tuin.

Interesse in een gezonde en afvalarme moestuin dankzij kringlooptuinieren? Bezoek dan de stand van Limburg Eco.logisch op
de Tuinbeurs in Hasselt. Je krijgt er bruikbare tips om te moestuinieren op een natuurvriendelijke en milieuverantwoorde wijze.
De Tuinbeurs vindt plaats van 25 tot en met 28 maart 2011 in de
Grenslandhallen.
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Kippen voor een appel
en een ei
Wie houdt van verse eieren en een kakelende kloek
in de tuin zal blij zijn te horen dat Limburg.net ook
dit jaar weer de kippenactie op u loslaat. Tijdens deze
campagne biedt Limburg.net u een kortingsbon aan
van 3 euro, die u kunt gebruiken voor de aankoop
van een kip in een van de deelnemende tuincentra.
Aan zo’n kip kunt u immers uw keukenafval kwijt
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en u krijgt er ook nog eens gratis en voor niks verse
eieren voor in de plaats. Hou de komende weken
dus zeker Het Belang van Limburg, De Zondag of
uw gemeentelijk infoblad in de gaten om te kunnen
genieten van deze kiplekkere korting. Of download
de kortingsbon via www.limburg.net.

Bedankt voor
uw geduld

O krinkelende, winkelende,
waterding …

Door de sneeuwval in december konden onze
diensten niet overal op een veilige manier uw
afval komen ophalen. Noodgedwongen bleef
er dan ook heel wat afval staan, dat opnieuw
moest worden binnengenomen. Limburg.net
wilt u daarom graag bedanken voor het geduld
en het begrip dat u tijdens deze periode getoond heeft. Limburg.net bedankt ook de ophalers voor hun inspanningen om zoveel mogelijk
straten te bedienen tijdens de sneeuwperiode.

… wanneer sta je eindelijk ook in mijn living? Dat hoeft nu niet lang meer te duren, want de karaf is te koop in de Kringwinkels en via de meeste gemeentebesturen. Op www.drinkraantjeswater.be vindt u de lijst met alle verkoopadressen.
De waterkaraf is ontworpen door Hegge ID en is sinds 1 maart 2011 te koop in
een beperkte oplage van 6 000 stuks. Wees er dus snel bij als u dit duurzaam
design in huis wilt halen. Voor de karaf uit hotelporselein met bijhorend kopje
betaalt u slechts 10 euro. Hiermee steunt u bovendien het Giredin-project van
de NGO Protos, dat aan 40 000 mensen in Mali de toegang tot drinkbaar water
mogelijk maakt. Een duurzame investering dus.

Aan de slag met compost
In Hasselt en Genk konden de inwoners de voorbije weken al uitgebreid
kennismaken met de wereld van compost. Binnenkort kunnen ook de
geïnteresseerden in Dilsen-Stokkem, Hamont-Achel, Neerpelt en Heers hun
groene oortjes te luister leggen tijdens de infoavonden en compostcursussen die er georganiseerd worden. Wilt u er in de lente ook als de kippen bij
zijn om aan de slag te gaan met riek en compostvat? Surf dan naar
www.limburg.net en kom te weten waar en wanneer u de kneepjes van
het vak kunt leren.

Laat u inspireren op de
tuinbeurs
Tijd om de winter achter ons te laten en terug in actie te schieten, want met de
lente voor de deur beginnen ook de groene vingers weer te kriebelen. Wilt u
gauw nog wat inspiratie opdoen om uw tuin nieuw leven in te blazen? Dan kunt
u nog tot maandag 28 maart 2011 de nieuwste groene trends opsnuiven op de
Tuinbeurs in de Grenslandhallen in Hasselt. Breng zeker ook een bezoekje aan
de stand van Limburg eco.logisch - een samenwerking tussen Limburg.net en
de provincie - waar u ideeën en tips kunt bekomen over ecologisch tuinieren
in moes- en siertuin. Want op die manier komt de natuur het best tot zijn recht.
Meer informatie vindt u op www.detuinbeurs.be.

Papier besparen is zo gebeurd
Elk jaar opnieuw ontvangt elk Limburgs gezin
met een vaste telefoonlijn de Gouden Gids, een
dikke bundel papier die
meestal gewoon in de
kast verdwijnt. Dit jaar zit ook de Witte Gids in deze
papierberg verwerkt, waardoor het telefoonboek
nog dikker wordt. En het allerspijtigst van de zaak
is: bij de levering van de nieuwe editie wordt de
oude vaak ongeopend op de afvalhoop gegooid.
We staan er meestal niet bij stil, wanneer we een
blad onnodig afprinten of eenzijdig bedrukte

papieren in de papiermand gooien, maar het voorkomen van papierverspilling is vrij simpel. Het is vaak
enkel een kwestie van bewust zijn.
Ook u kunt daarom op een snelle en efficiënte manier
meehelpen aan het reduceren van de papierberg.
Een eerste stap kan zijn om zich uit te schrijven voor
de Gouden en Witte Gids. Maar er zijn ook nog andere manieren om papier te besparen. Meer hierover
leest u in het hoofdartikel van deze krant.
Wanneer afval niet kan vermeden worden, moeten
we ervoor zorgen dat het op de juiste plek terechtkomt. Om u hierbij te helpen, vertellen we u in deze

editie waar u met uw Afgedankte Elektrische en
Elektronische Apparaten terechtkunt.
De Limburgse scholen en verenigingen gaven alvast het goede voorbeeld. Op pagina 6 ziet u hoe ze
tijdens de Straat.net-actie hun gemeente vrijmaakten van zwerfvuil. Zo kunnen we dankzij hun en uw
hulp met z’n allen blijven leven in een groen, bosrijk
en proper Limburg.

Hubert Brouns
Voorzitter Limburg.net

Stop de telefoongids en zoek op een
Hoe u bomen kunt redden en toch nog
gemakkelijk de juiste informatie kunt vinden
Elk jaar worden er in Vlaanderen grote bundels papier aan huis geleverd. De Gouden Gids en de Witte
Gids – vanaf dit jaar verenigd in één dik boek – zorgen ervoor dat Vlaanderen binnen handbereik ligt,
met telefoonnummers en andere gegevens voor het grijpen. Maar niet iedereen gebruikt deze turven en
bovendien zijn er genoeg andere alternatieven om aan dezelfde informatie te komen, waar veel minder
papier voor nodig is. De Nette Krant gidst u daarom door andere, milieuvriendelijkere manieren om op
zoek te gaan naar een telefoonnummer of adres.

We trokken naar de Hasseltse vrijdagmarkt om eens
te polsen of telefoonboeken nog daadwerkelijk
gebruikt worden. En zo niet, of mensen zich dan ook
afmelden en alternatieve opzoekmethoden gebruiken. En wat blijkt? De papieren versie heeft duidelijk
heel wat van zijn pluimen verloren.

Zoek online

Jenny (55): “Wanneer ik op zoek ben naar een telefoonnummer, zoek ik vooral via het internet. De
Gouden Gids krijgen we thuis niet meer aan. Ik mis
die ook niet, want ik gebruikte hem toch niet.”

Schrijf u uit

Misschien wel het meest voor de hand liggende
alternatief voor de papieren telefoonboek is de
online versie van de Gouden Gids en de Witte Gids.
Via www.goudengids.be en www.wittegids.be komt
u bij een eenvoudige zoekmachine terecht. Door in
te vullen wat of wie u zoekt en waar u zoekt krijgt u
meteen alle relevante zoekresultaten voorgeschoteld. Snel, efficiënt en volledig papierloos.

Wanneer uw exemplaar van de Gouden of Witte Gids
enkel dient om stof te vangen, kunt u zich maar beter
afmelden. Op die manier wordt er geen telefoonboek
meer aan huis geleverd en hoeft er ook niet onnodig
papier bedrukt te worden voor een boek dat niet
gebruikt wordt.

Download de app

Danny (58) en Rita (56): “Ik heb al gehoord dat het
mogelijk is om zich uit te schrijven voor de Gouden
en Witte Gids, maar ik weet niet goed hoe. Maar we
zullen het zeker doen. Ik vind het nutteloze boeken
en jammer voor de bomen!”

De Gouden en Witte Gids stoppen doet u zo

Surf naar www.goudengids.be of www.wittegids.be
en klik op de link ‘Boek, zich uitschrijven’ rechtsonder
op de pagina. Of surf rechtstreeks naar info.truvo.be/
uitschrijven. Vul het formulier in, klik op ‘verzenden’,
en klaar! U ontvangt de Gouden en Witte Gids nu niet
meer thuis en heeft op die manier een hoop nodeloos
papier uitgespaard.

Jan (32): “Ik moet zeggen, ik gebruik die Gouden
Gids-applicatie wel via mijn telefoon. Als ik ergens
wil reserveren om te gaan eten en het telefoonnummer van het restaurant nodig heb bijvoorbeeld. Heel gemakkelijk is dat, aangezien je niet
altijd je computer bij de hand hebt.”
Ook via uw smartphone kunt u dus de Gouden en
Witte gids raadplegen op virtuele wijze. Een speciale Gouden Gids-applicatie is te downloaden via
Android Market of de Apple App Store. Maar ook
de gewone websites kunnen via uw smartphone
bekeken en gebruikt worden via m.goudengids.be
en m.wittegids.be
m.wittegids.be.

Bel 1207

Leonard (58) en Paulette
(57): “Wij zoeken nu alles
op via het internet en
1207. De Gouden Gids
krijgen we nog thuis,
maar we gebruiken hem
niet, dus eigenlijk is dat
papierverspilling. Ons
uitschrijven? We wisten
niet dat het kon, maar dan
zullen we dat zeker doen!”

Ook als u geen toegang heeft tot het internet is er
een andere oplossing om gegevens te verkrijgen:
gewoon ‘1207’ bellen. Een team van medewerkers
is er 24 uur per dag, 7 dagen per week aanwezig
om uw vragen in verband met telefoonnummers
en andere gegevens te beantwoorden.
Zelfs gsm-nummers zijn dankzij 1207 gemakkelijk bereikbaar via de 1207-mailbox, waar u een
voicemailbericht op de gsm van uw gewenste
persoon kunt achterlaten. De ontvanger zal dan
op de hoogte worden gebracht dat er een bericht
op hem ligt te wachten, zonder dat zijn privacy
geschonden wordt. Ook sms’en is mogelijk om
bepaalde informatie te weten te komen. De details
van de diensten die 1207 aanbiedt, vindt u terug
op www.1207.be. Of u kunt ook gewoon het nummer bellen, uiteraard.

andere manier, met minder papier
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Schrijf u uit voor de gidsen en red ...
Om een beeld te krijgen van wat het afmelden voor de Gouden en de Witte
Gids zou kunnen betekenen voor Limburg, rekenden we de omvang van deze
bundel papier om naar enkele interessante cijfers. Hierbij hielden we in het
achterhoofd dat Limburg zo’n 327 400 gezinnen telt, die allemaal het geïntegreerde telefoonboek van de twee gidsen zouden krijgen als ze zich niet
uitschrijven.

64 955 km

Wanneer de bladen van de Gouden en de
Witte Gidsen van alle gezinnen in Limburg in de lengte achter mekaar zouden
gelegd worden, zou dit spoor 64 955 km lang zijn. Wie volgend jaar Kim
Clijsters zou gaan aanmoedigen op de Australian Open, kan hiermee tweemaal
een weg heen en terug leggen.

556 580 kg

Wanneer het gewicht van de Gouden en
Witte Gidsen van alle gezinnen in Limburg bij mekaar zou worden geteld,
327 400 keer een pakket van 1,7 kg, komen we aan ruim 556 ton. Of ook wel
het gewicht van elf potvissen.

4 448 bomen

Voor 1 ton papier sneuvelen ongeveer 8
bomen. Aangezien het verzamelde gewicht van de Gouden en Witte Gidsen
van alle gezinnen in Limburg 556 ton zou bedragen, komt dit neer op 4 448
bomen die gekapt moeten worden om heel de provincie van telefoongidsen te
voorzien.

Papier besparen kan ook zo
Wist u dat er wereldwijd per dag zo’n 1 miljoen ton
papier gebruikt wordt? En dat ondanks het digitale
tijdperk het papierverbruik toch blijft stijgen? Het
globale papierverbruik neemt nog steeds jaarlijks toe
en is zelfs verviervoudigd sinds 1960. Hoog tijd dus
om hier iets aan te doen.

1. Dankzij Robinson geen
wildgroei meer
U kent het fenomeen. Wekelijks valt er wel een envelop in de brievenbus waarvan u denkt: “Hoe komen
die mensen in hemelsnaam aan mijn gegevens?” En
vervolgens klasseert u die meteen bij het oud papier.
Maar wat weinig mensen weten, is dat er zoiets als de
Robinson-lijst bestaat. Personen die via de post geen
reclame van bedrijven op naam wensen te ontvangen, kunnen zich op deze lijst inschrijven.
Uiteraard kunt u ook altijd rechtstreeks aan het
bedrijf zelf vragen om geen reclame meer te versturen. Elk bedrijf is immers verplicht die wens te respecteren. Inschrijven op de Robinson-lijst kan via de
website www.robinsonlist.be.

2. Beplakt = onbezorgd

Ook ongeadresseerde reclame of gratis regionale
kranten kunt u uit uw brievenbus weren. Met behulp
van stickers maakt u duidelijk aan de postbode dat hij
dergelijke post niet aan u hoeft te bezorgen. De JA/
NEE-sticker voorkomt enkel ongeadresseerde reclame, de NEE/NEE-sticker neemt er ook nog de gratis
regionale kranten bij. Zo hoeft u zich bovendien ook
geen zorgen te maken over een uitpuilende brievenbus wanneer u op vakantie bent. De stickers kunt u
aanvragen bij uw gemeente.

3. Verzamel de folders online

Hoezeer we reclame meestal ook verachten, het kan
soms toch leuk zijn wat reclamefolders te doorbladeren op zoek naar een koopje. Maar in plaats van
tastbare folders, die na vijf minuten toch in de papiermand belanden, kunt u ze ook gemakkelijk online bekijken. Op www.puntavista.be, www.promobutler.be
of www.inmijnbus.be kunt u zonder schuldgevoel de
folders van verschillende populaire winkels digitaal
doorbladeren. Zo bent u op de hoogte van de promo’s zonder erna de stapel oud papier te verhogen.

4. Hou het digitaal

Hoewel onze leefwereld steeds meer gedigitaliseerd wordt, blijft de hoeveelheid gebruikt papier
alsmaar stijgen. E-mails en PDF-bestanden worden
nog te vaak afgeprint, terwijl een deel ervan zelfs
nooit wordt gelezen. Volgens een onderzoek van
printerproducent Lexmark zou 17 % van de geprinte
pagina’s nooit worden gebruikt. Draag dus uw
steentje bij door zoveel mogelijk digitale informatie
digitaal te houden. Het Wereld Natuur Fonds heeft
hiertoe ook een tool ontwikkeld, namelijk het WWFformaat. Dit formaat is vergelijkbaar met een PDFbestand, met dat verschil dat een WWF-bestand
niet kan worden afgeprint. Ideaal dus om informatie
te verspreiden die u liefst niet massaal op papier
gedrukt wilt zien.
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Wij deden mee
aan de grote
opruimactie
STRAAT.NET 2011

Op 18, 19 en 20 maart 2011 vond voor de derde keer de zwerfvuilactie Straat.net plaats. 14 000 vrijwilligers namen tijdens dit
weekend de vuilzak in de hand om de straten en pleinen van
hun gemeente proper te maken. Samen ruimden ze bijna 5 000
kilometer Limburgse straten op. In naam van de inwoners van
de deelnemende gemeenten en iedereen die begaan is met de
strijd tegen zwerfvuil: een welgemeende dank u!

Elektrische afdankertjes
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Aeea, zegt u? Ah ja! Dat zijn de afgedankte elektrische en
elektronische apparaten die meestal gewoon bij het afval
belanden. Maar wat moet er na hun beladen leven nu eigenlijk precies gebeuren met die oude tv’s, koelkasten, gsm’s en
ander elektrisch geweld?
Er is geen Einsteinbrein nodig om te weten dat aeeaafval storten of opbranden
enorm milieuvervuilend
is. Elektrische apparaten
kunnen immers heel wat
schadelijke stoffen bevatten. Maar waar moeten we
dan wel naartoe met onze
elektrische en elektronische afdankertjes?

1. De Kringwinkel

Wanneer het toestel nog
in goede staat is en nog
naar behoren functioneert,
kunt u ermee terecht in de
Kringwinkel. Daar wordt
het apparaat nagekeken
en opnieuw verkocht tegen een aangepaste prijs.
Zo krijgt uw oude stofzuiger of flatscreen toch nog
een tweede leven. Op

www.limburg.net vindt u
de adressen van de Kringwinkels in uw buurt.

2. Elektro- of andere
winkel

apparaten worden op die
manier verzameld, zodat
ze gerecycleerd kunnen
worden.

Wanneer u een nieuw,
soortgelijk product koopt,
mag u uw oude toestel
inleveren bij de verkoper,
ook al kocht u het niet
bij dezelfde winkel. De

3. Recyclagepark

Wanneer u geen nieuwe
vervanger koopt voor
een oud, defect apparaat,
hoort het afdankertje thuis
op het recyclagepark. Van
hieruit komt het op de
juiste plek terecht.

Mantel uit en …

Wie is Recupel en waarom int hij geld op mijn
nieuwe ladyshave?
Recupel is de vzw die
zorgt voor het inzamelen,
sorteren, verwerken en
recycleren van aeea. Veel
onderdelen van aeea-afval
zijn immers herbruikbaar
voor nieuwe apparaten.
Om deze werking draaiende te kunnen houden,
vindt u een Recupel-bijdrage op uw aankoopbon. Dit is een kleine bijdrage, die in de aankoopprijs verrekend wordt en ervoor zorgt dat
uw oude, onbruikbare toestel op een ecologisch
verantwoorde manier verwerkt wordt. Bovendien is het inleveren van aeea hierdoor volledig
gratis.

➊

Ontmantelen

Na ophaling van de gesorteerde apparaten worden ze
eerst manueel ontmanteld. De schadelijke stoffen worden
verwijderd, waarvan er sommige gerecycleerd kunnen
worden. De andere stoffen worden verbrand.

➋

Verbrijzelen

Welke apparaten tot aeea-afval behoren, hoeveel
de Recupel-bijdrages bedragen en andere info
rond aeea vindt u op www.recupel.be
www.recupel.be.

De overgebleven onderdelen worden machinaal verbrijzeld, waarna ze van elkaar worden
gescheiden en apart worden opgevangen als
glas, plastics, metalen of restfractie.

➌A

Verbranden tot energie

Stoffen die niet meer gebruikt kunnen worden,
worden verbrand. De energie die hierbij vrijkomt
wordt gebruikt in het recyclageproces.

7 800 000 euro
➌B

Materiaal recupereren

Het materiaal dat wel nog gebruikt kan worden, wordt gerecupereerd en gerecycleerd
tot nieuwe grondstoffen.

➍

Nieuw product

Deze gerecycleerde grondstoffen vinden opnieuw hun
weg in een nieuw product. Gerecycleerd koper wordt
bijvoorbeeld herwerkt tot nieuwe kabels, glas wordt
opnieuw glas en gerecycleerd plastic komt terug in de
schokdempers van auto’s of in paaltjes op de weg.

… in een nieuw jasje

Dat is de waarde van het goud dat gehaald kan worden uit het totale aantal afgedankte gsm’s, die thuis
nog ergens onder het stof liggen. Een 1 300 ton gsm’s
zou namelijk ongebruikt in kasten of laden liggen,
wat overeenkomt met zo’n 21 miljoen toestellen. Als
u weet dat er uit 1 ton gsm’s 300 gram goud kan gehaald worden, en dat 1 kilo goud rond de 20 000 euro
waard is, komen we aan een bedrag van bijna
8 miljoen euro dat in uw en onze schuiven
weggestopt zit. Wordt het
toch geen tijd om die
oude gsm eens in
te leveren voor
recyclage?

