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gratis water
op rock herk

VAn JongSAF TiMMeren
AAn een proper Morgen



Het hoeven niet altijd pintjes te zijn op een festival. Op de voorbije 
editie van Rock Herk midden juli konden festivalgangers voor het 
eerst gratis water drinken aan onze waterbar ‘drinKraantjeswater 
met Contigo’. Een primeur!  En dat het kraantjeswater gesmaakt 
werd door de muziekliefhebbers, zo veel is duidelijk…

Kraantjeswater is lekker, goedkoop, gezond én milieuvriendelijk. Dat 
is waar we zo veel mogelijk Limburgers willen van overtuigen binnen 
ons project DrinKraantjeswater, dat we samen met de Watergroep en 
IWM op het getouw gezet hebben. Een festival leek ons dé plek bij 
uitstek om mensen daarvan te overtuigen, want wie festival zegt, zegt 
meestal ook warmte, veel drinken en wegwerpbekertjes.

herbruikbAre FleS

En we hadden geluk. Want Rock Herk viel – alsof de weergoden het 
zo gewild hadden – pal samen met de start van de échte zomer. Dat 
kon het succes van onze actie alleen maar bevorderen. Het concept 
was simpel: festivalbezoekers konden voordien of op het festivalter-
rein zelf tegen een promotieprijsje een herbruikbare designwater-
fles kopen van het merk Contigo, dat gespecialiseerd is in hervulbare 
flessen voor mensen met een actieve levensstijl. Die fles konden ze 
gratis én onbeperkt laten bijvullen aan de waterbar van DrinKraantjes-
water. Drinken en meespringen op de muziek? Probeer dat maar eens 
met een bekertje… 

WATer biJ de Muziek

De actie was een schot in de roos als we de waterminnende festival-
gangers mogen geloven… “Mijn kinderen vinden die gekleurde water-
flessen super”, lacht Leen, mama van Tobias (12) en Ferre (14). “En 
ik ben blij, want zo drinken ze voldoende water!” Wat verderop ligt   
Koen. Hij was al in de buurt van het festivalterrein lang voor de start 
en wil geen minuut van de optredens missen. Ook Koen is fan van 
kraantjeswater, al vindt hij het wel jammer dat de waterbar niet op 
het terrein staat maar er net buiten. “Had de waterbar op het terrein 
gestaan, dan zou ik zeker nog meer bijgevuld hebben. Gelukkig kan je 
wel op en af het terrein om bij te vullen.”

Of de toekomst nog meer kraantjeswater naar festivalsites zal 
brengen? We mogen het hopen. Wij hebben er alvast onze zinnen op 
gezet om de actie volgend jaar te herhalen. Wordt vervolgd…

gratis water
op rock herk



In onze buurlanden is het al enkele jaren een trend. Daar kan u in 
heel  wat horecazaken kraantjeswater bestellen. Slim bekeken, want 
het milieu vaart er wel bij: geen verpakkings materiaal, transport of 
koeling meer. Maar wie voor kraantjeswater kiest, kiest daarmee ook 
voor de klant, want het is goedkoper dan flessenwater. Ook de zaak-
voerder van brasserie Oud Corteshem in Kortessem is gewonnen voor 
het concept. 

In Limburg en Diest bundelen Limburg.net en de watermaatschappijen 
IWM en De Watergroep al enkele jaren de krachten met het project 
 DrinKraantjeswater. Daarmee willen ze er zoveel mogelijk Limburgers  van 
overtuigen om kraantjeswater te drinken. Later werd ook een campagne 
voor horecazaken en het onderwijs gelanceerd. Eén van de horecazaken 
die meteen gewonnen was voor het milieuvriendelijke en smakelijke alter-
natief voor flessenwater was brasserie Oud Corteshem. 

logiSche keuze

“Bij ons kan je kraantjeswater bestellen sinds 2010,” legt Lieven Treunen, 
één van de zaakvoerders van Oud Corteshem uit. “Wij kregen de vraag 
of we het op de kaart wilden plaatsen, en waren meteen overtuigd. 
Eigenlijk is het ook een logische keuze: je doet er niet alleen je klanten 
een plezier mee omdat het budgetvriendelijk is, het is ook nog eens 
milieuvriendelijk. Denk maar eens aan het vervoer, de verpakkingen, 
enz. Bovendien, en dat is toch ook niet onbelangrijk, is de kwaliteit 
van kraantjeswater minstens even goed als deze van flessenwater. 
Dus waarom zou je dat dan niet doen? Na onze inschrijving, ontvingen 
we een raamsticker die aangeeft dat je in onze zaak kraantjeswater 
kan bestellen en ook een set mooie drinkglazen voor kraantjeswater.” 

Toch wil de brasserie uit Kortessem er nog meer mee doen. “Als we 
onze nieuwe menukaart lanceren in september zullen we daar duide-
lijk op aangeven dat je bij ons een glas kraantjeswater kan bestellen. 

Ik vermoed dat de vraag dan wel sterk zal stijgen. Het kost trouwens   
1,5 euro, terwijl een glaasje flessenwater een euro duurder is. Bij groepen 
zetten we sowieso steeds standaard een karaf kraantjeswater op tafel.”

Wil u ook krAAnTJeSWATer op de kAArT in uW 
horecAzAAk? 

Inschrijven kan via www.drinkraantjeswater.be.  Met uw inschrijving 
ver bindt u zich ertoe kraantjeswater op de kaart te zetten in uw horeca-
zaak. Hoe u dat doet, kiest u helemaal zelf: rechtstreeks van de kraan, 
eventueel gekoeld,… U kan het water opdienen in een drinkglas, glazen 
fles of een karaf. Ook de prijs bepaalt u natuurlijk helemaal zelf: gratis, bij 
consumptie van andere dranken of gerechten of aan een vaste prijs. Na 
uw inschrijving ontvangt u ook een pakket met onder andere een raam-
sticker en een set glazen en tal van andere voordelen. Op de waterkaart 
vindt u info over de herkomst en de smaak van uw kraantjeswater. Boven-
dien nemen wij uw horecazaak op op onze drinKraantjeswaterkaart.

oud corTeSheM doeT  
(kraaNtjes)water bij De wijN 

hoeVeel
water 
Verbruik
ik?

Dagelijks verbruikt één persoon gemiddeld 110 liter water. 

gratis water
op rock herk
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op STAp MeT de
VUiLNiswageN
Ons huisvuil, organisch afval of pmd? Dat zetten we om de twee weken 
buiten. En daarmee is voor de meesten onder ons de kous af. Maar 
wie zorgt ervoor dat dit allemaal opgehaald wordt? En wat kunt u zelf 
doen om de ophalers die met de ophaalwagen meereizen, het werken 
makkelijk te maken? Ophaler Ludo geeft ons een lift én verklapt je zijn 
tips.

Het is amper half zes ’s ochtends als Ludo de deur achter zich dichttrekt. 
De ochtenddauw hangt als een mistige sluier over het land. “Ja, ik moet 
vroeg uit de veren”, lacht Ludo. “Onze ophaalrondes beginnen immers 
als om 6 uur ’s morgens. Op dat moment zijn de meeste mensen nog in 
dromenland. Daarom raden we aan om de zak of bak al de avond voordien 
buiten te zetten op een goed zichtbare plaats. Zo staat uw afval steeds 
tijdig buiten.  Verkeer, wegenwerken, weer, …. zijn omstandigheden die 
ervoor kunnen zorgen dat wij vroeger of later dan normaal een straat 
bedienen.  Door uw afval de avond voordien buiten te zetten, bent u er 
altijd zeker van dat u uw afval tijdig buiten staat.”

“Zorg er ook voor dat uw bak of zak goed zichtbaar klaar staat voor de 
ophalers. Als u een grijze container heeft, biedt u deze met het handvat 
naar de straatzijde en het deksel gesloten aan. Wilt u weten op welke 
dag we precies langskomen, raadpleeg dan de afvalkalender voor 
uw buurt”, geeft Ludo nog mee. “Uw afvalkalender kunt u vinden op   
www.limburg.net/afvalkalender”. 

Wat we eigenlijk allemaal in onze huisvuilzak of grijze container mogen 
stoppen, vragen we hem. “Alle huishoudelijk afval dat niet gerecycleerd 
kan worden, waarmee u niet naar het recyclagepark kan of dat niet selec-
tief opgehaald wordt”, zegt Ludo. “Glas of papier is dus geen huisvuil. Stof-
zuigerzakken, kattenbakvulling, luiers, aluminiumfolie, mosselschelpen 
en dergelijke zijn dat wél. Stop uw huisvuil altijd in een conforme bak of 
zak van Limburg.net of uw gemeente, want enkel die nemen wij mee.”

Scherpe voorwerpen stopt u dan weer beter niet in de huisvuilzak, zo legt 
Ludo ons uit: “Die maken immers makkelijk scheurtjes in de zak, waardoor 
die wel eens kan openvallen en dan rolt al het vuilnis uit de huisvuilzak. 

Dat opruimen, is geen pretje… Ons werk moet bovendien vooruitgaan, 
want we hebben veel gezinnen te bedienen. Ook voor onze veiligheid, 
stopt u geen scherpe voorwerpen in de zak. Ondanks onze beschermende 
kledij, hebben een aantal collega’s al snijwonden opgelopen die gehecht 
moesten worden.”

En dat is meteen ook de reden waarom het geen goed idee is om uw 
huisvuilzak tot bovenaan vol te proppen. “Onze ophalers springen van de 
wagen, grabbelen de zak mee, gooien hem achteraan in de container en 
haasten zich dan naar het volgende huis of springen opnieuw de wagen 
op. Bind uw huisvuilzak daarom goed dicht en laat een handgreep over 
van een goede 10 cm. Zo kunnen onze ophalers uw huisvuilzak makkelijk 
vastgrijpen en meenemen.”

Bij de ophaling van papier is het belangrijk dat u alles mooi samenbindt. 
Het gebeurt maar al te vaak dat bij regenweer het papier doorweekt is. 
Als het geheel dan niet stevig samengebonden is, of verpakt in een doos, 
valt alles uiteraard door elkaar. Ludo vertelt ook dat zij soms ook papier en 
karton moeten laten staan omdat het in een plastiek bak of mand wordt 
buitengezet. ‘Wij moeten de bak omkieperen in de wagen en vervolgens 
terugzetten. Ons werkschema is niet voorzien op het terugzetten van de 
bakken en manden. Vandaar dat wij enkel oud papier en karton dat samen-
gebonden is of in een kartonnen doos zit, meenemen.”

Tot slot verklapt hij maar wat graag zijn tips om uw hoeveelheid huisvuil te 
beperken. Niet omdat hij niet van zijn ophaaljob houdt, maar omdat afval-
beperking nu eenmaal in ieders belang is. “Wij kopen thuis bijvoorbeeld 
zo veel mogelijk onverpakte producten. En als we niet anders kunnen dan 
een verpakt product te kopen, kiezen we voor enkelvoudige verpakkingen: 
die bestaan uit slechts één recycleerbaar materiaal, bijvoorbeeld papier of 
karton. Dranken kopen we altijd in retourflessen. En we gebruiken bij het 
boodschappen doen ook altijd een boodschappentas of plooibox.”

Nog meer tips om slim met afval om te gaan, vindt u op  
www.limburg.net/thuis



KEUKENRESTJES?
MIJN KIP IS ER ALS DE 
VUILNISBAKKEN BIJ

Weet u precies wat er wél in uw pmd-zak mag en wat niet? En waarvoor staat de letter P in pmd eigenlijk? 
Een ding staat vast: moet u het correcte antwoord op beide vragen schuldig blijven, dan bent u zeker niet 
de enige. Vanaf oktober gaan we daar met de gloednieuwe pmd-campagne verandering in brengen. Een 
campagne die niet onopgemerkt aan u voorbij kan gaan… 

Mag een botervlootje in de blauwe zak? En een plastic zakje? Uit onderzoek blijkt dat het niet zo goed gesteld 
is met onze kennis over pmd. Vooral over de letter P van de afkorting pmd blijkt heel wat verwarring te 
bestaan. Want waar de meesten onder ons denken dat de P staat voor plastic, staat ze in werkelijkheid voor 
plastic flessen en flacons. Geen  vlootjes dus, net zo min zakjes of potjes. Met een gloednieuwe campagne zet   
Limburg.net vanaf oktober de puntjes op de i.

blAuWe reuS op Tournee

Vastgeroeste misvattingen de wereld uit helpen, doet u best met een campagne die de aandacht weet 
te trekken. Het boegbeeld van de gloednieuwe pmd-campagne wordt dan ook… een reuzengroot licht-
blauw vraagteken! Het icoon van de campagne én een subtiele verwijzing naar de nog té vaak onbekende P 
van pmd. De komende 9 weken trekt het rond door tal van steden en gemeenten in onze regio en fleurt het 
opblaasbare vraagteken er het straatbeeld op. Aandacht trekken is de boodschap… maar dat is lang niet alles. 

blAuW op STrAAT

Van zodra het vraagteken in het straatbeeld verschijnt, gaat ook onze reporter op pad. Uitgedost in een keurig 
lichtblauw pak – hoe kan het ook anders – én met een opblaasbaar vraagteken onder de arm, stapt hij op voor-
bijgangers af. Wees voorbereid, want ook u kunt hem ontmoeten. Beantwoord u de vragen aan de infostand 
correct, dan krijgt u van ons een gezonde attentie.

… en op rAdio, TV, de buS en FAcebook!

Tot slot wordt de campagne al die tijd ook ondersteund door een catchy radiospot, een ludieke tv-commercial, 
reclame op de bus én op Facebook. Werd u zelf op de rooster gelegd door onze reporter op pad? Check dan of u 
figureert in ons interviewfilmpje op Facebook.

Meer info over de pmd-campagne vindt u op www.limburg.net

de p VAn plASTic 
FleSSen en FlAconS, 
onder Meer Voor: 
 
• limonade, water en melk 
• fruit- en groentensap 
• yoghurtdrankjes 
• bad- en doucheproducten 
• wasproducten en -verzachters 
• afwasproducten en vloeibare  
  onderhoudsproducten 
• gedistilleerd water

de M VAn MeTAlen 
VerpAkkingen, 
zoAlS: 
 
• drankblikjes 
• conservenblikjes 
• deksels en capsules van bokalen  
  en flessen 
• dozen en bussen 
• bakjes en schaaltjes uit  
  aluminium 
• spuitbussen van cosmetica-  
   producten en voedingsmiddelen

 

de d VAn drAnk-
kArTonS, onder 
Meer Voor: 
 
• fruitsap 
• soep 
• melk

en diT hoorT duS 
niéT ThuiS in uW 
pMd-zAk:

• alle andere verpakkingen 
en voorwerpen in plastic, 
bv. yoghurtpotjes, boter- of 
 margarinevlootjes, plastic 
dozen

• plastic zakken en folie
• verpakkingen die giftige of 

bijtende producten hebben 
bevat, bv. verf of insecticiden

• injectienaalden, baxters en 
ander medisch afval

• aluminiumpapier
• piepschuim
• luiers

de ‘p’ VAn pMd  
geen idee? 

We zeiden het al: vooral over de P van pmd bestaat heel wat verwarring. 
Maar ook bij M en D loopt het soms mis. We zetten de sorteerregels nog 
eens voor je op een rijtje.

Twijfelt u of iets al dan niet in de pmd-zak hoort?  
Op www.betersorteren.be vindt u het antwoord op uw vraag.



Van 1 tot 31 oktober 2013 organiseren de Vlaamse afvalintercommunales, Valorfrit en uw gemeente weer de Grote Inzamelmaand. Het ideale moment 
om uw gebruikte frituurolie of –vet naar het recyclagepark te brengen. Zeker doen! In ruil voor uw frituurolie kan u immers een gratis portie friet voor u 
en uw vrienden in de wacht slepen. Of één van de 1.000 bioscooptickets of een gloednieuwe friteuse. 

Glas moet apart gesorteerd worden, daarmee schrijven we niets nieuws. 
U kan ermee terecht in de glasbol in uw buurt of in het recyclagepark. 
Wit glas bij wit glas, gekleurd glas bij gekleurd glas. Maar is het wel zo 
simpel? Want wat dan met die ovenschaal, kruik, tl-lamp of spiegel? We 
zetten even alle do’s en don’ts glashelder voor u op een rijtje.

gLasheLDer oP eeN rijtje: 
de do’S en don’TS oVer  
glAS SorTeren  

beZorg oNs Uw fritUUroLie 
en MAAk kAnS op een lekker pAkJe FrieTen! 

do

Alleen flessen, bokalen en flacons in doorzichtig glas mogen in de glas-
bollen. Wit bij wit, gekleurd bij gekleurd. En dat natuurlijk zonder deksel 
of dop. Alle andere glazen of breekbare voorwerpen mogen er niet in, zij 
verstoren immers het recyclageproces. 

don’T:

Komt er toch een stukje van deze ongewenste bestanddelen terecht in de 
gerecycleerde flessen dan kunnen deze daardoor hun stevigheid verliezen 
en gemakkelijker breken. Oppassen dus met:

Niet-transparante voorwerpen
Kruiken, porseleinen kopjes, keramiek, aardewerk, noem maar op. Ondoor-
schijnende voorwerpen zijn doorgaans niet van glas. 

Hittebestendige voorwerpen
Hetzelfde geldt voor ovenschotels en andere hittebestendige voorwerpen. 
Inderdaad, wél transparant, maar het woord hittebestendig doet wellicht 
een belletje rinkelen: deze voorwerpen smelten op een hogere temperatuur 
dan de gewone flessen, bokalen en flacons en zijn dus niet op hun plaats in 
de glasbol.

Lampen of ruiten
Ook lampen of ruiten hebben een andere samenstelling dan flacons, 
bokalen en flessen en mogen niet in de glasbol. 

en ToT SloT…

Houdt u bij het gebruik van de glasbollen ook nog rekening met het volgende? 

• Maak de flessen, flacons en bokalen helemaal leeg voor u ze in de glasbol 
gooit of naar het park brengt.

• Respecteer de rust van de buurtbewoners en gooi uw glasafval alleen in 
de glasbol tussen 8 uur ‘s morgens en 22 uu ‘s avonds.

• Laat geen ander afval (plastic zakken, kartonnen dozen) achter in de 
buurt van de glasbol. Sluikstorten is strafbaar.

• Twijfelt u? Raadpleeg dan de informatie op de glasbollen, vraag het even 
na in uw recyclagepark of neem een kijkje op  
www.betersorteren.be. 

Op zondag 8 september vond in Diepenbeek de feestelijke opening 
plaats van de volkstuin. In de voormalige hertenwei, aan de gebouwen 
van het woon- en zorgcentrum De Visserij in de Visserijstraat, kunnen 
Diepenbekenaren voortaan hun eigen groenten en fruit kweken. De 
volkstuin telt zo’n 40 moestuintjes, van 1 are of 0,50 are groot. Zo’n 
volkstuin is goed voor het milieu, maar stimuleert bovendien ook nog 
eens de sociale contacten. Ook de bewoners van het Woonzorgcen-
trum, Sint-Gerardus en Tandem zullen gebruik kunnen maken van de 
volkstuin. Voor hen werden er speciale verhoogde bakken voorzien. 
De volkstuin is ook rolstoeltoegankelijk. 

DiePeNbeekse VoLkstUiN 
FeeSTeliJk geopend 

In samenwerking met de tuincentra van Limburg en Diest organi-
seerde Limburg.net ook dit jaar weer de kippenactie. Met uw bon, 
goed voor drie euro korting per kip, kon u in mei en juni bij een van de 
deelnemende tuincentra terecht voor de aankoop van maximaal drie 
kippen. En ook dit jaar was de actie een groot succes, want er werden 
maar liefst 15.092 kippen verkocht. Als u weet dat een kip jaarlijks zo’n 
50 kg aan keuken- en tuinafval verorbert, is dat goed voor 754,6 ton 
minder keuken- en tuinafval! Bovendien krijgt u er elk jaar zo’n 200 
heerlijke, kakelverse eitjes voor in de plaats. 

Wil u nog meer info over uw nieuwe huisdieren? Dan kan u uw gratis 
kippengids aanvragen via www.limburg.net/kippengids.

754.6 toN MiNDer 
keUkeN- eN tUiNafVaL 
dAnkziJ kippenAcTie

Deelnemen is heel eenvoudig. Tijdens de Grote Inzamelmaand krijgt u één 
tombolabiljet per liter gebruikte frituurolie of -vet die u correct inlevert. 
Dus hoe meer u naar het recyclagepark brengt, hoe meer winstkansen! 
De unieke code op uw tombolabiljet(ten) kan u ingeven op de website   
www.inzamelmaand.be om meteen te weten of u gewonnen heeft. 

 
 
 

AlTiJd een WinnAAr

Mocht u toch niets winnen, vergeet dan niet dat het milieu dat dankzij 
u wél doet. Want correct ingezameld, kunnen gebruikte frituuroliën en 
-vetten gerecycleerd en hergebruikt worden, bijvoorbeeld als milieuvrien-
delijke biodiesel. Giet uw gebruikte frituurolie of -vet dus niet zomaar in 
de gootsteen, het toilet, de tuin, het riool of tussen het restafval. 

Ze kunnen er veel schade berokkenen: verstopte afvoerbuizen en 
leidingen, bodem- en water vervuiling,... Breng uw gebruikte frituuroliën  
en -vetten daarom altijd naar uw recyclagepark!

Per bezoek aan het recyclagepark krijgt u maximaal 8 tombola biljetten. 
Het volledig wedstrijd reglement en meer info over de inzamel maand 
vindt u op www.inzamelmaand.be.



De kriNgLooPkraCht...   
oVer de krAchT VAn kringlopen 

 
Wie op een meer bewuste manier wil consumeren, tuinieren of compos-
teren, kan voor de kneepjes van het vak terecht bij de kringloopkracht uit 
de buurt. Een vrijwilliger én ervaringsdeskundige die u maar wat graag 
wegwijs maakt – en dat helemaal gratis - in de biologische kringloop en 
de verschillende manieren om zelf uw kringloopsteentje bij te dragen.

Misschien beseft u het zelf niet zo goed, maar als u thuis bezig bent met 
composteren, kippen houdt om keukenrestjes weg te werken of kledij 
verstelt, dan bent u aan het kringlopen. Wie bewuster wil consumeren, 
maar nog met vragen zit rond dat kringlopen, kan voortaan terecht bij de 
‘kringloopkracht’ uit de buurt: een term die verwijst naar een vrijwilliger 
die razend enthousiast is over kringlopen, composteren en tuinieren én dat 
enthousiasme op een breed en milieubewust publiek weet over te brengen.

VAn de kleerkAST ToT de boekenplAnk

Marina Joos is zo’n vrijwilliger. “De term kringloopkracht vervangt het 
vroe gere compostmeester”, begint ze. “Waar het accent bij een compost-
meester veeleer lag op composteren, sensibiliseert en informeert een kring-
loopkracht de bewoners van zijn of haar gemeente over álle facetten van de 
biologische kringloop. Kledij verstellen, restarm koken, boeken uitwisselen, 
…: het zijn allemaal vormen van kringlopen. En daarvoor proberen we zo 
veel mogelijk mensen te mobiliseren. Op dit moment zijn we met zo’n 417 
kringloopkrachten in Limburg en Diest. We fungeren als lokaal aanspreek-
punt voor iedereen die op een bewustere manier wil consumeren.”

Dat Marina helemaal overtuigd is van kringlopen, mag duidelijk zijn. Ook in 
haar eigen leven past ze de principes toe. Toen haar tuin een tijd terug aan 
een opknapbeurt toe was, besloot ze bijvoorbeeld om er een kringlooptuin 
van te maken. “Dat betekent dat we in de tuin een aantal kringlooptech-
nieken toepassen. Zo composteren en mulchen we, en plantten we  bodem-
bedekkers om te vermijden dat we te veel onkruid (en dus groenafval) 
krijgen. Verder gebruiken we geen chemische meststoffen of sproeistoffen 
en verwerken we zo veel mogelijk organisch biologisch afval thuis. Met onze 
tuin bewijzen we dat een kringlooptuin niet per se een rommelige tuin vol 
onkruid hoeft te zijn. Integendeel: onze tuin oogt strak en netjes.”

grATiS biJleren oVer AnderS conSuMeren

Hoe klein de individuele bijdrage van één iemand uiteindelijk ook is, elke 
kringloopkracht – meer zelfs, íedereen die op de ene of de andere manier 
kringloopt – bouwt mee aan een properder milieu, aldus Marina: “Als iedereen 
denkt dat hij de wereld niet in zijn eentje kan veranderen, dan gebeurt er zeker 
niets. Maar als we allemaal ons steentje bijdragen, elk op onze eigen manier, 
dan kunnen we wél het verschil maken.” En gelijk heeft ze.

Wilt u net zoals Marina kringloopkracht worden? Dit kan door deel te nemen 
aan één van onze infosessies. U verneemt er alles over de boeiende facetten 
van de biologische kringloop. Tegelijk krijgt u de kans om burgers optimaal 
te sensibiliseren en te motiveren om een actief leven te leiden met minder 
afval. U zult ervan versteld staan op hoeveel manieren iedereen thuis het 
verschil kan maken. Door te composteren, vaste planten te onderhouden, 
snoeihout om te toveren tot vlechtwerk, voedselverlies te beperken, kippen 
te houden, enz. Al deze kringloopthema’s komen aan bod, dus schrijf u snel 
in en draag lokaal uw steentje bij aan een groenere toekomst. 

Inschrijven om een infosessie bij te wonen kan via www.limburg.net/infosessie 

DatUM UUr 
aaNVaNg LoCatie aDres

di 1 oktober 2013 19.30 u. Tessenderlo Ontmoetingscentrum De Kriekel,  
Sint-Jozefsplein 1, 3980 Tessenderlo

za 5 oktober 05 2013 10.00 u. Sint-Truiden Vergaderzaal stadswerkhuis,  
Sint-Jorisstraat 1032, 3800 Sint-Truiden

di 8 oktober 2013 19.30 u. Dilsen- 
Stokkem

Cultureel Centrum,  
Rijksweg 460, 3650 Dilsen-Stokkem

wo 9 oktober 2013 19.30 u. Lummen GCOC Oosterhof,  
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, 3560 Lummen

za 12 oktober 2013 10.00 u. Tongeren Admin. Centrum Preatorium, Ambiorixzaal, 
Maastrichterstraat 10, 3700 Tongeren

di 15 oktober 2013 19.30 u. Zonhoven Gemeentehuis, Raadzaal,  
Kerkplein 1, 3520 Zonhoven

wo 16 oktober 2013 19.30 u. Borgloon Gemeenschapscentrum Panishof,  
Bommershovenstraat 10A, 3840 Borgloon

za 19 oktober 2013 10.00 u. Neerpelt Ontmoetingscentrum Sint Hubertus,  
Dorpsstraat 26, 3910 Neerpelt

di 22 oktober 2013 19.30 u. Heers De Bammerd,  
Paardskerkhofstraat 20, 3870 Heers

wo 23 oktober 2013 19.30 u. Meeuwen- 
Gruitrode

Gemeentehuis,  
Dorpsstraat 44, 3670 Meeuwen-Gruitrode

za 26 oktober 2013 10.00 u. Hasselt Domein Kiewit,  
Putvennestraat 108, 3500 Hasselt (Kiewit)

di 5 november 2013 19.30 u. Lommel Stadhuis, Trouwzaal,  
Hertog Janplein 1, 3920 Lommel

wo 6 november 2013 19.30 u. Riemst Gemeentehuis, Raadzaal 
Maastrichtersteenweg 2B, 3770 Riemst

za 9 november 2013 10.00 u. Bree Stadhuis, Raadzaal, 
Vrijthof 10, 3960 Bree

di 12 november 2013 19.30 u. Bilzen Cultuurcentrum De Kimpel,  
Eikenlaan 25, 3740 Bilzen

wo 13 november 2013 19.30 u. Houthalen-
Helchteren

Cultuurcentrum Casino, Varenstraat 22A,  
3530 Houthalen-Helchteren

za 16 november 2013 10.00 u. Diest Bezoekerscentrum De Halve Maan,  
Omer Vanaudenhovelaan 48, 3290 Diest

wo 20 november 2013 19.30 u. Kortessem Cultuurcentrum De Mozaiek,  
Kerkplein 14, 3720 Kortessem

do 21 november 2013 19.30 u. Peer Bibliotheek cultuurcentrum Poorthuis, 
Zuidervest 2A, 3990 Peer

za 23 november 2013 10.00 u. Genk Heempark, Hoogzij 7, 3600 Genk

di 3 december 2013 19.30 u. Nieuwer-
kerken

Buurthuis Ter Cose, Opcosenstraat 7,  
3850 Nieuwerkerken (Kozen)

wo 4 december 2013 19.30 u. Lanaken Cultureel Centrum,  
Aan de Engelse Hof 10, 3620 Lanaken

za 7 december 2013 10.00 u. Beringen Feestzaal Cor, Pastorijstraat 42,  
3582 Beringen

oVerzichT inFoSeSSieS



Als we morgen nog plezier willen hebben van onze planeet, dan 
moeten we vandaag slim omgaan met afval. En waar kunnen we meer 
impact halen met die boodschap, dan bij onze kinderen en jongeren? 
Ons scholenaanbod geeft kids en teens met de paplepel alle kneepjes 
van milieuzorg in. Met een uitgebreid pakket gratis tools voor basis- 
én secundair onderwijs, afgestemd op de leeftijd van het kind.

Alle scholen in Limburgse gemeentes en in Diest kunnen genieten van 
het gratis scholenaanbod van Limburg.net. Om aanspraak te kunnen 
maken op één of meer tools, moeten de scholen slechts aan één 
voorwaarde  voldoen: we vragen hen om ons drinkwaterproject op   
www.drinKraantjeswater.be te onderschrijven, dat scholen stimuleert 
om over te stappen van flessenwater naar kraantjeswater. 

Voor elke leeFTiJd WAT WilS

Elke school – basis- of secundair onderwijs – vindt ongetwijfeld haar 
gading in ons scholenaanbod. En dat we de taal van het kind spreken, zo 
veel is duidelijk… Zo zijn er de prins en de prinses van Viesvuilland, die de 
kleuters een bezoekje brengen en hen vragen om hun land terug schoon 
te maken. Spelenderwijs leren de kindjes, vanuit hun eigen leefwereld, de 
regels van het sorteren. Of wat dacht je van Jerom de compostworm? In 
een gratis workshop leert hij kinderen vanaf het derde kleuterklasje tot 
het zesde leerjaar composteren. Hij wil zelfs samen met de kids een 
composteersysteem opstarten op school!

Pim Pompoen, die legt dan weer het accent op duurzame voeding. Hij 
laat de leerlingen van de tweede en derde graad, leerkrachten, ouders én 
grootouders kennismaken met de principes van duurzame voeding, gaat 
de strijd aan met verspilling en motiveert jongeren om een eigen moes-
tuintje aan te leggen. Limburg.net biedt ook verteltheater   HoeHou.www.
Tfol aan: een gevarieerde schoolvoorstelling met anekdotes, filmpjes en 
attributen die vertelt hoe je door plastic zwerfvuil te voorkomen en te 
recycleren een belangrijke bijdrage kan leveren aan het oplossen van het 
milieuprobleem. Voor jongeren uit het vierde en vijfde middelbaar is er 
dan weer Da’s proper: een interactieve workshop – quiz, debat of rollen-
spel - rond afvalbeheer.

En dan hebben we het nog niet gehad over de brooddoos en drinkbus, die 
zich met veel plezier én erg plichtsbewust ontfermen over de drankjes en 
boterhammetjes van de kinderen. U kunt ze als school tegen een erg 
democratisch prijsje kopen bij Limburg.net. Vraag ook eens na bij uw 
gemeentebestuur: sommige gemeenten dragen immers graag hun 
steentje bij in de aankoop van herbruikbare drinkbussen en brooddozen. 

opgeruiMd STAAT neTJeS

Tot slot kan elke school uiteraard ook rekenen op de selectieve afvalinza-
meling in haar gemeente. Maar bovendien kunt u als school ook gebruik 
maken van gratis inzamelbakken die de selectieve inzameling op school 
makkelijker maken. Denk maar aan een papierkrat per klas of een pmd-
container voor op de speelplaats bijvoorbeeld. Gratis pictogramstickers 
maken de sorteerregels duidelijk voor de leerlingen.

In het kader van de zwerfvuilactie Straat.net steken we dan weer samen 
mét de kinderen en jongeren de handen uit de mouwen. In deze grote 
opruimactie, die georganiseerd wordt in samenwerking met de 
gemeente besturen, ruimen we samen de straten, pleinen en bossen van 
ons dorp op. Per opgeruimde kilometer krijgt de klas een vergoeding. 
Mooi meegenomen, toch?

En dat is lang niet alles… Benieuwd wat er nog zoal in het scholenaanbod   
van Limburg.net zit? Surf dan snel naar www.limburg.net/aanbod-scholen. 
Wedden dat u zin krijgt om ook mee te doen?

Realisatie: RCA Group, www.rca.be
VU: Limburg.net Gouverneur Verwilghensingel 32
3500 HASSELT

Tekenen Voor Je ToekoMST

Klim-op Meeuwen, een basisschool met 5 vestigingen in Meeuwen-
Gruitrode en ruim 500 leerlingen en kleuters, maakt gretig gebruik van 
het scholenaanbod van Limburg.net. Klim-op engageerde zich al 
langer voor het milieu en behaalde het Mos-logo al in 2009 na een 
intensieve werking, maar sinds vorig jaar doet de school er nog een 
schepje bovenop. Samen met de gemeente, de provincie én Limburg.
net stelde de milieuwerkgroep (de smossers van Klim-op) een plan op 
op maat van de school. Het opzet? Jong en oud sensibiliseren en 
aanleren om correct te sorteren en hierin als kind ook een verantwoor-
delijkheid dragen. Dit moet uitmonden in een afvalstraatje op elke 
vestiging. Op onze vestiging Plockroy hebben we dit al gerealiseerd 
samen met de ouders, aldus directeur Magda Braeken.

VAn JongSAF 
TiMMeren AAn 
een proper 
Morgen


