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De afvalfactuur 
EEn klarE kijk 
op uw kostEn

Maak het tof iN uwe hof
start vandaag nog 
mEt thuiscompostErEn

SliMMe afvaltipS
voor picknick- 
lovErs



maak hEt tof in uwE hof 
Start vaNDaag Nog Met 
thuiScoMpoStereN!

Op 14 juni lanceerde Limburg.net de sensibilise-
ringscampagne ’t Is tof in mijne hof. Hiermee wil 
de afval intercommunale iedereen aanzetten om te 
starten met thuiscompos teren. In een leuk tv-spotje 
- dat te zien is op TVL en in de bioscoop - wordt de 
kijker meegevoerd naar een Belgische achtertuin. 
Daar is het volop feest en heerst er een heuse circus-
sfeer dankzij de aanwezigheid van een compostvat. 
Met de actie wil Limburg.net de voordelen van thuis-
composteren in de verf zetten. Door zelf aan de slag 
te gaan met groente-, fruit- en tuinafval wordt uw 
hoop organisch afval meteen 50% minder dik. Tege-
lijk levert het de beste natuurlijke bodemverbete-
raar op die er is! Limburg.net koppelt er meteen ook 
een wedstrijd aan vast. Hangt u de affiche ’t Is tof 
in mijne hof op voor uw raam, dan maakt u kans op 
een groot tuinfeest. Meedoen? Registreer uw vat, 
bak, hoop of kippen op www.limburg.net en hang 
de cover van de Nette Krant voor uw raam.

is hEt ook al tof  
iN úwe hof?

mauricE & riE-jEannE uit 
hassElt

“Wij wonen in de stad, dus onze tuin is rede-
lijk klein. Toch vinden we het zonde om hele-
maal niets te doen met het afval uit de tuin 
of de keuken, want dat materiaal is perfect 
composteerbaar. Daarom hebben we 2 
wormenbakken en 2 vaten voorzien. Die 
laatste staan redelijk goed in de zon, zo kan 
het binnenin lekker opwarmen en dat bevor-
dert het verteringsproces. Composteren is 
eigenlijk kinderspel en vraagt weinig inspan-
ningen. Onze vaten staan op losse stenen 
zodat het materiaal niet in de bodem zakt. 
Onderin hebben we een laagje losse hout-
snippers gegooid om het geheel wat luchtig 
te houden. En 1 keer per week gebruiken 
we een beluchtingsstok om luchtkanalen in 
het materiaal te draaien. De compost die we 
nadien overhouden, verspreiden we tussen 
de bloemenperkjes. Alles groeit en bloeit zo 
nóg mooier!”

jEf uit kuringEn

“Ik heb een tuin van ongeveer 29 are, 
best wel groot dus. Uiteraard brengt 
dat heel wat groenafval met zich mee! 
Om daarmee blijf te weten, heb ik 13 
compostbakken en 4 wormenbakken 
geïnstalleerd. Dat lijkt misschien veel, 
maar ik kan ze vlotjes vullen hoor. Een 
composthoop vind ik maar niets, want 
dat komt zo slordig over. In een bak kan 
je alles netjes kwijt zonder gedoe. Ze 
staan proper naast elkaar en ik gebruik 
ze volgens een vast systeem. In de eerste 
bak doe ik vers groenmateriaal en als die 
vol is, zet ik het om naar een tweede bak. 
Enkele maanden later verhuist het afval 
naar een derde bak. Intussen vermeng 
en belucht ik alles goed tot ik mooi 
uitgerijpte compost overhoud. Dat en 
gezonde meststof voor in mijn tuin mijn 
serres!”

louis uit opglaBBEEk

“Als fervente tuinier en compostmeester 
vind ik het heel erg belangrijk om écht 
iets te doen met het groenafval dat de 
natuur nalaat. In 2004 heb ik samen 
met enkele andere vrijwilligers een 
eerste volkstuintje opgericht in Opglab-
beek. Ondertussen kunnen we voor de 
aanleg van zulke moestuinen rekenen 
op de steun van de gemeente, en  
Limburg.net. Vandaag telen we er maar 
liefst 22 diverse soorten groenten op 
een ecologisch verantwoorde manier.  
Pesticiden en kunstmest gebruiken we 
niet, wél alternatieve methoden om 
eventuele plagen te bestrijden. We recu-
pereren al het tuinafval om er compost 
van te maken, zo respecteren we maxi-
maal de natuurlijke kringloop. En ook het 
sociaal contact is erg fijn, want iedereen 
is altijd welkom in de volkstuintjes!”

Thuiscomposteren kan op zoveel manieren! Kies voor een compostvat, -bak of -hoop - al naargelang uw persoonlijke wensen en 
tuingrootte - en u bent goed vertrokken. Heel wat milieubewuste Limburgers gingen al aan de slag met hun gft-afval in de tuin. 
We laten hen graag even enthousiast aan het woord …

MAAK HET OOK TOF IN UWE HOF EN START  

VANDAAG NOG MET THUISCOMPOSTEREN 

1  Plaats een compostvat, -bak of -h
oop in uw tuin

2 Hang deze affi  che voor uw raam 

3 Maak kans op een tof tuinfeest!   
 

 
 

 

Meer info op 

www.lim
burg.net

regiStreer  
uw vat, bak, hoop of kippen  
op www.limburg.net en hang  
de cover van de Nette Krant  
voor uw raam.



dE limBurgEr    
eN ZiJN afval  

hEt wEl En wEE  
vaN gft 

taXusinZamEling  
u SNoeit toch ook?

Tussen 15 juni en 30 augustus 2014 zamelt uw recyclagepark 
opnieuw taxussnoeisel in in de strijd tegen kanker. De taxus-
haag bevat de kostbare stof baccatine die de basisgrondstof 
is voor een belangrijk medicijn in de behandeling van verschil-
lende soorten kanker. U kan uw snoeisel net als de voor-
gaande jaren opnieuw gratis afleveren. Per kubieke meter 
taxussnoeisel gaat er 50 euro naar de strijd tegen kanker. In 
2013 is er in de provincie Limburg en de stad Diest 1.466 m³ 
taxus ingezameld, goed voor een bedrag van 73.000 euro!

U wil de strijd tegen kanker mee ondersteunen en de schaar 
in uw taxus zetten? Heel fijn! Alvast van harte dank voor uw 
bijdrage!

Een groot deel van uw huishoudelijk afval bestaat uit 
organisch materiaal zoals plantaardig keukenafval, resten 
van groenten en fruit, koffiedik, theezakjes, snijbloemen, 
bladeren, enzovoort. Dit is het groente-, fruit- en tuinafval, 
kortweg gft. Maar wat hoort er nu wel en wat zeker niet 
thuis in uw gft-container? Dat zetten we nog even voor u 
op een rij.

Recent peilde Limburg.net bij een breed en representatief aantal Limburgers  
en in woners van Diest naar hun kennis en ervaring met Limburg.net. We polsten ook 
naar de houding van de burgers tegenover afval in het algemeen. De voornaamste 
conclusies zetten we hier even op een rij:

wel gft
• Schillen en resten van fruit, groenten en aardappelen
• Plantaardig keukenafval en etensresten
• Broodresten
• Koffiedik, papieren koffiefilter 
• Papier van keukenrol
• Doppen van noten, pitten
• Bladeren, gras, onkruid, haagscheersel
• Kamer- en tuinplanten (zonder aardkluit)
• Klein tuin- en snoeiafval
• Schaafkrullen en zaagmeel van onbehandeld hout

Niet  gft
• Resten van vlees, vis en schaaldieren
• Zuivelproducten
• Sauzen, vet, oliën
• Etensresten met dierlijke ingrediënten
• Beenderen en  dierlijk (slacht)afval
• Dierenkrengen
• Stof uit de stofzuiger
• Mosselschelpen
• Eieren, eierschalen
• Kattenbakvulling en vogelkooizand, mest van huisdieren
• Grof ongesnipperd snoeihout, dikke takken
• Aarde, zand en stenen
• Asresten, houtskool
• Behandeld hout (met verf, vernis, impregneermiddel)
• Wegwerpluiers en ander hygiëneafval 
• Kurk
• Plastic, glas en metaal
• Steekschuim (oasis)

Het gft wordt om de 2 weken huis aan huis inge-
zameld. Raadpleeg de afvalkalender voor de juiste 
ophaaldag. Zet uw gft-container de avond voordien 
of ‘s morgens (vóór 6.00u.) aan de rand van de weg. 
Heeft u vragen? Neem dan een kijkje op onze website   
http://www.limburg.net/sorteerregels.

In volgende gemeenten wordt gft selectief ingezameld: 
Alken, As, Bilzen, Bocholt, Borgloon, Bree, Diepenbeek, 
Dilsen-Stokkem, Genk, Gingelom, Hasselt, Heers, Hoeselt, 
Kinrooi, Kortessem, Lanaken, Maaseik, Maasmechelen, 
Meeuwen-Gruitrode, Nieuwerkerken, Opglabbeek, Riemst, 
Sint-Truiden, Tongeren, Wellen en Zutendaal.
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het huiSvuil iN  
haSSelt eN SiNt-truiDeN 
worDt vaNaf Nu  
opgehaalD  
door limBurg.nEt 

Sinds 1 juli staat de afvalintercommunale Limburg.net samen met 
Bionerga Logistics in voor de ophaling van het huisvuil. In Hasselt 
en Sint-Truiden was de ophaling nog in handen van de verant-
woordelijke diensten van de stad Hasselt/Sint-Truiden. De over-
schakeling past in een verdere afstemming van het afvalbeheer 
in Limburg.

ophaalrondEs ongEwijZigd

Om deze overschakeling zo soepel mogelijk te laten verlopen 
blijven de ophaalrondes ongewijzigd. De aangegeven data in de 
afvalkalender zijn dus correct. Enkel het tijdstip van de ophaling 
kan lichtjes wijzigen. Mogen wij u dan ook verzoeken om uw afval 
steeds op tijd buiten te zetten: na zonsondergang de avond voor-
dien of voor 06.00 u ’s ochtends op de dag van de ophaling.

houDiNg 
In welke mate bent u het wel of niet   
eens met de volgende uitspraken?

4% 4% 81%

7% 18% 75%

9% 24% 67%

13% 18% 69%

24% 22% 53%

29% 44% 27%

41% 35% 24%

52% 24% 24%

73% 12% 15%

62% 25% 12%

23% 35% 42%

Ik denk steeds goed na voor ik afval sorteert waarbij het 
hoort.

Ik onderneem thuis daadwerkelijk acties om minder afval te 
produceren.

Ik weet duidelijk of iets pmd of huisvuil is.

We moeten absoluut onze houding veranderen door minder 
of anders te consumeren.

Ik probeer echt zo weinig mogelijk naar het recyclagepark te 
gaan.

Ik zou nog beter sorteren moest ik meer informatie krijgen.

Als ik inkopen doe, zoek ik op voorhand steeds de meest 
duurzame oplossing uit.

Ik weet niet goed hoe ik afval kan vermijden. 

Het zou rechtvaardiger zijn om iedereen vanaf de eerste kilo 
te laten betalen voor zijn afval.

Ik weet niet altijd juist wanneer mijn huishoudelijk afval 
wordt opgehaald in mijn gemeente.

Het is niet nodig om onze houding aan te passen, bijv. door 
minder of anders te consumeren. 

(Helemaal) Eens(Helemaal) Oneens Noch oneens / 
noch eens

Hoeveel keer per 
maand zet u gemiddeld 
uw huisvuilcontainer 
buiten?

Hoe tevreden 
bent u over de 

producten of 
diensten die u 

gebruikt?

n Helemaal niet n Eerder niet n Neutraal
n Eerder tevreden n Helemaal tevreden

Hoeveel huisvuilzakken 
heeft u gemiddeld 
nodig per maand (of zet 
u buiten per maand)?

Meer dan 5 / maand

4 / maand

3 / maand

2 / maand

1 / maand

Minder dan 1 / maand

Meer dan 5 / maand

5 / maand

4 / maand

3 / maand

2 / maand

1 / maand

Minder dan 1 / maand

2,4%

4,7%

3,0%

32,8%

33,5%

23,7%

15,8%

14,9%

7,2%

6,2%

3,6%

13,6%

38,7%

Afval dat niet selectief wordt ingezameld en te groot is voor de 
huisvuilzak of de grijze container, behoort tot het grofvuil. Denk 
maar aan groot speelgoed dat niet herbruikbaar is, gipsplaten, 
glaswol en isolatiemateriaal, plastic buizen, oude matrassen, …

Dit grofvuil kan op eenvoudig verzoek aan huis worden opge-
haald. U moet dit wel minimaal 8 dagen van tevoren aanvragen. 
Dit kan voor bijna alle Limburgse gemeenten online via   
www.limburg.net.be of telefonisch via 011 28 30 44. Vergeet 
niet om bij de aanvraag ook steeds te vermelden wat u als grof-
vuil wenst mee te geven op de dag van de ophaling.

Woont u in Genk, Gingelom of Voeren? Raadpleeg dan de 
website van uw gemeente of neem contact op met uw 
gemeente voor meer informatie over de grofvuilinzameling.

uw grofvuil  
dE laan uit sturEn?



wat Mag u 
verwachteN
op hEt 
rEcyclagE- 
park?

Sinds 1 juli 2014 baat Limburg.net 15 recyclageparken uit.  
Voortaan gelden er in het recyclagepark Diepenbeek dezelfde 
regels als in andere Limburg.net-parken.  Wat houdt dit concreet 
in?  Wat zetten alle nuttige info en voordelen even op een rijtje .... 

wElkom in allE parkEn!

Inwoners van gemeenten waarvan Limburg.net het recyclagepark 
uitbaat, kunnen met hun afval terecht in een Limburg.net-park 
naar keuze: Alken, As/Opglabbeek, Borgloon, Diepenbeek*, Diest, 
Halen, Ham, Hamont-Achel/Neerpelt, Herk-de-Stad, Heusden-
Zolder, Kinrooi, Maaseik, Maasmechelen, Overpelt en Zonhoven. 
Overal gelden dezelfde regels en uniforme tarieven, dus het maakt 
niet uit waar u uw afval precies aflevert.

propEr tErrEin, vriEndElijk pErsonEEl

Limburg.net staat erop om alle parkwachters een degelijke oplei-
ding te geven. Zo kunnen ze u met kennis van zaken vriendelijk 
verder helpen tijdens uw bezoek. Bovendien garanderen ze dat 
het terrein er steeds netjes bij ligt en alle containers overzichtelijk 
opgesteld staan. Zo verloopt de aflevering van uw afval vlot, effi-
ciënt en snel en verliest u geen kostbare tijd.  

hoE wErkt hEt?

Komt u langs op het recyclagepark, breng dan zeker uw eID mee. 
Rijd aan de ingang met uw wagen op de weegbrug en schuif uw 
kaart in de toegangszuil om uw bezoek te registreren. Selecteer 
de afvalfractie die u wenst af te leveren in het geautomatiseerde 
systeem. Bij het verlaten van het park wordt uw wagen opnieuw 
gewogen en kunt u afrekenen.

wijZE van BEtaling

Cash betalen kan niet! Beschikt u over een voorschottenrekening, 
dan wordt het verschuldigde bedrag automatisch in mindering 
gebracht. Wenst u elektronisch te betalen, kies dan voor Bancon-
tact op de betaalzuil en reken af. Uitzonderlijk (bijvoorbeeld bij een 
defecte betaalautomaat of extreme drukte) kunt u ook betalen via 
overschrijving. Houd er dan wel rekening mee dat uw schuld effec-
tief vereffend moet zijn voordat u opnieuw toegang krijgt tot het 
park. 

vrijstEllingEn En tariEvEn

In elk Limburg.net-park zijn dezelfde vrijstellingen en tarieven van 
kracht. Voor sommige afvalfracties moet u dus betalen en voor 
andere niet. Brengt u ze samen naar het recyclagepark, dan moet 
u meer dan 1 keer passeren via de weegbrug aan de ingang om 
de juiste vrijstellingen en tarieven te bepalen. Doet u dit niet, dan 
wordt het hoogste tarief aangerekend voor de totale aanvoer.

Uw gezin beschikt voor volgende vrijstellingen::

• Recycleerbaar afval**: onbeperkt 
• Groenafval: 400 kg/gezin 
• Zuiver bouwpuin: 1.000 kg/gezin 
• Asbest: 200 kg/gezin

Wanneer u een vrijstelling heeft opgebruikt, worden deze tarieven 
aangerekend:

• Zuiver bouwpuin: 0,025 euro/kg  
• Groenafval: 0,05 euro/kg  
• Asbest: 0,08 euro/kg 

Voor volgende afvalfracties moet u vanaf de eerste kilo betalen:

• Grond en hout: 0,05 euro/kg  
• Gemengd bouwpuin en gipsplaten: 0,08 euro/kg  
• Grofvuil, roofing en treinbilzen (c-hout): 0,18 euro/kg

* Op dit park worden in loop van 2014 nog een aantal aanpassingswerken uitgevoerd. 
Hierdoor kunnen de inwoners van Diepenbeek (en omgekeerd) voorlopig nog niet 
terecht op de andere Limburg.net-parken. 

** recycleerbaar afval = afgedankte elektrische en elektronische apparaten (aeea), 
autobanden, autobatterijen, batterijen, frituurolie en -vet, holglas, kga, kaarsresten, 
kunststoffen, kurkresten, metalen, motorolie, papier en karton, piepschuim, pmd (in 
de blauwe zak), textiel, tl-lampen en vlakglas.

In de meeste gemeenten werden 
in het verleden de kosten voor de 
afvalophaling en verwerking uit 
de algemene middelen betaald. 
Voortaan stuurt Limburg.net, 
voor de gemeenten die in het 
nieuwe systeem gestapt zijn, de 
afvalrekening niet meer via de 
gemeente, maar rechtstreeks 
naar de burger. 

 
voor wie?

Deze gemeenten zijn in het nieuwe 
systeem gestapt: Alken, Beringen, 
Bocholt, Borgloon, Bree, Diepen-
beek, Diest, Genk, Halen, Hamont-
Achel, Hasselt, Hechtel-Eksel, 
Heers, Herk-de-Stad, Houthalen-
Helchteren, Kinrooi, Kortessem, 
Leopoldsburg, Lommel, Lummen, 
Maaseik, Maasmechelen, Neer-
pelt, Nieuwerkerken, Overpelt, 
Peer, Tessenderlo, St.-Truiden en 
Tongeren.

 
wat?

Het gaat om een nieuwe en 
transparante manier van afre-
kenen die een duidelijk beeld 
geeft van de kostprijs van afval-
verwerking. Bedoeling is om 
burgers nog bewuster te maken 
van hun omgang met afval en 
hen aan te zetten tot afvalpre-
ventie. Op die manier is het niet 
alleen goed voor het milieu, 
maar ook voor hun portefeuille. 

factuur of belaStiNg?

Het gaat eigenlijk om een gemeen-
telijke belasting die Limburg.net 
voortaan mag innen. Limburg.net 
zorgt er immers ook voor dat al 
het huishoudelijk afval in Limburg 
en Diest wordt ingezameld en 
verwerkt. De kosten die hiermee 
gepaard gaan, werden vroeger 
rechtstreeks door de gemeenten 
betaald en nu rechtstreeks en 
transparant aan de burger door-
gerekend. Daarom ook spreekt 
Limburg.net van de ‘afvalfactuur’.  
 
 
hoe worDt De koStpriJS 
berekeND? 

De factuur bestaat uit twee delen, 
een gezinskost en een tegoed, die 
steeds samen verschuldigd zijn. 
Op deze manier wordt de jaarlijkse 
kostprijs van het afval gefinan-
cierd. 

 
1. geZiNSkoSt

De gezinskost bestaat uit de 
basisdienstverlening ongeacht de 
gezinssamenstelling. Dit bedrag 
varieert tussen de 92,09 en 111,35 
euro en is afhankelijk van het type 
ophaalsysteem dat in de betref-
fende gemeente gehanteerd 
wordt. Hiermee worden de kosten 
gefinancierd van de organisatie en 
de inzameling van verschillende 
afvalfracties (huisvuil, gft, papier/

karton, organisatie glasbollen 
enz…), de toegang tot het recycla-
gepark en het aanleveren van een 
aantal fracties op het park. 

 
2. tegoeD

Met het aangerekende tegoed 
wordt de verwerkingskost van het 
huisvuil betaald. Dit tegoed werd 
berekend in functie van de gezins-
samenstelling volgens de toestand 
van 1 januari 2014: 

• Voor gemeenten die werken 
met huisvuilzakken bedraagt het 
tegoed: 

− Eenpersoonsgezin: 18,75 euro – 
hier staan 3 rollen zakken van 22 l 
tegenover  (of 660 l)

− Tweepersoonsgezin: 25 euro – 
hier staan 1 rol zakken van 44 l + 
2 rollen zakken van 22 l tegenover 
(of 880 l)

− Driepersoonsgezin: 31,25 euro – 
hier staan 2 rollen zakken van 44 l 
+ 1 rol zakken van 22L tegenover 
(of 1100 l)

− Vierpersoonsgezin en meer: 
37,50 euro – hier staan 3 rollen 
zakken van 44 l tegenover  (of 1320 
l )

• Voor gemeenten die werken 
met huisvuilcontainers bedraagt 
het tegoed: 

− Eenpersoonsgezin: 24,60 euro –  
hier staan 90 kg huisvuil en 12  
stopbeurten tegenover

− Tweepersoonsgezin: 30 euro – 
hier staan 120 kg huisvuil en 12 
stopbeurten tegenover

− Driepersoonsgezin: 35,40 euro 
– hier staan 150 kg huisvuil en 12 
stopbeurten tegenover

− Vierpersoonsgezin en meer: 
40,80 euro – hier staan 180 kg huis-
vuil + 12 stopbeurten tegenover

Vervuilt men méér dan de vooraf 
vastgelegde hoeveelheden, dan 
moet men bijbetalen volgens 
uniform vastgelegde tarieven. 
Wie goed sorteert en weinig 
afval produceert draait dus 
zeker niet op voor het afval dat 
veroorzaakt wordt door anderen. 
 
 
Meer iNfo?

Bent u een inwoner van een van 
bovenstaande gemeenten? Dan 
heeft u de brochure met meer 
info misschien al ontvangen of 
zal u deze weldra ontvangen. 
Heeft u toch nog vragen? Neem 
dan een kijkje op onze website  
www.limburg.net/veelgestelde-
vragen.

De afvalfactuur 
EEn klarE kijk op 
uw kostEn



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

Voelt u het bij mooi zomerweer ook kriebelen? Om eropuit te 
trekken met uw kinderen of vrienden voor een knabbel en 
babbel in de openlucht? Vrolijk picknicken of gezellig barbe-
cuen in parken of bossen is fantastisch, maar brengt ook heel 
wat afval mee. Met een goede voorbereiding komt u wel al een 
heel eind ver om afvalarm en zorgeloos te genieten van uw 
outdooretentje. En natuurlijk helpen we u graag op weg met 
enkele handige tips…

• Heeft u warme hapjes bereid? Laat ze op voorhand goed 
afkoelen voordat u ze verpakt.

• Uw lunch, snacks en hapjes vervoert u het best in een brood-
doos of luchtdichte box. Zo vermijdt u het gebruik van alumi-
nium- en vershoudfolie.

• Mmm… een vieruurtje is altijd wel lekker! Kies liever niet voor 
voorverpakte koeken, maar bak zelf eens een cake of brownies.

• Geen zin om te sleuren met een koelbox of picknickmand? Dan 
is een koelrugzak wellicht het beste alternatief om alles goed 
fris te houden.

• Kies ter plaatse een rustig en gezellig plekje uit in de natuur en 
installeer u met een zacht dekentje.

• Herbruikbare plastic borden, bekers en servetten zijn zoveel 
beter dan wegwerpservies.

• Uiteraard krijgt u van al dat lekker eten ook dorst. Voor uw 
drank is een thermos de beste optie. Alles blijft er heerlijk koel 
in en dat is zeker welkom bij warm weer.

• Als u ook water meeneemt, koop dan zeker geen flessenwater. 
Vul thuis een drinkbus met kraantjeswater: een pak ecologi-
scher en tot 200 keer goedkoper!

• Bedenk enkele leuke activiteiten die u tijdens de picknick kunt 
doen en neem het nodige spelmateriaal mee.

• Zit u aan het eind van de picknick toch met wat afval? Laat niets 
rondslingeren in de natuur, maar verzamel alles in een zakje. 
Breng meteen een bezoek aan de dichtstbijzijnde vuilnisbak bij 
uw vertrek en voorkom zo zwerfvuil. Het milieu zal u dankbaar 
zijn!

• Wilt u uw picknick nog ecologischer maken? Trek er dan met de 
fiets op uit en laat de wagen thuis. Dat is ook altijd net een 
tikkeltje avontuurlijker.

tipS & trickS  
voor EEn 
picknick ZondEr 
afvalBErg  


