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Recyclageparken
Limburg.net scoren
Alken, Diest, Ham, Maaseik en Zonhoven
krijgen stuk voor stuk een gloednieuw,
gebruiksvriendelijk recyclagepark. Ook
de ruim 30 000 inwoners van HamontAchel en Neerpelt delen straks een
nieuw, door Limburg.net beheerd recyclagepark.
In Halen, Herk-de-Stad en Overpelt is het
recyclagepark al een tijdje geautomatiseerd. Deze parken worden beheerd
door Limburg.net en met succes. Gebruikers waarderen onder andere het
gebruiksgemak, de korte wachttijden
en het beperkte kostenplaatje. Hoofdparkwachter Mark Van Hamel ziet nog
een ander voordeel voor de gebruikers.

“Mensen van Halen kunnen nu naar het
recyclagepark van Herk-de-Stad en omgekeerd. Beide parken liggen dicht bij
mekaar én mensen kunnen vijf van de
zeven dagen op een van beide recyclageparken terecht.
➤ Meer hierover op pagina 4 en 5.

Hoe uw kippen
verzorgen in de winter?
p. 6
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WAT GEBEURT ER MET UW FRITUUROLIE?
Tachtig procent van de Belgische gezinnen heeft minstens één frituurpan. De meeste Belgen
bakken hun frietjes in olie, maar sommigen verkiezen dierlijk of plantaardig vet. Alles samen
gaat het om duizenden tonnen per jaar. Een berg afval die we perfect kunnen recycleren.

De producenten van frituurvet en -olie zijn sinds 2005 verplicht om gebruikte vetten en oliën terug
te nemen en ze te laten recycleren. Om die aanvaardingsplicht na te komen, richtten ze Valorfrit
op. Valorfrit doet voor vetten en oliën wat Bebat voor batterijen doet en Recupel voor afgedankte
elektrische en elektronische apparaten. De aanvaardingsplicht geldt zowel voor oliën en vetten van
huishoudens als voor die van professionele gebruikers, zoals frituren en snackbars.

Spookriolering
Het blijft spoken in de riolering! Dat
blijkt uit een studie van de Universiteit Gent. De cijfers:
• Belgische gezinnen verbruikten
in 2007 meer dan 28 000 ton
frituurolie/-vet. Na consumptie
blijft hiervan zo’n 21 000 ton gebruikt frituurvet en -olie over die
kan ingezameld worden.
• Valorfrit zamelde hiervan in 2007
slechts 7 357 ton in.
• Ruim 14 000 ton vet en olie is
spoorloos en spookt rond in het
milieu.
• Met die 14 000 ton zouden 11 800
wagens of 700 bussen een jaar
lang op biodiesel kunnen rijden.
• De verbranding van de niet
ingezamelde vetten zou 16 200
gezinnen groene stroom kunnen
leveren.

• De campagnes van Valorfrit hebben succes. Op 3 jaar tijd steeg
de hoeveelheid ingezameld frituurvet en -olie van huishoudelijke
afkomst met bijna 1 000 ton.
• De 7 357 ton van 2007 komt overeen met gemiddeld 0,69 kg per
Belg.
• In 2007 zamelde Limburg.net via de recyclageparken 827 ton frituurvet en -olie in, goed voor bijna 1 kg per inwoner.

Valorfrit in actie
• In 2007 zamelde Valorfrit
ruim 22 000 ton huishoudelijk en professioneel gebruikt
frituurvet en -olie in.
• Het leeuwendeel (63 %) werd
verwerkt tot biodiesel.
• Bijna een kwart (23 %) werd
in het buitenland gebruikt als
brandstof voor de productie
van groene stroom. In België is
dat nog niet wettelijk geregeld.
• Ruim 3 000 ton (14 %) werd
verwerkt in pershout, plastic,
industriële zepen, smeermiddelen en andere producten.
• Vroeger verwerkten veevoederfabrieken gebruikt frituurvet
en -olie in dierenvoeding. Omwille van de voedselveiligheid
is dat intussen in heel Europa
verboden. Een gevolg van de
dioxinecrisis van 1999.

Van afval tot brandstof
Vetten en oliën zijn schadelijk voor het milieu. Niet voor
niets hoorden ze vroeger bij
het klein gevaarlijk afval. Via
de trechteractie en de tv-spots
met de bekende oliespoken zet
Valorfrit de Belgen ertoe aan
om hun frituurvet en -olie te
sorteren en naar het recyclagepark te brengen. Met succes,
want er wordt elk jaar meer vet
en olie gerecycleerd.

Bijna een kwart van de ingezamelde vetten en oliën wordt
gebruikt om groene stroom op
te wekken. Veruit het grootste
deel, meer dan 60 procent,
wordt gerecycleerd tot biodiesel. Die kunt u probleemloos
mengen met gewone diesel.
Om op zuivere biodiesel te rijden, hebt u wel een aangepaste
motor nodig.

Sorteren om te recycleren
Hoe de gebruikte olie of vet naar het recyclagepark brengen?
• Neem een geschikte ﬂes; u gebruikt best de oorspronkelijke ﬂes of een andere plastieken ﬂes.
• De gebruikte frituurolie of fondueolie laat u
volledig afkoelen alvorens deze met behulp van
een trechter in de ﬂes te gieten.
• Het gebruikt frituurvet laat u afkoelen tot minder dan 40° en giet u vervolgens met behulp van
een trechter in de ﬂes.
• De ﬂessen met gebruikte frituurolie, fondueolie of frituurvet brengt u dan naar het recyclagepark.

Vet cool!

Grote TOMBOLIE in januari en februari 2009!
Limburg.net organiseert in samenwerking met Valorfrit, tussen 3 januari
en 28 februari 2009 een grote tombolie. Het milieu wint en u ook! Om
te beginnen een kortingsbon van 50 eurocent voor uw volgende aankoop
van eetbare oliën of vetten. Met wat geluk wint u ook één van de 1 000
duo cinematickets, 100 restaurantbons of 5 reischeques ter waarde van
1 500 euro. Per correct binnengebrachte liter gebruikte frituurolie of -vet
tijdens deze periode krijgt u één krasbiljet met aangehechte kortingsbon.
Dus, hoe meer olie, hoe meer winstkansen! Tijdens deze actie laat Valorfrit ook zien wat er allemaal met de gebruikte frituurolie/-vet kan gebeuren. Zo rijdt in januari en februari in Hasselt de GROTE TOMBOLIEbus die voor 10 % op biodiesel van gebruikte frituurolie/-vet zal rijden.
Kijk voor meer informatie op www.valorfrit.be/tombolie.

In de handel zijn vetbollen voor tuinvogels te koop. Gebruikt u
frituurvet, dan kunt u die makkelijk zelf maken.
•
•
•
•
•

Smelt oud vet in een pan en laat het weer wat afkoelen.
Giet er een zaadmengsel voor tuinvogels en/of pinda’s bij.
Roer regelmatig om, tot het vet is opgesteven.
Rol vetbollen en bewaar ze in uw diepvriezer.
Hang de bollen ‘s winters in een netje op. U kunt ook een
voederautomaat gebruiken.
• Meesjes zijn er dol op. Met pinda’s trek je ook spechten en
boomklevers aan.
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kortnieuws
ZWERFVUIL SLOKT

• Voor de productie van 1 kilo
baccatine is meer dan 12 ton
snoeisel nodig.
• Alleen jong, vers, zuiver en
droog snoeisel is geschikt.

FORTUINEN OP

Ademruimte
Net zoals u niet kunt leven
zonder lucht, kunt u ook
niet leven zonder dat er afval
geproduceerd wordt.
Limburg.net gaat ervan uit
dat uw gezin een bepaalde
hoeveelheid afval heeft.
Liefst zo weinig mogelijk
natuurlijk.
Daarom reikt Limburg.net
verstandige, creatieve oplossingen aan. En het werkt.
Volgens recente cijfers
van de Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij
is Limburg de beste leerling. Die voorsprong willen
we houden. Niet met een
opgeheven vingertje, maar
met vernieuwende ideeën en
gezond verstand.
Neem nu de recyclageparken van Limburg.net. Als
u niet overdrijft met uw
hoeveelheid kunt u er gratis
terecht. Met een weegbrug
en een tegoedkaart wordt
alles bijgehouden. Snel, gebruiksvriendelijk en zonder
discussie. En wie teveel afval
produceert krijgt een rekening. Eerlijk is eerlijk.
Vandaag beheert Limburg.net
recyclageparken in zes gemeenten. Andere zullen
volgen. En daar worden het
milieu én de inwoners alleen
maar beter van.

Ruim drie kwart van de Vlamingen ergert zich eraan. En
toch: waar men gaat langs
Vlaamse wegen, komt men
tonnen zwerfvuil tegen. De
opruiming ervan kost jaarlijks een slordige 3,25 miljoen
belastinggeld. Alleen al voor de
gewestwegen!

MOTOROLIE: ANDERS GAAN
LEVEREN

Goed verteerd?
•
•
•
•

klokhuis: 2 weken
kauwgum: 25 jaar
plastic bakje: 90 jaar
colablikje: 50 jaar

DILSEN-STOKKEM: 150

JONGEREN PLANTEN NIEUW
KLIMAATBOS AAN
Vrijdag 21 november 2008
plantten 150 leerlingen van de
Stedelijke Humaniora Dilsen
in Lanklaar 4 500 inheemse
bomen en struiken. Tegen 2011
zal het 15 hectare grote terrein

Burgemeester Lydia Peeters plant met de leerlingen van de stedelijke humaniora bomen
aan in het CO2-bos Stokheimerderbosch.

volledig zijn bebost. Het toekomstige Stokheimderbosch
is al het zevende klimaatbos
dat Limburg.net aanplant, in
samenwerking met de Vereniging voor Bos in Vlaanderen.

Groene longen
Bomen produceren niet alleen
zuurstof, maar halen ook het
broeikasgas CO2 uit de lucht en
leggen het vast. De CO2- of klimaatbossen van Limburg.net
compenseren de uitstoot van
de installatie in Houthalen.
• Bomen leggen gemiddeld
0,7 ton CO2 per m3 hout vast.
• Limburg.net stelt zijn

OPGERUIMD STRAAT NETJES

ZEVENTIG TON TAXUS VOOR
KOM OP TEGEN KANKER
De taxus is een altijdgroene, inheemse heester. Veel hagen zijn
taxushagen. Jonge scheuten
van de plant bevatten baccatine,
een kostbare grondstof voor de
productie van kankermedicijnen. Vorige zomer lanceerde
Limburg.net een oproep om
taxussnoeisel naar het recyclagepark te brengen. Alles samen
zamelden we 70 ton in, goed
voor bijna 6 kilo baccatine en
een opbrengst van ruim 22 000
euro. Limburg.net stortte dit
mooie bedrag op de rekening
van Kom op tegen Kanker.

• Een lege motorolieverpakking hoort bij het kga.

COMPOSTMEESTERS
PROMOVEREN TOT
TUINMEESTERS

Op 25 oktober 2008 deelde
voorzitter Hubert Brouns 33 diploma’s tuinmeester uit. Alles
samen telt Limburg.net nu 57
tuinmeesters. Gefeliciteerd!
Limburg.net wil dat nog meer
mensen hun organisch afval
zelf composteren en promoot
de afvalvriendelijke tuin. De
opleiding van compostmeesters tot tuinmeesters is een van
onze jongste initiatieven.

DE BRUG DOET HET MET COMPOST
Negen cursisten van vzw De Brug volgden in het najaar een compostcursus van Limburg.net. Met succes! Donderdag 23 oktober
2008 ontvingen ze stuk voor stuk hun attest. Ze zullen hun kennis
gebruiken om bij de vzw bergen tuin- en keukenafval te verwerken.

Samen met OVAM en zoveel mogelijk gemeenten organiseert
Limburg.net op 20 en 21 maart 2009 een grote zwerfvuilactie.
Scholen, buurtcomités, ﬁetsclubs en andere verenigingen steken
de handen uit de mouwen en ruimen samen zwerfvuil op. Een
mooi gebaar dat ze meteen ook een aardig centje oplevert. De
actie wordt op zaterdag 18 april 2009 afgesloten met een verrassingsevenement.
• Zwerfvuil is voor ﬁetsers altijd hinderlijk en soms ronduit
gevaarlijk. Toch laten ook ﬁetsers veel afval slingeren.
• In de volgende editie van deze krant komt onze zwerfvuilactie
uitgebreid aan bod.

Hubert Brouns
Voorzitter Limburg.net

klimaatbossen open voor
buurtbewoners en wandelaars zodra de zomereiken,
zachte berken, zwarte elzen,
lijsterbessen, meidoorns en
hazelaars voldoende zijn
gegroeid.

Vroeger leverde u op het recyclagepark gebruikte motorolie
af in een plastic ﬂes, bus of andere verpakking. Voortaan giet
u de olie uit in een reservoir en
neemt u de verpakking weer
mee naar huis. Een handige
jerrycan is ideaal.

• Meer info? Surf naar Limburg.net of neem contact op met uw
gemeente.
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OP CADEAUJACHT IN DE KRINGWINKEL
O krinkelende winkelende hebbeding!
De Kringwinkels zijn er niet om afgedankte maar nog bruikbare spullen in te
zamelen. Ze zijn er om die te verkopen!
Dat is er ook aan te zien: De Kringwinkel
is aantrekkelijk ingericht, klantvriendelijk
en zonder meer sympathiek. Het aanbod
is zorgvuldig geselecteerd, van goede
kwaliteit en in prima conditie. Er is van
alles en nog wat voor een prikje te koop.
Maar geen rommel!
Op zoek naar een origineel cadeau? Een zo goed als nieuwe ﬁets voor een bengel die sneller groeit
dan een reuzenpompoen op een composthoop? Een magnetron voor een kotstudent, een stereo
voor een tiener, een beeldje voor een verzamelaar, een piek voor de kerstboom of een set champagneglazen voor uzelf? Ga van tijd tot tijd eens neuzen in De Kringwinkel en u doet gegarandeerd
heel wat koopjes.

Cynthia Reekmans (studio TVL en Miss
Belgian Beauty 2005)
“De Kringwinkel van Heusden-Zolder is me niet onbekend. Een deel
van mijn glazen komen van daar.
Ook voor meubels en een spiegel
nam ik daar al eens een kijkje. Jammer genoeg vond ik die dag niet wat
ik zocht maar ik keer zeker nog wel
eens terug.”

• De Kringwinkels hanteren strenge selectie- en
kwaliteitseisen.
• In het atelier voeren de medewerkers desnoods kleine
herstellingen uit.
• Alle goederen worden eerst
grondig gepoetst en dan
keurig uitgestald.
• Meer info? Surf naar

www.kringwinkel.be.

DE NETTE PARKE
De recyclageparken van Limburg.
net zijn niet alleen vernieuwend,
ze zijn ook nog eens handig, snel,
bijna kosteloos en gaan misbruik
tegen. Wij spraken met een aantal
mensen op het recyclagepark in
Herk-de-Stad.

“ALS JE EEN BEETJE OPLET,
HOEF JE NIET TE BETALEN”
Het is woensdagnamiddag en
Mark Van Hamel, hoofdparkwachter ontvangt zijn 89ste
klant. Mark verduidelijkt wat
er gebeurt: “Die steekt dáár
zijn kaart in de gleuf, tikt dan
de fractie in die hij brengt, hij
rijdt dan over de weegbrug die
het totale gewicht weegt. Als
de bezoeker alle afvalstoffen
heeft uitgeladen en alles in de
containers heeft gedeponeerd,
wordt zijn auto weer gewogen
en kan hij contant, met betaalkaart of per overschrijving
betalen.” Vaak is zo’n ritje
echter kosteloos. Dat weet ook
mijnheer Van Schoenbeek die
vandaag zijn houtafval naar
het recyclagepark brengt: “Als
je een beetje oplet dan blijf je
onder de quota en hoef je niet
te betalen. Ikzelf heb er nog
niet boven gezeten.”

“IK VIND HET SYSTEEM

VAN DE WEEGBRUGGEN EN
KAARTEN GOED
MEEVALLEN”

Hou
spaarlampen
uit je
vuilniszak!

Recycleer je defecte spaarlampen via containerpark of elektrohandel.
Je leeft milieubewust en gebruikt spaarlampen. Zorg ervoor dat ze ook na gebruik niet schadelijk worden voor het
milieu. Defecte spaarlampen horen niet thuis in je vuilniszak. Je kan ze gratis afgeven in het containerpark of in
de elektrohandel, bij aankoop van een nieuwe. Recupel zorgt ervoor dat ze op een correcte manier gerecycleerd
worden. www.recupel.be 0800 403 87

treffend. Mark vertelt dat de
meeste mensen het systeem
goed doorhebben. “Natuurlijk,
als je voor de eerste keer komt
is het altijd wat zoeken. Maar
we geven die mensen dan een
beetje uitleg en we hebben ook
een foldertje waarin eigenlijk
alles staat wat je moet weten.”

“Ik vind het systeem van de
weegbruggen en kaarten goed
meevallen” vertelt mijnheer
Van Schoenbeek. “Je hebt met
de kaarten ook meer controle
en dat is toch wel nodig, als je
van de misbruiken hoort op
andere plaatsen. Door de quota
heb je ook geen reden om te
gaan sluikstorten.”

NOG NIET MOETEN
WACHTEN”

Het systeem is eigenlijk heel
eenvoudig en het blijkt doel-

“Ik heb hier eigenlijk nog
niet moeten wachten” ver-

“IK HEB HIER EIGENLIJK

denettekrant

EN VAN LIMBURG.NET

U vindt hem binnenkort in uw brievenbus

AFVALKALENDER
WERD GRONDIG
VERNIEUWD
Limburg.net vroeg bijna 100 Limburgers wat ze van hun afvalkalender
verwachten. Wat is goed? Wat kan beter? Het resultaat is de totaal vernieuwde afvalkalender die u binnenkort in uw bus vindt. Wij vroegen
enkele Limburgers naar hun eerste indruk.
Daniël Bijnens, Kortessem
40 jaar, leerkracht
gezin: 4 personen
“Ik vind hem wel overzichtelijk, je ziet dadelijk wat op
welke moment buiten moet.
Ook de kleuren zijn goed en
niet te schreeuwerig, iets wat
je vaak bij kalenders ziet. De
tekst vooraan mocht wel wat
groter, vind ik. Ik ga hem ophangen in de wasplaats, waar
de vuilbakken staan.”
Magda Louwies, Zutendaal,
63 jaar, verpleegster op pensioen
gezin: 2 personen
“Het blijft een maandoverzicht, dat is wel goed. Alles
staat er ook op. Ik zie dat er
plaats is voor iets te schrijven.
Dat is handig want dan hoef
ik geen tweede kalender. Het
overzicht ga ik in de kelder
hangen bij het afval, de kalender zelf in de keuken.”
Marleen Gerets, Houthalen-Oost
30 jaar, maatschappelijk assistente
gezin: 2 personen.

telt mijnheer Kinnaert die
vandaag met zijn zoon een
aanhangwagen groenafval naar het recyclagepark
brengt. Mark bevestigt: “Laat
ons zeggen dat een kwartier
wachten al eerder uitzonderlijk is. Als dat al eens gebeurt
dan is het op een zaterdag.”
Typisch voor de recyclageparken van Limburg.net is
dat ze meestal geautomatiseerd zijn. Tezamen met de
overdachte inplanting zorgt
die automatisering voor een
vlotte doorstroming.

“TOT 400 BEZOEKERS PER
DAG”
De zaterdagen zijn het drukst
vertelt Mark. “Op die dagen
ontvangen we tot 400 bezoekers per dag. Ik heb het dan
wel over de drukste periode.
Vooral de maanden april,
mei, september en oktober is
het hier druk.”

“MENSEN VAN HALEN
KUNNEN NAAR HERK KOMEN EN OMGEKEERD”

“Ja hij ziet er wel goed uit. Ik
vind het wel een raar formaat.
Het is te zeggen, ik ben dat
formaat niet gewoon. Voor wat
die overzichtspagina dient is
me nog niet duidelijk, maar
misschien zie ik er het nut
wel van in als ik de kalender
ga gebruiken hè. Ik ga hem
ophangen in de keuken.”

Wat doet u met de afvalkalender?
Bewaart hem elders

7%
Mark vertelt dat het een groot
voordeel is van de Limburg.netparken dat u als inwoner kunt
kiezen waar u naartoe gaat.
“Mensen van Halen kunnen
naar Herk-de-Stad komen en
omgekeerd. Natuurlijk zijn nog
niet alle recyclageparken in
beheer van Limburg.net. Maar
vanaf het moment dat een park
in het beheer komt van
Limburg.net en het recyclage-

park van een naburige gemeente ook een Limburg.net-park
is en het ligt dichter bij je
thuis dan kun je gewoon daar
naartoe gaan. Door de samenwerking zijn de openingsuren
eigenlijk ook verruimd. Als het
park van Halen dicht is, kom
je gewoon naar Herk-de-Stad,
uiteraard op voorwaarde dat
je woont in Halen of Herk-deStad.”

Bewaart hem
in de lade

32 %

61 %

Hangt hem op

Telefonische enquête: 88 respondenten

Nieuwigheden:
• MOOIE FOTO’S VAN DE EIGEN GEMEENTE.
• OVERZICHT VAN ALLE OPHAALDATA OP ÉÉN ENKELE PAGINA.
• RUIMTE VOOR PERSOONLIJKE NOTITIES EN GEHEUGENSTEUNTJES.
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KIPLEKKER DE WINTER DOOR
In de winter leggen kippen minder eieren. Sommige rassen leggen dan zelfs helemaal
niet meer. Dat komt niet door de kou, maar door het gebrek aan licht. Hoe korter de
dagen, hoe minder eieren. Echte leghennen leveren u ook ‘s winters meestal toch nog
voldoende eieren voor eigen gebruik. Maar u moet ze natuurlijk wel goed verzorgen.

lezersvraag
Werkt mijn compostvat ook in de winter?
Ja, maar minder snel.
Als het vriest dat het kraakt, kan het composteringsproces volledig stilvallen. De micro-organismen die het materiaal afbreken,
hebben immers warmte nodig.
Gelukkig hebt u ‘s winters
meestal weinig of geen tuinafval. U mag uw compostvat
dus gewoon blijven vullen,
maar voegt best geen grote
hoeveelheden nat materiaal
toe. Zo blijft de temperatuur
meestal boven het vriespunt.
• Een compostbak of -hoop is veel gevoeliger voor vrieskou
dan een gesloten vat. Bovendien wordt het materiaal in de
winter al snel veel te nat. Dek uw bak of hoop af met plastic,
een zeil of een ﬂinke laag stro.

• Kippen kunnen niet lang zonder water. Een dagje lukt nog
net, maar veel langer houden
ze het echt niet vol. Let erop
dat het water in de drinkbak
niet is bevroren en verwijder
desnoods het ijs.
• Zelfs ‘s winters vriest het in
onze contreien maar zelden
overdag. Haal een bevroren
drinkbak ‘s morgens binnen
en vervang hem door een andere. Ideaal en vrij goedkoop
is de bekende omgekeerde
witte emmer met het rode
deksel.
• Ook in de winter spelen
uw kippen maar wat graag
etensrestjes binnen. Ze lusten
bijna alles. Kijk wel uit met
zout, want voor kippen is dat
giftig. Vul dit dieet aan met
wat gemengd graan en – zeker

als u eieren wilt – onbeperkt
legkorrel of -meel.
• Kippen die overdag buiten
lopen, kunnen goed tegen de
kou. Maar ze houden niet van
natte poten, zeker niet als het
vriest. Hou altijd minstens een
deel van de ren sneeuwvrij.
• Lang niet alle kippen gaan
graag op stok. Vooral rassen
met pootveren of een vijfde
teen, zoals het zijdehoen, vinden dat niet zo comfortabel.
Zorg voor een verhoogde zitplank of een met stro gevulde
bak. Zo hoeven ze in de winter
niet op een ijskoude bodem of
vloer te slapen.
• Bij sommige rassen is het
aangewezen om de lellen of de
kam met uierzalf of vaseline
tegen de vorst te beschermen.

Hoe groter de lellen of de
kam, hoe groter het risico op
bevriezing.
• Hou uw kippen hoe dan ook
in de gaten. Laat geen dag
voorbijgaan zonder een bezoek
aan de ren en het hok. Eieren
kunnen stukvriezen, zodat u
ze maar beter tijdig raapt!

• Nog niet volledig verteerd materiaal is toch al een uitstekende bodemverbeteraar. Bedek de bodem van uw borders
in het najaar en laat de natuur haar werk doen.
• Zet uw compost na de winter even om. Het proces komt
dan spoedig weer op kruissnelheid. Controleer meteen ook
de vochtigheid en voeg desnoods wat droog of nat materiaal
toe.

Met een beetje extra aandacht
komen uw kippen kerngezond de winter door. Eén ding
mag ZEKER NIET: zout of
antivries in het water doen.
Suiker dan maar? Liever niet,
maar als het echt niet anders
kan, kan vijftig gram suiker
op anderhalve tot twee liter
water geen kwaad. Suikerwater bevriest minder snel, maar
uw kippen krijgen er wel
meer dorst van!

AGENDA
Vrijdag 20 en zaterdag 21 maart 2009
Grote zwerfvuilactie van Limburg.net voor scholen
en verenigingen. In samenwerking met OVAM en de
gemeenten.

Zaterdag 18 april 2009
Verrassingsevenement voor de deelnemers als apotheose van de zwerfvuilactie.

Nette tip van de week

Respect voor de glasbol
Glaasje op, laat je rijden. Flesje leeg, breng het naar de glasbol. Als iedereen vandaag sorteert zoals het hoort dan
kunnen we morgen het glas van gisteren hergebruiken zonder bijkomende kosten en belastingen. Goed toch?
Waar moet u dan op letten? Eigenlijk is het simpel. Flessen met statiegeld brengt u natuurlijk terug naar de
winkel, u hebt ervoor betaald. Andere flessen en bokalen mogen naar de glasbol. Vervuil de bol echter niet
met vensterglas, dekseltjes, porselein of aardewerk want dan is het glas niet meer te recycleren.
Een glasbol is geen stortplaats. Plastic draagtassen en kartonnen dozen horen er niet thuis. Wie toch
allerlei spullen achterlaat bij de glasbol riskeert een fikse boete voor sluikstorten.
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denettekrant

De vernieuwde afvalkalender komt!
Hou vanaf 29/12 uw brievenbus in het oog.

Omdat u het vroeg:
1. Meer plaats om te noteren
2. Mooie foto’s van uw gemeente
3. Samenvattend ophaaloverzicht
4. Duidelijkere symbolen

Binnenkort valt hij weer in de brievenbus: uw vertrouwde afvalkalender. Hoewel, vertrouwd? Hij ziet er dit jaar toch wel anders uit. Met
die mooie foto’s van uw eigen gemeente lijkt het haast of hij speciaal
voor u is gemaakt. Dat is eigenlijk ook zo, want Limburg.net vroeg
aan een 100-tal Limburgers hoe we hem nog beter konden maken.
Het resultaat vindt u vanaf 29/12 in uw brievenbus.

Meer info vindt u ook op www.limburg.net.
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