
 

KRINGLOOP
waar:

MINI-BIEB
waar:

FAMILIE EN 
VRIENDEN
aan wie:

BUREN
met wie:

KNUTSELENREPAIRCAFÉ
waar of 

door wie:

COMPOST
hoe:

REST
waar of 

ophaaldag:

INLEVERPLEK
apparaten, 
batterijen, 
cartridges  

en glas:
(supermarkt, 

recycling-
station?)

TEXTIELBAK
waar:

PAPIERBAK
waar of 

ophaaldag:

PMD BAK
waar of  

ophaaldag:

GFT BAK
ophaaldag:

Hergebruik 
plastic tasjes om 
je boodschappen 

in te doen!
Maak van oud papier 

een lijstje voor je 
boodschappen.

REPAREREN
Je wilt het nog 
wel gebruiken. 

Maar het is stuk.

ZELF
HERGEBRUIKEN
Het is onbruikbaar. 

Je kunt er nog  
wel iets anders 

mee.

WEGGEVEN
Het is nog 

bruikbaar en goed. 
Maar je gebruikt 

het niet meer.

Wist je dat kapotte 
kleding ook in de 
textielbak kan? 

Er worden dan nieuwe 
dingen van gemaakt.

Als je iets aan een 
ander geeft dan 
geeft je dat een 

goed gevoel. Meer 
nog dan wanneer 
je zelf iets krijgt.

De keuze  
is aan jou!
AFVALHet begin van     

   iets nieuws

SCHEIDEN 
Het is onbruikbaar 

of niet meer te 
repareren.

DELEN
Het is nog 

bruikbaar en goed. 
Maar je gebruikt 

het weinig.

Afval of toch niet?!
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Bak ze met wat boter 
aan beide zijden 
lichtbruin. Eet smakelijk!VAN 

oud brood 
NAAR 

wentelteefjes
lekker!

Meng 3 eieren met 250 ml 
melk, een theelepel kaneel 
en vanillesuiker.

Dompel de oude 
boterhammen 1 
voor 1 onder in 
het mengsel. 

VAN 
eierdoos 

NAAR 
unieke 

schatkist

AFVAL
Het begin van     
   iets nieuws

STAP 1  
Maak de bovenkant van 
het melkpak open en 
bedek de bodem met 
wat aarde.

STAP 5
Schud elke week even 
met het pak zodat alles 
lekker door elkaar gaat.

STAP 6
Na 5 tot 6 weken is je compost klaar 
en kun je het aan je plantjes geven. 

STAP 4
Niet met een 
nietmachine het 
pak weer dicht. 

STAP 3
Vul het melkpak met 
om en om een laagje 
compostafval en aarde.

STAP 2
Snij je compostafval  
in stukjes.

Maak een 
feestje met 

afval!

VAN 
leeg melkpak 

NAAR 
wereldstad

VAN 
oud brood 

NAAR  
super tosti

Een mooi 
alternatief voor 
ballonnen. Want 

restjes van 
ballonnen op 

straat zijn niet 
fijn voor dieren. 

Tip! 
 Heb je eten 
over? Breng 
het naar je 

buren.
Tip! 

 Geef een 
zelfgemaakt 

cadeautje.

Tip!
Ruil je kleding.

VAN 
leeg melkpak 

NAAR 
compost
fabriek

Geef de eenden 
geen oud brood. 

Ze kunnen er niet 
goed tegen.

VAN 
oud t shirt 

NAAR 
flitsend

tasje

VAN 
leeg melkpak 

NAAR 
bloempot

VAN 
lege jampot 

NAAR 
dierbare 

opbergpot

VAN 
oude kleding 

NAAR 
feestelijke 

slinger 

VAN  
oma’s kastje 

NAAR 
minibieb


