Ja! Dit is een handige
inhaakkalender 2020
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De beste inhaakmomenten voor afvalscheidingstips
Januari

Juni

Oktober

01 jan - Goede voornemens
Neem je voor om dit jaar je afval
nóg beter te gaan scheiden.

17 jun - Eet Je Groente Dag
Toch nog wat over? Gooi je restjes
groente in het GFT

16 okt - Wereldvoedseldag
Hoe minder je verspilt, hoe minder voedsel er
in het GFT belandt.

14 jan - Ruim je bureau op-dag
Printjes mogen met nietjes en
plakband in de papierbak.

17 jun - Nationale Picknickdag
Als je niet kunt afval scheiden, gooi
het dan in ieder geval wél in een afvalbak

25 okt - Dag van de vlaai
Vlaaiverpakkingen graag bij het restafval.

17 jan - Lelijke truien-dag
Na vandaag klaar met je lelijke trui?
Breng hem naar de textielbak.

Februari
01 feb - Nationale complimentendag
Wie ga jij complimenteren om zijn
skills in afvalscheiden?

Juli
01 jul - Dag van de komkommer
Komkommerkontjes in het GFT!
03 jul - Plastic Bag Free Day
Wat je niet aanneemt, hoeft ook niet in de bak
voor plastic, blik en drinkverpakkingen.
28 jul - Wereld Natuurbeschermingsdag
Het hele jaar wat voor de natuur doen?
Ga je afval nóg beter scheiden!

Maart
23 mrt - Landelijke opschoondag
Veeg je straatje schoon en gooi het in het
restafval.
30 mrt - Landelijke compostdag
Composteer zelf je eierschalen, koffieprut
en etensresten, of gooi het in het GFT.
30 mrt - Earth Hour
Het hele jaar wat voor het milieu doen?
Ga je afval nóg beter scheiden!

31 okt - Halloween
Pompoenrestjes mogen bij het GFT.

Augustus
03 aug - Watermeloendag
Ook je watermeloenschillen gaan in het GFT.

September

November
16 nov - Intocht van Sinterklaas
Oude pepernoten? Bij het GFT
19 nov - Wereld toiletdag
Closetrollen mogen bij het oud papier.
29 nov - Blackfriday
Maak ‘m Groen

Ook inhaakmomenten
kun je recyclen.
Volgend jaar weer?
December
05 dec - Pakjesavond
Dozen en inpakpapier bij het oud papier!

April

03 sep - Duurzame Dinsdag
Het hele jaar duurzaam bezig zijn?
Ga je afval nóg beter scheiden!

01 apr - Dag van de grap
We experimenteren momenteel
met zelfrijdende rolemmers.

09 sep - Teddybeerdag
Knuffels over? Breng ze naar de textielbak
en wie weet vinden ze een nieuw thuis.

22 dec - Kortste dag
Je hebt vandaag iets minder tijd
om je afval te scheiden.

07 apr - Dag van het bier
Flesje leeg? In de glasbak ermee
(tenzij er statiegeld op zit).

05 sep - Kaaspizzadag
Ovenpizzadozen mogen bij het papier,
bezorgpizzadozen bij het restafval

24 dec - Kerstavond
Spaar je dozen en inpakpapier op
tot de papierbak weer opengaat

17 apr - Bananendag
Voorkom uitglijers, gooi je bananenschillen
altijd in het GFT

13 sep - Vrijdag de Dertiende
Afbeelding van gescheurde zak.
Boodschap: niet opgeven!

25 dec - Eerste Kerstdag
Restjes van het kerstdiner graag
bij het GFT

20 en 21 apr - Paas
Ook je gekleurde eierschalen bij het GFT

21 sep - Eet een appel-dag
Schillen en klokhuis mogen bij het GFT

26 dec - Tweede Kerstdag
Bedenk alvast wat je met je kerstboom doet.

27 apr - Koningsdag
Alle plastic in de oranje bak!

23 sep - Start herfst
Bladeren mogen bij het GFT

31 dec - Oudjaarsavond
Breng oud frituurvet naar de milieustraat.

22 dec - Start winter
Zet je bakken iets dichter bij de deur.

