
 

Afval en sorteerwijzer 

 

Elke groep zorgt ervoor dat het eigen afval netjes gesorteerd is en op de daartoe 

bestemde plaatsen staat. Wat sorteren we en waar zetten we het? 

- Papier: papier maak je klein en berg je op in kartonnen dozen. Deze kartonnen 

dozen plaats je in het afvalhok. Heb je extra kartonnen dozen nodig kan je deze 

steeds in het kasteel vragen. Desnoods kan je het papier met een touw mooi 

samenbinden. 

- PMD: je krijgt bij aankomst een aantal PMD zakken. In deze zakken kan je je PMD 

kwijt. Volle PMD zakken plaats je in het afvalhok. Heb je extra PDM zakken nodig 

kan je deze steeds in het kasteel vragen.  

- Etensresten: etensresten kan je kwijt in de twee kleine blauwe tonnen naast/achter 

de grote afvalcontainer. Deze worden frequent geleegd. Zijn deze tonnen vol of 

staan ze er niet meer, dan kan je je etensresten kwijt bij het restafval. 

- Frituurolie: gebruikte frituurolie kan je kwijt in de grote blauwe ton naast de 

afvalcontainer. Laat geen frituurolie achter in de toestellen! 

- Glas: glas kan je kwijt in de plastic bakken in het afvalhok of in de glasbollen op 

500m van het Verloren Bos (Beukenlaan) 

- Hout: brandbaar hout mag je achterlaten naast de kampvuurkring. 

- As: as van het kampvuur berg je op in de metalen ton in de kampvuurkring. 

- Restafval: al het overige afval mag je verzamelen in restafvalzakken en deze in het 

afvalhok plaatsen. 

- Grof vuil: Dit dien je terug mee te nemen naar huis. 

 

Beperk zoveel mogelijk je afval! Afval verwerken kost geld. Hiervoor vragen we ook van 

jullie een bijdrage. Deze bestaat uit: 

- Een forfaitaire afvalkost van 25 cent per aanwezige persoon per begonnen dag. 

- 1,1 euro per gebruikte PMD zak 

- 0,8 euro per gebruikte restafvalzak 

- 2,5 euro per gebruikte doos glas 

 


