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Clean up the Beach: Doe je mee? 
 

Alleen al in de Noordzee drijven 150 miljoen plastic tasjes 

en andere stukken troep en jaarlijks komt er in onze 

kleine zee 20.000 ton afval bij. De zee opruimen is 

onmogelijk maar 80 procent van het strandafval spoelde 

uit zee aan. Door de kust schoon te vegen, tonen we het 

enorme probleem en hopen we iedereen, consumenten en 

beleidsmakers, wakker te schudden want het tij is helaas 

nog niet gekeerd. 

 

 

Op zondag 25 maart  organiseren de Side Shore Surfers, samen met de Surfrider Foundation 

en de gemeente een grote strandopruimactie. Daarmee willen ze een halt roepen aan de 

afvalproblematiek in zeeën en oceanen. Ondanks het feit dat er vandaag al herbruikbare flessen 

bestaan die voor 10% uit oceaanplastiek gemaakt zijn en dat er zelf truien en straatbanken uit 

oude plasticflessen vervaardigd worden, blijft de vervuiling van onze zeeën en oceanen een 

probleem. 

 

Ook onze basisschool wil aan deze opruimactie deelnemen. 
Meester Mathijs zal een groep leerlingen begeleiden.  Inschrijven is hier voor nodig.  

Afspraak om 14.00u aan de surfclub. Gelieve uw kind om 16.00 op te halen. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

…………………………………………………………………………………. uit klas ………………… mag deelnemen aan de actie 

Eneco Clean Beach CUP 

 

Handtekening ouders 

  

 
Vrije Basisschool 

Immaculata 

Ernest d’Arripelaan 2 

Meeuwenlaan 2 

Noorddreef 2 

8660 De Panne 

Tel. :058 / 41 24 00  

E-mail: 

jmaton@immaculata.be  
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10 TIPS OM JE PLASTIC VOETAFDRUK TE VERKLEINEN 
 

Iedereen kent ondertussen de CO2-voetafdruk maar we hebben ook allemaal een plastic 

voetafdruk die meet hoeveel plastic we verbruiken. Ook al is het onmogelijk om plastic 

helemaal uit ons leven te bannen, toch kunnen we de hoeveelheid nutteloze plastic heel wat 

beperken. 

1. Drink geen water uit plastic wegwerpflessen. 

Bijna altijd is het water uit de kraan net zo betrouwbaar – of zelfs betrouwbaarder – als water in 

plastic wegwerpflessen. Vul een herbruikbare fles. 

2. Koop zo veel mogelijk onverpakt voedsel 

3. Stap over op digitaal. 

Koop muziek en films in een elektronische versie. Hierdoor worden cd’s en plastic hoesjes die in 

cellofaan verpakt zitten overbodig. 

4. Stop met het gebruik van plastic tassen. 

Omdat ze zo dun en licht zijn, worden ze makkelijk door de wind mee de natuur ingeblazen. 

Gebruik in plaats daarvan herbruikbare tassen om je boodschappen of andere aankopen mee naar 

huis te nemen. 

5. Zeg nee tegen voorverpakte, individuele porties. 

Dit soort producten winnen de award van de overdreven verpakkingen. Weiger individuele porties, 

overdreven verpakkingen en ander wegwerp plastic. Gebruik bijvoorbeeld een koekjesdoos en 

neem herbruikbaar bestek mee bij een barbecue, picknick of meegenomen maaltijd. 

6. Gebruik voor eten en restjes herbruikbare bakjes in plaats van plastic zakjes. 

Deze zijn net zo makkelijk te gebruiken en heel wat minder schadelijk voor de planeet. 

7. Koop een herbruikbare beker voor onderweg 

Gebruik een herbruikbare beker voor onderweg voor koffie, thee en andere dranken. Denk aan 

alle dekseltjes (en bekers van waspapier) die je hiermee uit zal sparen. 

8. Zoek altijd naar alternatieve verpakkingsmaterialen 

Veel artikelen zoals frisdrank, wasmiddelen, kattenbakvulling en zo meer zitten in een verpakking 

van een alternatief materiaal (zoals aluminium of karton), wat makkelijker kan worden 

gerecycleerd dan plastic. 

9. Koop en verkoop tweedehandsartikelen 

Kleding, speelgoed, babyspullen, meubels, huishoudartikelen, sportmateriaal en vele andere 

veelvoorkomende consumptieartikelen kunnen tweedehands worden gevonden. Op die manier wordt 

de hoeveelheid plastic die in de afvalstroom terechtkomt verminderd. 

10. Recycleer 

Als je toch plastic moet gebruiken, kun je de levenscyclus ervan verlengen doordat er moderne en 

nuttige voorwerpen van worden gemaakt. Vermijd plastic tasjes die polystyreen bevatten 

aangezien deze tasjes over het algemeen heel moeilijk te recycleren zijn. 

 


