DUURZAAM VERBLIJVEN
Licht:
•
•
•

De laatste doet het licht uit. Graag extra aandacht vragen aan je leden als ze de
slaapzaal of het sanitair verlaten.
Let erop dat je enkel dat licht gebruikt dat je nodig hebt. Dus ofwel de gezellige zachte
hoekverlichting ofwel de functionele TL-verlichting.
Buitenverlichting: werkt met een schakelaar aan de keukendeur(binnen). Ook hier
graag de aandacht om deze niet nodeloos te laten branden en al zeker niet overdag!

Elektriciteit:
•
•

Laat geen installaties de ganse dag aanliggen.
Doe de radio uit wanneer je buiten gaat spelen.

Warmte: (Wanneer de verwarming werkt)
•
•

Laat de slaapzaaldeur gedurende maximum 15 minuten volledig open staan. Op die
tijd is ze volledig verlucht.
Blokkeer de deuren niet! Deze moeten ervoor zorgen dat de warmte blijft waar ze
nodig is, binnen! En in de zomer … houd je zo warmte en beestjes buiten.

Water:
•
•

Alle kraantjes binnen = drinkwater, je hoeft dus geen flessenwater te kopen.
Water nodig voor een spel: Gebruik de kraantjes buiten, dat is regenwater, zo verspil
je niet onnodig het drinkwater. Je vindt er ééntje net voor het hoofdgebouw rechts
als je van de Blokhut komt.

Poetsen:
•
•

Wij stellen producten ter beschikking. Wij gebruiken zelf alleen milieuvriendelijke
producten. Werk je toch met eigen producten, dan vragen we van jullie hetzelfde.
Respecteer de aangegeven dosering, dat werkt beter én is goedkoper.
HET GEBRUIK VAN BLEEKWATER IS NIET TOEGELATEN!

Aankopen:
•
•
•
•

Er zijn voldoende winkels in de buurt ook voor grote groepen (Makro), je hoeft geen
massa’s diepvrieswaren mee te brengen.
Vermijd individuele verpakkingen.
Koop frisdrank/bier in glazen retour-flesjes.
Wij hebben een drankvoorraad ter beschikking met retour-flesjes. Zo vermijd je blik
en brik als afval.

Omgeving:
•
•
•
•

Verwijder steeds het gebruikte spelmateriaal uit het bos
Controleer de omgeving van je gebouw op zwerfvuil
Respecteer alle groen van struikgewas tot boom
Hak nooit zelf bomen om (ook geen dode!)

