
 

CONTAINER CUP bij KGS BREE
 
In 2019 werd KGS Bree-Beek verkozen door Bar
België en Nederland. Hier waren we bijzonder trots op, zeker als je weet dat er meer dan 
700 clubs hadden deelgenomen.

Nu in het voorjaar van 2021 willen we dit project
voor het recycleren van materialen

Hoe gaan we hiervoor te werk? 
Met hulp van VRD Metaal Recycling
wordt er op locatie Beek een container geplaatst.
Hierin deponeer je ijzer, aluminium, koper, inox, lood, zink, computers, laptops, GSM
toestellen, elektriciteitskabels zonder stekker
tuingereedschap zoals grasmachine, boorm
verpakt,  …  

Let op: koelkasten, diepvriezers, beeldschermen van televisies of PC’s of ander afval is 
verboden. Bij twijfel, vraag aan de controleur die aanwezig is.
Op deze manier wordt metaal/ICT
een positieve bijdrage aan het milieu.
Nog een voordeel: het inzamelen van 
voor onze club. 

Bewaar vanaf nu al deze materialen en breng ze mee naar onze locatie in de 
van april 2021. Indien het niet anders kan, zijn we ook bereid het oud metaal bij jullie thuis 
op te halen. 
Geef een seintje aan voorzitter Jan Aegten: 0496 40 04 44
Schouteden: 0497 35 11 61, jan.schouteden@kgsbree
Bert Creemers: 0496 41 41 10 

Mogelijke data van inlevering:  
Maandag 12/04 – vrijdag 16/04: van 16.00 uur 
Zaterdag 17/04: 10.00 uur – 12.00 uur
Zondag 18/04: 10.00 uur – 12.00 uur
Bedankt voor jullie medewerking!
Sportieve groet 
Het bestuur 

 

CONTAINER CUP bij KGS BREE-BEEK 

Beek verkozen door Bar-le-Duc tot de meest duurzame Sportclub
België en Nederland. Hier waren we bijzonder trots op, zeker als je weet dat er meer dan 
700 clubs hadden deelgenomen. 

het voorjaar van 2021 willen we dit project duurzaamheid verder zetten en kiezen we 
len.  

 
VRD Metaal Recycling VANDEWEYER, Industrieterrein Kanaal-Noord 1602

ontainer geplaatst. 
Hierin deponeer je ijzer, aluminium, koper, inox, lood, zink, computers, laptops, GSM

zonder stekker, wasmachine, droogkast, oude fietsen, 
tuingereedschap zoals grasmachine, boormachine, autobatterijen, blikjes indien afzonderlijk 

diepvriezers, beeldschermen van televisies of PC’s of ander afval is 
Bij twijfel, vraag aan de controleur die aanwezig is. 

/ICT-materiaal op duurzame wijze hergebruikt en leveren we 
een positieve bijdrage aan het milieu.  

et inzamelen van deze metalen is een welkome financiële aanvulling 

Bewaar vanaf nu al deze materialen en breng ze mee naar onze locatie in de tweede
Indien het niet anders kan, zijn we ook bereid het oud metaal bij jullie thuis 

Geef een seintje aan voorzitter Jan Aegten: 0496 40 04 44, janaegten@skynet.be 
jan.schouteden@kgsbree-beek.be of  

 
vrijdag 16/04: van 16.00 uur – 18.00 uur 

12.00 uur en 14.00 uur – 16.00 uur 
12.00 uur 

Bedankt voor jullie medewerking! 

Duc tot de meest duurzame Sportclub van 
België en Nederland. Hier waren we bijzonder trots op, zeker als je weet dat er meer dan 

verder zetten en kiezen we 

Noord 1602 

Hierin deponeer je ijzer, aluminium, koper, inox, lood, zink, computers, laptops, GSM-
oude fietsen, 

blikjes indien afzonderlijk 

diepvriezers, beeldschermen van televisies of PC’s of ander afval is 

op duurzame wijze hergebruikt en leveren we 

aanvulling 

tweede week 
Indien het niet anders kan, zijn we ook bereid het oud metaal bij jullie thuis 

 of Jan 


