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Onze toekomst

daar gaan we voor!

Zoek onze stand sen word netheid
ambassadeur

SORTEREN EN RECYCLEREN,

een absolute noodzaak voor onze toekomst.
Horizon Net drukt ons deze zomer opnieuw met de neus op de feiten: sorteren en recycleren blijft een belangrijke
opdracht. Niet enkel voor een proper Knokke-Heist, maar voor een leefbare toekomst op een gezonde planeet. Een
nobele doelstelling die begint in onze naaste omgeving: dijk en stranden proper houden, correct aanbieden van het
huisvuil, de afvalkorven gebruiken waarvoor ze gemaakt zijn…We zijn op de goede weg, maar het einddoel is nog
niet bereikt. Met de nieuwe campagne wordt de sensibilisering verder gezet.
WAT NA NETTIE?
De voorbije jaren werd met succes het figuurtje Nettie in het leven geroepen, de sympathieke restafval zak met de leuke strik en de
heldere blik… Nettie hield een oogje in het
zeil op ons sorteer- en recycleer-gedrag. Nettie hield het letterlijk en figuurlijk net met de
visnet in de hand. De tijd is echter aangebroken om nieuwe accenten in de communicatie
te leggen. Voor 2016 houden we het weer
‘menselijk’ en speelt een meisje de hoofdrol.
Nettie verdwijnt uiteraard niet en blijft vanuit
een hoek van de affiche nauwlettend toezien
op de manier waarop we met ons afval omgaan.
KINDEREN GEVEN HET GOEDE VOORBEELD
De nieuwe campagne legt de nadruk op het
feit dat onze kinderen het goede voorbeeld
moeten geven. Van in de wieg worden ze bewust gemaakt van de noodzaak om ons leefmilieu proper te houden. Op de nieuwe affiche
is dan ook een guitige meid te zien, in de hand
houdt ze een afvalgrijper met een blikje.

Het is een positief beeld waarbij iedereen,
en vooral de jeugd actief aangezet wordt om
onze omgeving in het algemeen en stranden
en vloedlijn in het bijzonder proper te houden.
Het campagnebeeld zal onder andere te zien
zijn op afvalkorven, baanaffiches, op een bord
bij de brandweerkazerne en op de reddershokjes…
SPELEN VOOR MOOIE PRIJZEN
Het promoteam vormt ieder jaar een belangrijke schakel in de campagne. Met hun opvallende bakfiets en flashy T-shirts trekken ze
de aandacht van de wandelaars op de dijk en
zetten ze deze aan om mee te spelen met het
originele netheidsspel. Dit jaar werd gekozen
voor een magneetbord waarbij de deelnemer
de magneten met diverse soorten afval op de
juiste plaats moet ‘deponeren’. Wie het correct heeft, mag zijn kans wagen aan het rad
om een mooie prijs in de wacht te slepen.
Ook dit jaar worden, samen met Tupperware
en Watermaatschappij hippe Eco-drinkflessen

Zorg voor het milieu dankzij

weggeschonken. Deze zijn bedoeld voor de
kinderen en ze stellen een dino en een rups
voor. Daarnaast vallen nog een pak andere
leuke gadgets te winnen, zoals originele
potloodslijpers en brooddozen. Als troostprijs zijn er legpuzzels van Fost+ en balpennen uit gerecycleerde flessen.
NIEUW: DE NETHEIDSAMBASSADEUR
Samen met het Gemeentebestuur riep
Horizon Net voor 2016 de ‘Netheidsambassadeur’ in het leven. Winnaars van het
netheidsspel op de dijk krijgen een formulier dat ze ingevuld in de Infokantoren van
Toerisme kunnen afgeven. Elke maandag
wordt hieruit een winnaar geloot die zich
‘Netheidsambassadeur’ van Knokke-Heist
mag noemen. Ook hier zijn mooie prijzen
aan verbonden: een zwembad-dagpas, cinematickets, een initiatie zeilen - waterski
- wakeboarden evenals een pet, een pin en
een heuse oorkonde. Een ideale beloning
voor de vele jongeren die zich actief om een
beter leefmilieu bekommeren.
HOOG TIJ VOOR EEN BETER MILIEU
Zoals ieder jaar past de lokale campagne in
een breder en internationale kader. Ook nu
beperkt de opdracht zich niet tot het proper
houden van de eigen stranden, ook de gezondheid van de wereldzeeën staat op het
spel! De kwaliteit van het zeewater zowel
als de fauna en de flora. Dit thema werd
eerder al aangesneden en wordt gesymboliseerd door het beeld van een wereldbolwekker die ons aangeeft dat het echt vijf
voor twaalf geworden is, tijd om wakker
te worden en om ons om het milieu te bekommeren. Verder wordt ook nog aandacht
besteed aan het correct gebruik van de afvalkorven, het juist aanbieden van karton
en de verdere verspreiding van de Recycle!
App met info over de ophaalkalender en het
recyclepark.
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