
 
HET AFVAL IN DE GRANGE  
 
We proberen het huisvuil van de Grange zoveel mogelijk te scheiden. 
Grofweg gebeurt dat op dezelfde manier als in Nederland.  
 
LET OP: Graag afval goed scheiden anders wordt het niet meegenomen. 
Vooral het ‘gele afval’ moet goed gescheiden worden anders laten de 
mannen van de ophaaldienst het gewoon staan…!  
 
Wij scheiden drie soorten afval: 

 
1. GEEL (grote pedaalemmer)   
* plastic  
* papier, karton (ook pakken sap en melk) 
* blik 
(er hangt voor de zekerheid een overzicht boven de bak) 
géén aluminium folie of chips zakken e.d.   

 
 

 
 
2. GROEN (linkse container onder wasbak)  
* GFT-afval tbv compostbak 
 
3. GRIJS (rechtse container onder wasbak  
* al het andere (doorgaans weinig)  

 
 

GLAS in de glasbak in het dorp aan de Rue de la 
Gare in de buurt van het station in Liart.  
 
 
 

 
 
 

 
- Nieuwe plastic zakken kun ujevinden in een van de houten kistjes 
linksonder het aanrecht met als aanduiding (hoe verrassend;)  plastic zakken. 
De doorzichtige zakken voor de grote pedaalemmer, de kleine groene voor 
het GFT en de kleine grijze zakken voor het grijze restafval. Er liggen ook 
grote doorzichtige plastic zakken in voor de containers buiten.   
 



 
- Als de containers in de keuken vol zijn kun je het ‘gele afval’ (in zak) in de 
gele container buiten de Grange deponeren en het ‘grijze afval’ (eveneens in 
zak) in de grijze container. Het Groenten, Fruit en Tuinafval kunt met de 
biologische zak en al in de compostbak deponeren. 
 
BELANGRIJK! Aan het eind van de huurperiode dient u de zak(ken) met het 
‘grijze afval’ in een grote vuilcontainer te deponeren. Die staat aan het begin 
van het straatje dat u inslaat als u vanaf de doorgaande weg komt. Aan je 
linkerhand is de oude vuilstortplaats waar de container staat. Daar wordt het 
afval 1x keer per 14 dagen opgehaald, gewogen en later met ons verrekend. 
De vuilniswagen kan over de smalle weg niet tot bij ons huis komen vandaar 
dat voor deze oplossing is gekozen.  
 
De sleutel van de container zit aan de toegangssleutel van de Grange. 
 
 

 
 
Mocht die container onverhoopt vol zijn, deponeer het ‘grijze vuil’ dan weer 
in de container bij het huis. Laat het ons svp via telefoon (0031653333662) 
of mail (info@deoudekorenschuur.nl) weten. Dan kunnen wij naar een 
oplossing zoeken.  
 
Het is soms even puzzelen maar we stellen je medewerking bij voorbaat zeer 
op prijs.  
 
Suggesties? Vragen? Laat het ons weten!    


