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“De ACV-scan brengt afvalstromen in kaart:
milieutechnisch en financieel interessant’
ACV is ‘vanzelfsprekend in de buurt’
U EDE
Lekker aan het snoeien geweest? Een berg puin voor de
deur? Een flinke lading bedrijfsafval? ‘Opgeruimd staat netjes’
zo luidt de uitdrukking. In Ede,
Renkum, Veenendaal en Wageningen is ACV de naam voor
de vertrouwde afvalinzamelaar.
“Wij willen de gemeenten, maar
ook bedrijven en particulieren
ontzorgen op het gebied van afval en reiniging.” Aan het woord
zijn Geurt Hendriksen en Lion
Pol van ACV Bedrijven BV.

Informatie:

ACV Bedrijven is actief voor ondernemers in de gemeenten Ede,
Renkum, Veenendaal en Wageningen. Geurt Hendriksen: “Wij
houden de bedrijfsomgeving van
zo’n tweeduizend bedrijven schoon
en begaanbaar. We kijken daarbij
verder dan zomaar een container legen. We hebben daarom de
ACV-scan geïntroduceerd. Thuis
wordt er vaak al veel afval gescheiden . Denk aan bijvoorbeeld papier,
plastic, GFT en glas. Bij veel bedrijven gebeurt dat nog niet en dat
is een gemiste kans. Met de ACVscan brengen wij in kaart hoe efficiënt een organisatie met afval en
recycling omgaat.” Lion Pol vult
daarbij aan: “Dit is milieutechnisch interessant door besparing
op grondstoffen, want veel afval

Geurt Hendriksen van ACV Bedrijven BV: “Wij ontzorgen op het gebied van afval en reiniging.”

is immers nieuwe grondstof, maar
vaak ook financieel.”
Met afval scheiden kun je niet
vroeg genoeg beginnen. Regelmatig komen er ook schoolklassen op
bezoek bij ACV.
Geurt Hendriksen: ‘Kinderen willen graag weten wat er precies met
plasticafval, met autobanden of

met frituurvet gebeurt. Ze krijgen
bij ons een korte presentatie en een
rondleiding over het afvalbrengstation. Vaak mogen ze ook even in
de vuilnisauto kijken of achterop
de treeplank staan. Het is voor de
kinderen een hele belevenis en onze
medewerkers vinden het ook leuk
om te doen. Want ook voor afval

scheiden geldt: jong geleerd is oud
gedaan.”
Wilt u uw afvalstromen ook in kaart
brengen met de gratis ACV-scan of
een educatieve rondleiding?
Neem gerust contact met ons op
via onze website www.containerdiensten.nl of 0318-648160.

www.containerdiensten.nl
0318-648160
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Open dag bij Kinderdagverblijf Eigen Wijs
Kinderdagverblijf Eigen
Wijs in Ede verhuisde 1 juli
naar een pand aan de Van
Heutszlaan 60a in Ede. Een
prachtig nieuwbouw pand
omringd door een ruime
beleeftuin waar alle seizoenen
van het jaar heerlijk wordt gespeeld. Eigenaresse Marjoes
van Doorn nodigt u van harte
uit voor de open dag op 10
december aanstaande.

u Door Ester Wormgoor
U Ede

Voor meer informatie:
www.eigenwijs-ede.nl
of 0318-653890

Een mooie en goed bereikbare locatie voor een groot pand met veel
buitenruimte. Veel belangstellenden uit de wijk kwamen een kijkje
nemen en waren onder de indruk
van het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang die het hele jaar
en op alle dagen geopend is. “Onze
ervaren leidsters ondernemen dagelijks activiteiten met de kinderen
waarbij niet het resultaat maar juist
het proces ernaar toe belangrijk is”,
zegt Marjoes van Doorn. “Kinderen hebben allemaal hun ‘eigen

wijs’ en vanuit die eigenheid willen
wij ze begeleiden, laten ontdekken
en groeien.”
Net als kwaliteit, ervaring, transparantie en communicatie zijn ook
hygiëne en veiligheid sterke punten
van dit kinderdagverblijf. Er wordt
dagelijks intensief schoon gemaakt.
Het 4-ogenprincipe, waarbij medewerkers in de kinderopvang niet
meer alleen op de groep mogen
staan zonder dat een andere volwassene kan meekijken of meeluisteren, wordt per 2013 verplicht

maar is bij Eigen Wijs al werkend.
“Met deze maatregel wordt het
vertrouwen en de veiligheid in de
kinderopvang vergroot.”
De open dag van Eigen Wijs wordt
gehouden op maandag 10 december van 10.00 uur tot 12.00 uur.
“Omdat dit een gewone werkdag
is, is dit een mooie gelegenheid om
het dagverblijf volledig in bedrijf te
zien en de dagelijkse sfeer te proeven.” Een rondleiding op een ander
moment is uiteraard ook mogelijk.

Een groepje kinderen heeft net fruit
gegeten en trekt de jassen aan om
een frisse neus te halen in de grote
beleeftuin van Eigen Wijs. Een
tuin met bomen, heuveltjes, grote
stenen en boomstammen, waar
de kinderen veilig kunnen spelen
en ontdekken, waar alle zintuigen
geprikkeld worden. Kinderen stimuleren bij hun ontwikkeling, dát
is wat Kinderdagverblijf Eigen Wijs
belangrijk vindt. “Want kinderopvang is niet alleen opvang, maar
ook bijzonder goed voor de ontwikkeling van kinderen. Zeker als
er voldoende ruimte en uitdaging
is”, vindt Marjoes van Doorn. De
eigenaresse van Eigen Wijs startte
zeventien jaar geleden met het kinderdagverblijf dat inmiddels is uitgegroeid tot vijf groepen kinderen
van nul tot vier jaar en een groep
voor buitenschoolse opvang.
Deze zomer vond de verhuizing
naar de Van Heutszlaan plaats.

Kinderdagverblijf Eigen Wijs houdt een open dag op 10 december aanstaande.

