HERBRUIKBARE BEKERS
Wat zijn ze?
De herbruikbare bekers van de gemeente Wevelgem zijn gemaakt van polycarbonaat. Ze zijn
glashelder, stevig en drinken even smakelijk als een echt glas. Het zijn bekers van 25 cl, die verpakt
zijn per 300 in een handige plastiek opbergbakken. Ze zijn voorzien van een ludieke opdruk.
Wevelgem beschikt in totaal over 1.800 bekers.
Waarom gebruiken?
Wil je de afvalberg op je evenement beperken? Dan zijn herbruikbare bekers een must. Het is
milieuvriendelijk om iets te hergebruiken dan om het te recycleren, en zeker om het als restafval af
te voeren. Dat is wat er normaal met wegwerpbekers gebeurt als die bij evenementen gebruikt
worden. Herbruikbare bekers zijn ook heel handig om de opkuis achteraf beperkt te houden.
Hoe gebruiken?
Je moet rekenen op zo’n 2 à 3 bekers per bezoeker op je evenement. Dat geeft je normaal voldoende
mogelijkheden om tijdig voldoende bekers te spoelen voor hergebruik.
Om te vermijden dat veel bekers verloren gaan, werk je best met een statiegeldsysteem. Zorg ervoor
dat de bezoekers goed geïnformeerd worden. Per verloren beker betaal je € 1,5.
Het is aan te raden een verantwoordelijke aan te duiden voor de bekers, die een oogje in het zeil
houdt en het systeem in goede banen leidt. Zorgt dat iedereen van je organisatie geïnformeerd is
over het gebruik van herbruikbare bekers en het gekozen systeem om de bekers terug achter de toog
te krijgen.
Hoe afwassen?
Het kan interessant zijn om de bekers even uit te spoelen voor gebruik. De afwas kan je machinaal
doen of manueel, eventueel met gebruik van toogborstels. Voorzie op het evenement zelf in elk
geval voldoende afdruiprekken en ververs regelmatig het spoelwater. Zorg dat je voldoende
man/vrouwkracht inzet om vlot genoeg te kunnen werken.
Hoe terugbrengen?
De bekers moeten na gebruik grondig afgewassen worden en goed afgedroogd worden.
Achtergebleven vocht zorgt voor een muffe geur voor de volgende gebruiker en dat is voor niemand
aangenaam. Zorg ook dat de opbergbakken zelf proper en droog zijn.

