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ORANJE GAAT GROEN
VAN MAGAZINE IN JE BRIEVENBUS NAAR MAGAZINE 
IN JE MAILBOX

Stappenplan 
Inschrijven voor het 
digitale magazine

Ga naar www.vrijetijdspunt.com

Klik op de knop

Vul je e-mailadres in en klik op OK

Super! Vanaf de volgende editie in mei ontvang je het 

magazine in je mailbox.
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Inschrijven voor het digitale magazine

Oranje groen?!
In 2020 nemen we onze goede voornemens en willen we 
Vrijetijdspunt duurzamer en groener maken. Dat wil zeggen dat 
we acties doen om onze impact op het milieu te verkleinen. 
We ondernemen al enkele acties om bewust om te gaan met 
het milieu. Zo bieden we op het speelplein, in café Alloo Alloo 
en in andere werkingen kraantjeswater aan. We stimuleren 
het openbaar vervoer bij uitstappen, knutselen doen we 
met kladpapier en op het speelplein drinken de kinderen uit 
herbruikbare bekers. We zetten de verwarming ook een stukje 
lager en doen een extra trui aan wanneer we aan onze computer 
werken. 

Duurzaam papier
Naast de acties hiernaast, houden we bij het  
uitbrengen van dit magazine én de reisbrochure  
ook rekening met het mileu. We drukken onze  
magazines op papier met het duurzame label FSC MIX. FSC is een 
internationaal label voor duurzame bosbouw. Het label FSC MIX 
wil zeggen dat het papier waarop we drukken van verantwoorde 
afkomst is. Het papier bestaat uit een mix van papier uit een 
duurzaam bos en gerecycleerd materiaal. Zo zorgen we dat 
natuurlijke bossen niet gekapt worden en er meer zuurstof in 
de lucht blijft hangen! Je kan het label achteraan dit magazine 
terugvinden.

VANAF MEI 
VERSTUREN WE DIT 
MAGAZINE VIA MAIL 
EN NIET MEER VIA DE 
POST.
 

Nog een stapje verder
Maar dit jaar zetten we nog een stap verder. Om 
de drie maanden versturen we ongeveer 1000 
magazines met de post. Dat zijn maar liefst 4000 
magazines op een heel jaar. Met andere woorden: 
hééél veel papier en heel wat auto’s die ze rond 
brengen. 
Ook al drukken we onze magazines op duurzaam 
papier, dan nog moeten er bomen voor omgehakt 
worden. Omdat veel mensen tegenwoordig online 
actief zijn, willen we gebruik maken van het digitaal 
systeem. 

Digitaal magazine
Vanaf de volgende editie van het magazine (in mei) 
versturen we enkel nog het magazine op papier per 
post naar mensen die ons expliciet hebben laten 
weten dat ze nog steeds een magazine op papier 
willen ontvangen. 

Alle andere klanten ontvangen het magazine vanaf nu 
via mail. Heb je je e-mailadres nog niet doorgegeven? 
Volg het stappenplan hiernaast om je in te schrijven 
voor het digitale magazine. 
Wil je het magazine op papier blijven ontvangen? Even 
goeie vrienden! Volg het stappenplan hiernaast. 

Stappenplan 
Magazine ontvangen  
via de post

Stuur een mailtje naar inschrijven@oranje.be met je naam 

+ adres met de vermelding dat je het magazine per post wil 

blijven ontvangen.

OF vul het inschrijfstrookje achteraan dit magazine in en 

bezorg ons dit terug via mail of via de post. 

Je blijft het magazine via de post ontvangen. 
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