Een uitgave van IGEAN milieu & veiligheid, Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem - Tel. 03-350 08 11 - Fax 03-353 34 10 - E-mail: afvalkrant@igean.be • maart 2010 • nr. 24
Dit is een informatieblad, géén reclamedrukwerk!

Voorwoord
De Vlaming is een echte sorteerkampioen. We staan
op dit vlak aan de wereldtop. Hoe beter we sorteren,
hoe meer afval er gerecycleerd kan worden. Toch
mogen we niet uit het oog verliezen dat we afval in
de eerste plaats moeten voorkomen. Preventie dus!
Preventie begint altijd bij onszelf. Hoe bewuster er
‘geconsumeerd’ wordt, hoe minder afval er ontstaat. Het is dan ook
een levenshouding. Naast preventie is ook hergebruik belangrijk. De
kringwinkels zijn hiervan een goed voorbeeld. Je vindt er schitterende
zaken aan een betaalbare prijs. De sociale tewerkstelling die deze
winkels bieden, is de kers op de taart.
Via ons ‘project tankslag’ werden in onze regio al bijna 1.500 oude
stookolietanks buiten gebruik gesteld. Daarom zetten we dit project
met veel plezier verder. Heeft u ook nog een oude stookolietank die niet
meer gebruikt wordt? Dit is een uitgelezen moment om ze volgens alle
wettelijke voorwaarden én tegen een voordelige prijs buiten gebruik te
laten stellen.
Veel leesplezier!
Luc Vuylsteke de Laps
Voorzitter
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GFT+ goed sorteren ...
om te composteren
Goed ...

en slecht gesorteerd

Het groente-, fruit- en tuinafval mag samen met het niet-recycleerbaar
papier (bv. papieren servetten, papieren koffiefilters, ...) aangeboden
worden voor de huis-aan-huisophaling zodat het gecomposteerd kan
worden in de installaties van IGEAN. Spijtig genoeg vinden we ook
veel ander afval in het GFT+ terug. Plastic zakjes, yoghurtpotjes,
aardappelmesjes, batterijen, glas, aluminiumfolie, blikjes, groot
snoeihout ... Van dit afval kan IGEAN geen kwaliteitsvolle compost en
groene stroom maken. Bovendien beschadigen sommige van deze
materialen onze installaties.
Goed sorteren is dan ook van groot belang. Bovendien moet er dan
minder afval verbrand of gestort worden en dat is een goede zaak voor
het milieu. Help het milieu dus een handje en sorteer uw GFT+ op een
correcte manier.
U vindt de sorteerregels van het GFT+ op uw ophaalkalender en
op www.igean.be!

Waar naartoe met uw afgedankte elektrische en
elektronische apparaten?
Een gemiddeld Belgisch huishouden bezit heel wat elektrische en elektronische apparaten (AEEA).
Loop maar even in gedachten het lijstje af voor uw gezin. Het zijn er heel wat, niet? De meeste
kunnen we zelfs niet meer missen. Ze hebben hun plaats veroverd in ons dagelijks leven.

MAAR

WAT DOET U ALS UW APPARAAT NIET MEER WERKT OF VEROUDERD IS?

AEEA bevatten heel wat herbruikbare materialen. Bovendien worden deze apparaten, eens afgedankt, als gevaarlijk
afval beschouwd. Wanneer apparaten verouderen of onbruikbaar worden, komt het er dus op aan om er op een
ecologisch verantwoorde manier mee om te gaan.
Afhankelijk van de staat van het apparaat zijn verschillende oplossingen mogelijk:
1. Is uw toestel herbruikbaar? Breng het dan naar de kringloopwinkel. Meer info? Neem een kijkje op de achterzijde
van deze afvalkrant!
2. Indien uw toestel niet meer werkt, kan u er steeds mee op het containerpark terecht (uitgezonderd Wijnegem).
3. Bij aankoop van een nieuw gelijksoortig toestel is de winkelier verplicht uw oude toestel te aanvaarden.

OPGERUIMD

STAAT NETJES

De ingezamelde apparaten, die niet herbruikbaar zijn, worden op een ecologische manier ontmanteld, van giftige
stoffen ontdaan en verwerkt in gespecialiseerde bedrijven. Na de verwerking worden de gerecupereerde materialen
grondstoffen. IJzer, koper, glas, sommige plastics, … worden secundaire grondstoffen waarmee nieuwe producten
kunnen worden gemaakt.
Door uw oude toestellen op een goede manier te sorteren, helpt u het milieu.
Ook volgende toestellen kan u apart sorteren op het containerpark of teruggeven aan de winkelier indien u deze
nieuw koopt:
GSM’s, elektronische hartslag- en bloeddrukmeters, MP3-spelers, rookdetectoren, spaarlampen, elektrisch en
elektronisch speelgoed, thermostaten, verlichtingsarmaturen, video- en spelconsoles.
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De kringwinkel

KRINGLOOPCENTRA

Originaliteit hoeft niet duur te zijn!
ESSEN

Hebt u goederen die u wilt weggooien maar die nog bruikbaar zijn?
De Kringwinkel haalt ze gratis bij u op. Kleding, meubelen, huisraad,
boeken, speelgoed, elektrische toestellen, … De opgehaalde goederen
worden verder verkocht in de winkel en krijgen zo een tweede leven.

HOOGSTRATEN

WUUSTWEZEL

KALMTHOUT

13

Om de kwaliteit van de verkochte goederen te garanderen, doorlopen ze
een grondige kwaliteitscontrole van bij de inzameling tot op het moment
dat ze in de winkelrekken staan.

RIJKEVORSEL

BRECHT

4

STABROEK

11
KAPELLEN

De Kringwinkel is eveneens een sociale werkplaats. Zij leveren dus niet
alleen een actieve bijdrage aan het verkleinen van de afvalberg, maar ook
aan het bestrijden van kansarmoede.

MALLE
BRASSCHAAT
BEERSE

12

LILLE

In het samenwerkingsgebied van IGEAN zijn verschillende kringloopcentra
actief. Een kringloopcentrum heeft een of meerdere kring(loop)winkels
waar u herbruikbare goederen kan kopen. Op het overzichtskaartje kan u
terugvinden tot welk kringloopcentrum uw gemeente behoort.

SCHOTEN

ANTWERPEN

ZOERSEL

6
SCHILDE

WIJNEGEM

ZWIJNDRECHT

1

VORSELAAR

2
WOMMELGEM

Hieronder vindt u de adressen van de kring(loop)winkel in uw buurt.
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BORSBEEK

ZANDHOVEN
RANST
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1
2
3
4
5
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GROBBENDONK

MORTSEL

De Kring(loop)winkel

Adres

De Kringwinkel Antwerpen
De Kringwinkel Antwerpen Borgerhout
De Kringwinkel Antwerpen Deurne
De Kringwinkel Antwerpen Kapellen
De Kringwinkel Antwerpen Kiel
De Kringwinkel Schoten

St - Jorispoort 29
Kroonstraat 166
Vosstraat 305
Kapelsestraat 237
Abdijstraat 104
Venstraat 153 B

Telefoon WRAK Telefoon
KRINGLOOPCENTRUM
Antwerpen
Borgerhout
Deurne
Kapellen
Antwerpen (Kiel)
Schoten

gratis ophaling

winkel

03-217 25 10
03-217 25 10
03-217 25 10
03-217 25 10
03-217 25 10
03-217 25 10

03-226 24 70
03-270 99 00
03-340 88 60
03-605 58 54
03-257 33 47
03-685 56 40

HOVE

Hondiuslaan 46

Duffel

03-488 38 83

015-30 50 90

8 De Kringloopwinkel Opnieuw & Co - Mortsel

Borsbeeksebinnenweg 51A

Mortsel

03-488 38 83

03-458 73 51

9 De Kringwinkel Wrak - Schelle
10 De Kringwinkel Wrak - Willebroek

Provinciale Steenweg 230
Dendermondsesteenweg 207

Schelle
Willebroek

03-866 17 07
03-866 17 07

03-866 17 07
03-866 17 07

11 De Kringwinkel De Cirkel - Brecht
12 De Kringwinkel De Cirkel - Malle
13 De Kringwinkel De Cirkel - Wuustwezel

Klein Veerle 34
Antwerpsesteenweg 303
Westdoorn 24

Brecht
Westmalle
Wuustwezel

03-313 49 66
03-313 49 66
03-313 49 66

03-313 49 66
03-311 75 52
03-633 35 31

NIJLEN

HEMIKSEM

LIER

AARTSELAAR

KONTICH

SCHELLE

LINT

9
HINGENE

7 De Kringloopwinkel Opnieuw & Co - Duffel

BOECHOUT

EDEGEM

NIEL

KRINGLOOPCENTRUM NOORDERKEMPEN

7

BOOM

DUFFEL

RUMST

RUISBROEK

KRINGLOOPWINKEL ANTWERPEN
KRINGLOOPCENTRUM IBOGEM

WILLEBROEK

10

WALEM

KRINGLOOPCENTRUM DE CIRKEL

KRINGLOOPCENTRUM OPNIEUW & co

Oude stookolietanks: wij pakken ze aan!
U koopt een oudere woning. Bij de (her-)aanleg van het terras ontdekt u dat er nog een oude
stookolietank in de grond steekt! Deze wordt echter al jaren niet meer gebruikt. Wat nu?
Om u te helpen, hebben IGEAN en de gemeente de handen in elkaar geslagen. IGEAN is in
2007 op zoek gegaan naar een erkende firma die tegen de meest voordelige voorwaarden het
nodige doet om oude stookolietanks buiten gebruik te stellen. De firma Mourik uit Antwerpen
kon daarbij de beste voorwaarden voorleggen.
Hoe werkt het ?
1. U stelt zich kandidaat bij IGEAN voor Project Tankslag (telefonisch of via e-mail).
2. Als geïnteresseerde krijgt u een invulformulier met handleiding toegestuurd, waarop
u de gegevens over de stookolietank moet invullen. Dit formulier vindt u ook terug op
www.igean.be onder de rubriek “Nieuws”.
3. Via de post of per e-mail (milieu@igean.be) bezorgt u het invulformulier aan IGEAN.
4. Met de informatie van het invulformulier maakt IGEAN een order op, dat u bij Mourik moet
indienen om de werken definitief aan te vragen.
5. Mourik (1) opent, (2) ledigt en reinigt en (3) verwijdert of vult de oude stookolietank,
overeenkomstig de voorwaarden van het order, op afspraak.
Heeft u interesse om deel te nemen? U kan zich via het invulformulier vrijblijvend inschrijven
bij IGEAN tot 30 april 2010. U kan het formulier downloaden via www.igean.be of geef uw
naam en adres door aan IGEAN zodat wij het u per post kunnen bezorgen.
Heeft u nog vragen, neem dan contact op met Peter Vernimmen van de intergemeentelijke
milieudienst van IGEAN, Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem, (tel. 03 – 350 08 13 of
milieu@igean.be).

IGEAN zette op 28 januari 2010 heel wat mensen
in de bloemetjes:
1.

De 95 deelnemers van de compostcursussen en de 9 deelnemers aan de
compostmeesteropleiding 2009 ontvingen een attest.
2. De winnaar van de wedstrijd ‘Juni Compostmaand 2009’ kreeg een hakselaar
met een waarde van 665 euro.
3. De winnaar van de ‘Grote Inzamelweek voor frituuroliën en -vetten’ van
Valorfrit ontving een cheque voor één jaar gratis groene stroom.
Proficiat aan alle deelnemers en winnaars!
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Meer info?
IGEAN milieu & veiligheid
milieulijn: 03 – 350 08 14
milieu@igean.be

Verantwoordelijke uitgever: J. Van Hoydonck, Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem. Deze krant werd gedrukt op 100% gerecycleerd papier, op een ecologisch verantwoorde manier ontinkt.

Voor meer info: raadpleeg de website www.kringloop.net of uw ophaalkalender.

