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Dit is een informatieblad, géén reclamedrukwerk!

Voorwoord

Gebruikte smeerolie laat zijn
sporen na in het milieu

Nog tot 30 september organiseert IGEAN
een PMD-actie en kan je deelnemen aan een
sorteerwedstrijd. Je kan deelnameformulieren
krijgen op het containerpark of deelnemen via
www.igean.be.

Wist je dat één kleine druppel gebruikte motorolie maar liefst 1.000 liter
water kan vervuilen? Afschrikwekkend, niet? Gebruikte smeerolie is
een afvalstof die niet alleen bedreigend is voor het water, maar ook voor
bodem, fauna en flora. Gelukkig kan je daar wat aan doen! Breng je
gebruikte smeerolie altijd naar het containerpark voor recyclage. Zorg
er wel voor dat je ze niet mengt met andere afvalstoffen, want dat maakt
het recycleren moeilijker. De afgifte op het containerpark is gratis voor
particulieren én onbetaalbaar voor het milieu. Zo laat je alvast geen
sporen meer na!

Vanaf 1 oktober is het weeral tijd voor een volgende actie. Want naar
jaarlijkse gewoonte wordt in heel Vlaanderen de Grote Inzamelmaand
voor gebruikte frituuroliën en -vetten georganiseerd. Voornamelijk
omdat de verkoop- en inzamelcijfers aantonen dat veel oliën en vetten
de weg naar het containerpark of een ander inzamelpunt niet vinden.
Ze belanden in de riool, tussen het restafval, ... Je vindt alle informatie
over de Grote Inzamelmaand in deze afvalkrant.
Ken je tot slot de Kringwinkels? Indien niet, neem dan op 20 oktober
zeker eens de tijd om er één te bezoeken op de ‘Dag van de Kringwinkel’. Tijdens hun opendeurdag zal je versteld staan van de sterke
combinatie van hergebruik van afval en sociale tewerkstelling.
Een aanrader!

Breng de gebruikte smeerolie gratis
naar het containerpark voor recyclage!

Luc Vuylsteke de Laps
Voorzitter IGEAN
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Inzameling

Transport

Stockage

Je vaatwasser heeft de geest gegeven … je smartphone is niet meer hip genoeg …
de wekkerradio loopt elke morgen te laat af … de stofzuiger werkt niet goed meer …

Wat

nu?

• het toestel werkt nog → kringwinkel
• het toestel is stuk → gratis naar het containerpark

Sorteer zuiver GFT+ en geef
het een nieuw leven!
Het groente-, fruit- en tuinafval mag
samen met het niet-recycleerbaar papier
bv. papieren servetten, papieren koffiefilters, ... aangeboden worden voor de
huis-aan-huisophaling. Na de ophaling
wordt het gecomposteerd in de installaties van IGEAN.
Spijtig genoeg vinden we ook te veel ander afval in het GFT+ terug. Plastic zakjes, yoghurtpotjes, 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 van groot belang. Bovendien moeten we dan
minder afval verbranden of storten en dat is een goede zaak
voor het milieu. Help het milieu dus een handje en sorteer uw
GFT+ op een correcte manier.

Recupel haalt alle ingezamelde toestellen op het containerpark op. Recupel is een vzw
die samen met kringloopwinkels, handelaars en containerparken de inzameling organiseert van Afgedankte, Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA).
Recupel zorgt voor de sortering, het transport en de verwerking van de afgedankte toestellen op een milieuvriendelijke manier. Indien je een nieuw apparaat koopt, is de handelaar verplicht het oude terug te nemen.
Door je oude toestellen op een goede manier te sorteren, help je het milieu.
Meer informatie? www.recupel.be
Wat is AEEA?
AEEA staat voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten. Kort samengevat gaat het over alle toestellen die op elektriciteit of batterijen werken.
Op het containerpark wordt AEEA opgesplitst in volgende categorieën:
• Groot elektro zoals wasmachines, koelkasten, diepvriezers, droogkasten, …
Op sommige containerparken wordt het ‘groot wit’ en ‘koel & vries’ ook nog eens
in aparte containers gesorteerd.
• TV’s en monitoren. LCD-schermen behoren tot de ‘kleine apparaten’!
• Kleine apparaten zoals haardrogers, gsm’s, wekkerradio’s, armaturen van lampen, elektrisch speelgoed, elektrische tandenborstels … Kortom alles wat op
elektriciteit of batterijen werkt.
Sortering

GFT+ goed sorteren
=
kwaliteitsvolle compost & groene stroom
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Ontmanteling

Recyclage

Win schitterende prijzen tijdens de Grote Inzamelmaand!
Maak in oktober
van je frietpot
een prijzenpot!

Van 1 tot en met 31 oktober 2012
organiseert IGEAN samen met Interafval en Valorfrit opnieuw de Grote
Inzamelmaand. Hét moment om je
gebruikte frituurolie of -vet naar het
containerpark te brengen. Wie weet
win je wel een van de 1.000 cinematickets! Bovendien maak je kans op
een mooie fiets of een gloednieuwe
friteuse.

Het

milieu deelt in de winst

We organiseren de Grote Inzamelmaand natuurlijk om zo veel mogelijk frituuroliën en -vetten te kunnen
recycleren en hergebruiken, bijvoorbeeld als milieuvriendelijke biodiesel.
Spijtig genoeg verdwijnen veel van die oliën en vetten nog steeds in de
gootsteen, het toilet, de tuin, het riool of tussen het restafval. En zo spoken ze rond in ons milieu en berokkenen veel schade: verstopte afvoerbuizen en leidingen, bodem- en watervervuiling, ... Breng je gebruikte
frituuroliën en -vetten dus altijd naar het containerpark!

Igean

Ga

naar het containerpark

…

en win!

Tijdens de Grote Inzamelmaand krijg je op het
containerpark één tombolabiljet per liter gebruikte
frituurolie of -vet die je correct inlevert. Hoe meer je
dus binnenbrengt, hoe meer winstkansen! Op dat
tombolabiljet staat een unieke code. Geef die in op
www.inzamelmaand.be en je weet meteen of je een
cinematicket wint. Niet gewonnen? Geen nood, in
elke gemeente maak je later nog steeds kans op
een friteuse. Of misschien win je wel een fiets.
Het volledig wedstrijdreglement en meer info over de inzamelmaand
vind je op www.inzamelmaand.be.

zorgt ervoor

Sorteer je bouw- of verbouwafval
Goed voor het milieu … en je portemonnee!

Op zaterdag 20 oktober zetten alle kringwinkels hun
deuren open! Voor deze
feestelijke dag is ook het
aanbod in de winkels extra
tof. Noteer 20 oktober dus
in je agenda voor een dagje
heerlijk winkelplezier met
acties en evenementen in al
de kringwinkels.

Ga je bouwen of verbouwen? Informeer je dan vooraf goed over waar je terecht kan met al je bouwafval en sorteer de bouwafvalfracties. Zo spaar je
een flinke cent uit. Een container zuiver steenpuin
bijvoorbeeld, is immers eenvoudiger te verwerken
en kost een stuk minder dan het verwerken van een
container gemengd bouwafval.
In Vlaanderen komt jaarlijks ongeveer 10 miljoen ton bouw- en sloopafval vrij.
Dat is 3 keer meer dan al onze huishoudelijke afvalstoffen samen. R
 eden te
meer om je bouw- en sloopafval goed te sorteren.
Hoe ga je te werk?
Het voorzien van een container voor elke afvalstof is praktisch niet haalbaar.
Je verwijdert dus best eerst de gevaarlijke afvalstoffen, zoals asbesthoudende materialen. Hiervoor doe je bij voorkeur een beroep op professionele
hulp. Vervolgens sorteer je de niet-gevaarlijke afvalstoffen, zoals glas, hout,
kunststoffen. Het gescheiden afval kan je naar het containerpark of een gespecialiseerde firma brengen. Vaak heb je dan alleen nog voor de grote hoeveelheden zuiver steenpuin een container nodig.
Indien je werken laat uitvoeren door een aannemer maak je best ook goede
afspraken over de verwijdering van de afvalstoffen.

Voordelen van selectief slopen!
1. Er ontstaan zuivere afvalstromen die maximaal hergebruikt en
gerecycleerd kunnen worden.
2. De recyclage wordt goedkoper omdat het afval, nadat het bij jou
werd opgehaald, reeds gesorteerd is.
3. Door gevaarlijke afvalstoffen afzonderlijk af te voeren kunnen ze de
andere afvalstoffen en het milieu niet verontreinigen.
4. Selectief slopen is goed voor je portemonnee! Voor kleine hoeveelheden is het containerpark meestal de goedkoopste oplossing.
Voor grotere hoeveelheden kan je best een container huren of een
bouwafvalzak kopen in de doe-het-zelf zaak.
5. Je maakt het jezelf gemakkelijker. Op het containerpark wordt het
afval immers alleen aanvaard indien je het gesorteerd aanbiedt.
6. Selectief slopen maakt dat je bewuster omgaat met je eigen afval.
Vaak blijkt er zelfs nog materiaal tussen te zitten dat tijdens de rest
van de verbouwing nog bruikbaar is.

Meer info?
www.kringwinkel.be
tel. 070 222 002

Zet je brievenbus op dieet …
bespaar jaarlijks tot 35 kg
papierafval!
Je krijgt graag de regionale
kranten, maar hebt een hekel
aan reclame? Of je krijgt liever
totaal geen ongeadresseerde
post in je brievenbus? Dat kan
indien je een JA/NEE of NEE/
NEE sticker op je brievenbus
kleeft. Je krijgt deze stickers
gratis bij je gemeente. Indien de
sticker niet nageleefd wordt, kan
je via sticker@ovam.be klacht indienen.

Robinsonlijst
Als je ook geadresseerde reclame uit je brievenbus wil weren,
kan je je adres laten registreren op de Robinsonlijst. De adressen op deze lijst krijgen geen reclamemailings meer van de 450
bedrijven die aangesloten zijn bij de Direct Marketing Association.
Je adres op de lijst laten opnemen is eenvoudig: registreer je online via
www.robinsonlist.be of bel naar het gratis nummer 1700.
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Verantwoordelijke uitgever: J. Van Hoydonck, Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem. Deze krant werd gedrukt op 100% gerecycleerd papier, op een ecologisch verantwoorde manier ontinkt.

IGEAN apprecieert jouw inspanningen om afval te voorkomen, te
sorteren en te hergebruiken. Wij helpen je graag met informatie, tips en
voorbeelden. Zo zorgen we er met z’n allen voor dat de afvalberg kleiner wordt. Daar plukt iedereen de vruchten van: jij, je gezin, je buren,
je vrienden,… en de hele planeet!

