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Voorwoord

Ik denk dat het ieder van ons al wel eens overkomen is:
je staat op en hoort de vuilniswagen al passeren maar ...
je vuilnis stond nog niet buiten. Igean heeft een prachtige
oplossing. Wij bieden gebruikers van een smartphone
of tablet voortaan een handig hulpmiddel aan: de app
Recycle!. Op Recycle! vind je niet alleen informatie over afval terug. Hij zal
je ook helpen om nooit nog een afvalinzameling te vergeten.
Verder proberen wij je in deze afvalkrant te overtuigen om nog minder
afval te produceren en geven je een hoop tips om afval te voorkomen.
Wil je er echt voor gaan dan kan je je inschrijven voor een cursus
‘thuiscomposteren’. Twijfel niet te lang want de plaatsen zijn beperkt.
Wist je trouwens al dat deze afvalkrant gedrukt wordt op 100 % gerecycleerd
papier? Meer nog. Onze drukker voldoet aan de strengste milieueisen en werkt
volledig ‘CO2-neutraal’. En dat is natuurlijk niet onbelangrijk voor een ‘afval’krant.
Veel leesplezier.
Erik Broeckx
Voorzitter IGEAN

Wil je leren composteren?

Kijk dan snel naar ons cursusaanbod op de achterzijde!

,

Een antwoord op je afvalvragen
met de app Recycle!
Met mobiele applicaties – kortweg
apps – kan je via je smartphone of
tablet snel informatie raadplegen.
Daarom ontwikkelden IGEAN, Bebat,
Recupel en Fost Plus de app ‘Recycle!’.
Je vindt op deze handige app
volgende informatie terug:
1. de ophaalkalender. De app stuurt
je zelfs herinneringen zodat je nooit
nog een ophaling van papier &
karton, huisvuil, GFT+, … vergeet.
2. praktische informatie over het
containerpark zoals openingsuren,
adres, contactgegevens, …
3. Sorteerhulp voor PMD, GFT+, …
4. lokaties op kaart van inzamelpunten:
glasbolsites, containerparken, …
De Recycle! app kan je gratis downloaden en is
beschikbaar in de app store van Apple en Android toestellen.

De sorteerkampioenen!

IGEAN organiseerde op donderdag 27 februari 2014 de uitreiking van
de hoofdprijzen van de PMD-sorteerwedstrijd ‘Magda & Danny’.
De 6 PMD-sorteerkampioenen kregen elk een fiets. Ook 29 winnaars
van de Grote Inzamelmaand voor frituuroliën en –vetten kregen een
waardebon voor een mobiele frituur of een friteuse. Tot slot kregen ook
58 deelnemers van compostcursussen en 14 nieuwe kringloopkrachten
een deelnameattest.
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De overige prijzen van de PMD-sorteerwedstrijd – 28 plastic opbergbakken,
28 aluminium thermossen, 84 fleece dekens, 140 rollen PMD-zakken –
kunnen vanaf 10 maart 2014 afgehaald worden op de milieudienst van de
gemeente. Alle winnaars worden persoonlijk verwittigd.

Sorteertip GFT+
Gebruik oude broodzakken of papieren zakken
van groenten of fruit voor het verzamelen van
je GFT+. Zo vermijd je onaangename geurtjes.
Wist je trouwens dat je ook ander niet
recycleerbaar papier zoals slagerspapier,
pizzadozen, papieren koffiefilters,
keukenrolpapier, papieren servetten,
papieren zakdoekjes, papieren tafellakens, ...
bij het GFT+ mag sorteren.
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De P van PMD staat ENKEL
voor Plastic Flessen en Flacons
PFF, zou je dus kunnen zeggen! Denk vanaf nu “pff” en maak sorteren nog
eenvoudiger: plastic zakjes, bakjes en potjes horen bij rest. Alvast bedankt.
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Geen brol
rond de
glasbol

Geef je batterijen en zaklampen
een nieuw leven
Batterijen zijn niet meer uit ons leven weg te denken. Eén batterij in de muurklok,
twee in de zaklamp, een viertal in elke afstandsbediening, wat lege exemplaren in het
speelgoed van de kinderen en ook eentje in je gsm en digitaal fototoestel. Maar daar
blijft het niet bij. Je vindt ze ook terug in de digipass voor thuisbankieren, de deurbel,
de aansteker van het gasfornuis, de rookmelder, … Een Vlaams gezin heeft dan ook vier
zaklampen en 115 batterijen in huis! Gemiddeld zijn 16 batterijen daarvan leeg.

Laat geen brol achter rond de glasbol en heb respect voor je omgeving.
Een glasbol is geen stort. Voor sluikstorten gelden trouwens zware boetes.
Wie betrapt wordt, moet tot 250 euro betalen.
Dus, hou het proper en goedkoper!

Thuiscomposteren…iets voor jou?
Wat is composteerbaar en wat niet? Hoe kies ik tussen een compostvat, een
compostbak of een composthoop? Hoe maak ik goede compost? Hoe gebruik
ik compost? Het antwoord op deze en vele andere vragen krijg je tijdens de
compostcursus. Een ervaren lesgever leert je in 3 lessen de basiskneepjes van
het composteren.
Les 1: theorie
Als je rekening houdt met enkele basisregels, is composteren helemaal niet
moeilijk.
Les 2: bezoek
Tijdens een rondleiding in Hof Ter Winkelen bekijk je de afbraakorganismen
van dichtbij, krijg je uitleg over de mogelijke toepassingen van compost en
verneem je meer over verschillende vormen van afvalvoorkoming in de tuin.

Laat je lege batterijen niet rondslingeren

Breng ze naar het containerpark of een ander inzamelpunt. BEBAT zorgt ervoor dat elk
type batterij wordt gesorteerd en gedemonteerd. Plastics, zink, kwik, nikkel, kobalt, …
worden eruit gehaald. Deze grondstoffen worden gerecycleerd en krijgen zo een
tweede, derde, … leven.

Hoe verklein jij de afvalberg?
Elke Vlaming produceert gemiddeld per dag 1,5 kg afval. Dat kan beter!
Want minder afval is nog altijd beter dan het te moeten recycleren of zelfs
hergebruiken. We geven je enkele tips om afval te vermijden.

1. Afvalarm winkelen

Les 3: praktijk
Ga zelf aan de slag tijdens de praktijksessie. Je ziet met eigen ogen hoe
een doeltreffende compostbak in elkaar zit en hoe je de inhoud van een
compostvat moet beluchten. Je leert ook de kwaliteit van je compost te
bepalen.

Dit voorjaar organiseert IGEAN in samenwerking met VLACO
3 compostcursussen.
Cursus 1

maandag 28 april van 14 tot 17 u.

theorie te Wommelgem

maandag 5 mei

van 14 tot 16 u.

bezoek aan Hof Ter Winkelen te Londerzeel

maandag 12 mei

van 14 tot 17 u.

praktijk te Edegem

2. Iedereen kan ‘kringlopen’

Cursus 2
woensdag 30 april van 9 tot 12 u.

theorie te Wommelgem

woensdag 7 mei

bezoek aan Hof Ter Winkelen te Londerzeel

van 10 tot 12 u.

woensdag 14 mei van 9 tot 12 u.

praktijk te Ranst

Cursus 3
donderdag 8 mei van 19.30 tot
22.30 u.

theorie te Wommelgem

zaterdag 17 mei

van 10 tot 12 u.

bezoek aan Hof Ter Winkelen te Londerzeel

zaterdag 24 mei

van 9 tot 12 u.

praktijk te Brecht

Wil je je inschrijven voor
een gratis compostcursus?
Vul het formulier in op www.igean.be.
Indien je niet over internet beschikt, bel
dan naar IGEAN op tel. 03 350 08 14.
Reageer snel want het aantal
deelnemers is beperkt tot
15 personen per cursus.
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3. Bespaar papier

- Neem bij het winkelen een eigen
boodschappentas mee
- Koop onverpakte groenten en fruit.
- Koop koekjes in familieverpakking. Of nog
beter: ga voor een stuk vers fruit zonder
verpakking! Lekker en gezond.
- Drink kraantjeswater. Je hoeft ook niet meer te
sleuren met bakken of flessen.

- Sluit een deal met een kip: 18 kg keukenafval
per jaar in ruil voor 365 verse eitjes
- Maak plaats in je tuin voor een compostvat –
of bak. Goed voor milieu en portemonnee.
Het bespaart je ook heel wat ritjes naar het
containerpark.
- Vermijd voedselverspilling. Koop
niet te veel en kijk naar de verval- of
houdbaardheidsdatum.
- Eet al je overschotjes op de ‘restjesdag’.
Leuk, want iedereen eet het overschotje op
dat hij het liefst lust.

- Plak een Ja/Nee of een Nee/Nee
reclamesticker op je brievenbus. Je kan ze
gratis krijgen in de meeste gemeentehuizen.
- Gebruik papier dat aan één kant bedrukt is als
kladpapier en kopieer dubbelzijdig.
- Denk 2 keer na voor je iets afdrukt.

4. Afvalarm op school of het werk
- Gebruik een brooddoos, koekendoos,
thermos, drinkbeker, … Zo vermijd je
aluminiumfolie, blikjes, flesjes, …
- Vermijd kant-en-klare maaltijden in
wegwerpverpakkingen.
- Kies voor werkgerief uit duurzaam en
milieuvriendelijke materialen. Denk maar aan
gerecycleerd papier.
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Verantwoordelijke uitgever: J. Bridts, Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem. Deze krant werd gedrukt op 100% gerecycleerd papier, op een ecologisch verantwoorde manier ontinkt.

Schrijf je nu in voor een gratis cursus ‘Composteren in de kringlooptuin’

