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Dit is een informatieblad, géén reclamedrukwerk!

Voorwoord

In deze afvalkrant vind je naar gewoonte een uitgebreid
overzicht van de kringloopactiviteiten in je buurt waar
de gemeenten en de kringloopkrachten hun schouders
onder zetten. Een ontspannende uitstap die je veel
kan bijbrengen over het ‘kringlopen’ en die ik dus aan
iedereen kan aanbevelen.
Mag ik zoals steeds ook je aandacht vragen voor onze taxusinzameling?
Lees zeker ook het artikel over asbesthoudend afval op pagina 4 van deze
afvalkrant. We vinden spijtig genoeg regelmatig asbesthoudend materiaal
terug in de container van het zuiver steenpuin. En daar hoort het niet thuis.
Twijfel je, vraag dan raad aan de containerparkwachter. Het kost je niets meer
als je het afval in de container voor asbesthoudende afvalstoffen moet gooien.
Ik wens je een mooie en warme zomer, met veel zon, af en toe een
regenbuitje en … weinig afval.
Erik Broeckx
Voorzitter IGEAN

Wat eten we vanavond?
IGEAN kreeg volgend bericht van een mama uit onze regio.
Iets om over na te denken …
Heb jij ook kinderen? Dan herken je vast mijn frustratie. Je pikt de
kinderen van school op met de wagen en nog voor je thuis bent, klinkt
het van op de achterbank. ‘Wat eten we mama?’ Jaren geleden liet ik
me nog vangen en antwoordde ik: ‘Puree met spinazie en fishsticks’.
‘Bah, geen spinazie!’ mopperde de dochter. ‘Bah, geen fishsticks!’
protesteerde de zoon. Met twee pruillippen achter me aan, begon ik
te koken.
Waarom zijn mijn twee kinderen niet verzot op dezelfde dingen?
Dan zou toch één maaltijd vlekkeloos verlopen. Nee, is het kip dan
kopt de dochter, is het zalm dan talmt de zoon.
Lekker of niet lekker, drie scheppen is een must. En zo leren ze stapje
voor stapje nieuwe smaken ontdekken. De ladder is hoog maar elke
trap brengt ons dichter bij ons doel. Een leeg bord!
Waar ik helemaal van baal is een volwassene die zijn bord niet leeg
eet. Je eetlust juist inschatten, is het een kunst die ik alleen beheers?
Het klinkt uit de vorige eeuw, maar ik ben nog opgevoed met het
principe dat je als volwassene alles moet lusten of tenminste eten.
Ik hoop dat jullie hier in de afvalkrant aandacht aan kunnen
besteden. Want als je afval wil voorkomen, dan is het weggooien van
voedselrestjes toch het eerste wat je moet vermijden?

Strijd mee tegen kanker
en vergroot de hoop!
IGEAN nam in 2013 al voor de 5de keer deel aan de
actie ‘Vergroot de Hoop’. Ook in 2014 wil IGEAN zijn
schouders onder dit fantastische initiatief zetten.
Het opzet is en blijft heel eenvoudig: inwoners brengen
hun taxussnoeisel gratis naar het containerpark.
Daar zorgt boomkwekerij Van Hulle B&C voor het nodige inzamelmateriaal en
haalt ze het taxussnoeisel op. Per ingezamelde m³ betalen zij een bedrag aan
IGEAN. De totale opbrengst schenken we aan een goed doel ten voordele van
kankerbestrijding. IGEAN neemt, net zoals de vorige jaren, de coördinatie van
de actie “Vergroot de Hoop” voor de 28 deelnemende gemeenten op zich.
In 2013 zamelden we in totaal ruim 660 m³ taxussnoeisel in via de
containerparken, waarmee 660 chemotherapieën kunnen worden
aangemaakt. Daar bovenop schonk IGEAN een opbrengst van 33.040
euro aan de Borstkliniek, die een samenwerking is tussen AZ Sint-Jozef te
Malle en AZ Klina te Brasschaat.
IGEAN wil dit fantastische resultaat in 2014 graag evenaren!
De opbrengst gaat dit jaar naar de vzw Surplus. Surplus werd in 1995
gestart door de verpleegkundigen van de afdeling hematologie-oncologieradiotherapie van het Middelheimziekenhuis. Het is een 'verwenfonds
voor kankerpatiënten". Zij bieden kankerpatiënten allerhande activiteiten
aan zodat ze de dagelijkse beslommeringen veroorzaakt door hun ziekte
eventjes opzij kunnen zetten.

Hoe kan je deelnemen?

Snoei vanaf 15 juni de taxus in je tuin en breng het snoeisel naar het
containerpark.

Waarmee moet je rekening houden?
•
•
•

Enkel jong en zuiver taxussnoeisel komt in aanmerking.
Verzamel de eenjarige scheutjes van max. 20 à 30 cm.
Vang het snoeisel in een doek op om vermenging met gras, bladeren
of ander snoeisel te voorkomen.

Wanneer loopt de actie?

Je kunt met het taxussnoeisel van 15 juni tot en met 31 augustus 2014
gratis terecht op het containerpark.
Geef hoop aan iedereen
die te maken krijgt met kanker en
vergroot mee de hoop taxussnoeisel!

Wist je dat er in Vlaanderen jaarlijks 200.000 ton voedsel in de
restafvalzak of bij het GFT+ belandt?
Surf voor tips om voedselverlies te voorkomen naar
www.vlaco.be/kringlooptuinieren/voedselverlies

Meer info?

www.vergrootdehoop.be en www.zna.be/surplus

Rode sticker op je PMD-zak - wat nu?
1. Ga na waarom je PMD-zak door de ophaler
niet werd meegenomen. Je vindt de
sorteerregels op de binnenzijde van de sticker.
2. Bied de correct gesorteerde PMD-zak
opnieuw aan bij de volgende ophaling. Zorg
er wel voor dat je het bovenste rode stickervel
verwijdert zodat alleen het onderste blauwe
stickervel nog op de zak kleeft.
Je vindt meer info over de sorteerregels op
www.betersorteren.be.
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Kringloopactiviteiten in je buurt
In juni verschijnen overal in de regio kringloopkrachten op markten, infostands, in open tuinen en demoplaatsen. Zij geven je kringlooptips voor een tuin met minder tuinafval en werk.

Borsbeek

Mortsel

Stabroek

Wuustwezel

PLAATS: tuin – Hulgenrodestraat 26
WANNEER: zaterdag 31 mei en zondag 1 juni van
10 tot 18 u.
OMSCHRIJVING: De enthousiaste eigenaar van
deze tuin vertelt je graag over zijn ervaringen met
het natuurvriendelijk tuinieren. Je kan komen
genieten van de siertuin, groenten-, bessen en
fruittuin. Je kan tips verzamelen om zelf aan de
slag te gaan en zien hoe er ecologisch getuinierd
wordt met teeltwisselingsplan en compost. Je kan
ook kennismaken met Velt. Velt is de Vereniging
voor Ecologisch Leven en Tuinieren.

PLAATS: demoplaats composteren containerpark –
Heirbaan 44
WANNEER: zaterdag 7 juni tussen 10 en 12 u.
OMSCHRIJVING: Je wil graag composteren maar
weet niet hoe je eraan moet beginnen? Of je doet
het al, maar ondervindt problemen? Kom langs
bij de compostmeesters en wordt weer een stukje
wijzer!

PLAATS: Velt-tuin ‘De Heuvels’ – Frans Hotagstraat
WANNEER: zaterdag 31 mei van 14 tot 18 u. en
zondag 1 juni van 10 tot 18 u.
OMSCHRIJVING: Dit domein van 1 ha is een
voorbeeld van ecologische diversiteit. Je vindt
er een 25-tal percelen waar de Velt-leden
biologische groenten kweken. Er is ook een
boerenbloementuin, een kruidentuin en een
boomgaard met meer dan 200 verschillende
soorten appelbomen. De honingbijen werken volop
om goede honing te maken. Kom en zoek waar de
solitaire bijen hun nestje hebben gemaakt in ons
bijenhotel. Speur tot slot naar waterinsecten in de
kikkerpoel.
Naast biologisch tuinieren heeft de tuin ook oog
voor een gesloten kringloop: al het groenafval
wordt gecomposteerd en dient op deze manier
opnieuw voor voeding van onze planten.
Rondleidingen kruidentuin: 31 mei om 15.30 en
16.30 u. en 1 juni om 11, 14 en 16 u.
Rondleidingen op het domein: 31 mei om 15, 16
en 17 u. en 1 juni om 11, 13, 14, 15 en 16 u.
Geniet ook van een drankje en een ecologisch
hapje vlak bij het tuinhuis. Er zullen ook biologisch
geteelde plantjes van eigen kweek en allerlei
lekkernijen te koop zijn.

PLAATS: Achter d’Hovenfeesten – Achter
d’Hovenplein
WANNEER: zaterdag 21 juni van 18 tot 22 u.
OMSCHRIJVING: Ook dit jaar hebben de
Wuustwezelse compostmeesters weer een
informatiestand op de jaarlijkse “Achter
d’Hovenfeesten”. De compostmeesters vertellen
je alles over het composteren in een vat of in een
bak, over het gebruik van bladeren in de tuin,
houtsnippers of grasmaaisel als mulchmateriaal,
over het gebruik van mulchmaaiers, over het
verwerken van grasmaaisel, ecologisch tuinieren, …
Je kan ook een compostvat en/of -bak winnen.
Kom dus naar de stand van de compostmeesters
en doe mee met de gemeentelijke wedstrijd.
Tot ziens op de “Achter d’Hovenfeesten”.

31 mei en 1 juni

Essen
7 juni

Boom

11, 14, 18 en 25 juni

Kringloop je mee?

Meer halen uit de biologische kringloop

PLAATS: compostdemoplaats ’t Kleibrood in de
tuin van het ecohuis – ’s Herenbaan 129
WANNEER: woensdag 11, 18 en 25 juni tussen
14 en 16 u. en zaterdag 14 juni tussen 10 en 12 u
OMSCHRIJVING: Wil je meer weten over afvalarm
tuinieren en kringlooptuinieren?
Kom het ontdekken op 11, 18 of 25 juni. Wil je
leren composteren of heb je problemen bij het
composteren kom dan langs op zaterdag 14 juni 2014.
De compostmeesters helpen u graag op weg. Wil
je starten met het thuis verwerken van je keuken –
en/of tuinafval en kan je niet langskomen op een
van de woensdagnamiddagen of zaterdag 14 juni,
dan helpt de duurzaamheidsambtenaar u graag
verder op een ander ogenblik. U kan een afspraak
maken, telefonisch (op het nummer 03 880 18 56)
of per mail (milieu@boom.be)

PLAATS: demoplaats containerpark – Rijkmakerlaan 53
WANNEER: zaterdag 7 juni tussen 10 en 12 u.
OMSCHRIJVING: Met de invoering van het
nieuwe diftarsysteem voor GFT+ hebben veel
inwoners van Essen hun container ingeruild voor
een compostvat of -bak. Heb je nog vragen
over de werking hiervan ? Kom dan naar de
infosessie ‘kringlooptuinieren’ op de demoplaats
van het containerpark. Vlaco geeft je informatie
over composteren en kringlooptuinieren in het
algemeen, gevolgd door een actieve workshop
rond het verwerken van snoeihout tot vlechtwand,
afsluiting of poortje. Inschrijven kan bij de milieudienst
van Essen op het nummer 03 670 01 47 of per mail
milieu@essen.be.

Kalmthout
7 juni

PLAATS: Geniet- en volkstuintjes – Kruisbos,
achter het Woon- en zorgcentrum Sint-Vincentius
aan de schuttersgilde
WANNEER: zaterdag 7 juni van 9.30 tot 12.30 u.
OMSCHRIJVING: Kom naar de compostdemo
van de compostmeesters van Kalmthout aan

7 juni

de volkstuintjes. Je krijgt meer uitleg over
thuiscomposteren en kringlooptuinieren. Je kan
ook de compostvaten en -bakken bekijken die de
gemeente via IGEAN op het containerpark aanbiedt.
Wens je je eigen groenafval zelf te verwerken in de
tuin of start je binnenkort je eigen compostbak op?
Kom dan zeker langs op de compostdemo voor
meer advies. Je kan dan ook een kijkje nemen in
de geniet- en moestuin waar verschillende soorten
groenten en vaste planten groeien.
Meer info op milieudienst Kalmthout op 03 620 22
64 of duurzaamheid@kalmthout.be

Kapellen
14 juni

PLAATS: marktplein – Silvesterdreef
WANNEER: zaterdag 14 juni van 8 tot 13 u.
OMSCHRIJVING: De Kapelse compostmeesters
nodigen je uit om een bezoek te brengen aan de
Ambertuin in Hasselt. Het is een toontuin waarin
je kan ontdekken hoe je zelf een tuin duurzaam
kan inrichten. In een Ambertuin doet de natuur het
zware werk. Vogels en nuttige insecten houden
plaagsoorten onder de duim. Bovendien levert
een Ambertuin een minimum aan groenafval
op. Wat overblijft, wordt verwerkt tot compost,
houtsnippers, een takkenwal of een mooie
vlechtconstructie. Minder afval betekent meer tijd
om van je tuin te genieten. Deelname en vervoer
met de bus zijn gratis. Inschrijven kan tot en met
30 mei via liesbeth.stryckers@kapellen.be of
tel. 03 660 66 53.

Ranst
21 juni

PLAATS: Democompostplaats containerpark – Ter
Stratenweg 33
WANNEER: zaterdag 21 juni van 11 tot 17 u.
OMSCHRIJVING: Je krijgt informatie over
hoe je zelf thuis kan composteren. Ook wordt
er gewerkt rond andere kringlooptechnieken:
bodembedekkers, vaste planten,… Dit jaar nemen
de compostmeesters ook deel aan de 21ste editie
van de roefeldag. De kinderen maken compost
in compostbakken en –vaten, planten groenten
en kruiden in onze m²-moestuintjes en knutselen
eenvoudige insectenhotelletjes in mekaar. Elke
bezoeker krijgt een hapje, een drankje, animatie …
én een gratis verrassing!

31 mei en 1 juni

Rumst
21 juni

PLAATS: demoplaats containerpark – Korte
Veerstraat
WANNEER: zaterdag 21 juni van 12 tot 17 u.
OMSCHRIJVING: De kringloopkrachten
demonstreren verschillende kringlooptechnieken
en geven je uitleg over alle aspecten van
een kringlooptuin zoals compost maken,
kippen houden, gras en snoeihout verwerken,
moestuinieren op een vierkante meter, etensresten
voorkomen en verwerken, ….
Iedereen is van harte welkom!

21 juni

Zandhoven
31 mei en 1 juni

PLAATS: composterf – Populierenhoeve 18, naast
het containerpark
WANNEER: zaterdag 31 mei en zondag 1 juni van
10 tot 17 u.
OMSCHRIJVING: De Compostmeesters van
Groot Zandhoven nodigen iedereen uit op hun
Open Deurdagen in samenwerking met de Velt
Ecotuindagen Fietslus, Natuurpunt, Oxfam en
Imkervereniging ‘De Bij Hoort Erbij’. Ivo Pauwels,
tuinman van Radio 2 en auteur van diverse boeken,
brengt zaterdag leuke tuinverhalen mee. Valkerij
Neverland komt zondag op bezoek met enkele
roofvogels. Ook KVLV Pulle is er bij om uit te
leggen hoe we onze etensrestjes kunnen redden.
En houtdraaier Bruno Cantrijn komt tonen welke
leuke dingen nog gemaakt kunnen worden
met afvalhout. Voor alle bezoekers zijn er gratis
leuke geschenken. Of je kan meedoen met de
quiz en kans maken op leuke prijzen! Je kan de
compostmeesters van Zandhoven online vinden op
www.compozan.be.
Tot dan!

Compost kopen?
IGEAN maakt van je groenafval kwaliteitsvolle compost. Je kan deze in
zakken of in bulk kopen.

Doe de kringloop!
Wie kringlooptechnieken toepast, sluit de
biologische kringloop, spaart het milieu en het
klimaat, en springt duurzaam om met het stukje
aardbol dat ons is toevertrouwd.
Ook jij kan je steentje bijdragen! Jij bent immers
het tandwiel dat al die grote en kleine kringlopen
in beweging houdt.
Wist je dat een aanzienlijk deel van het voedsel
dat de consument in huis haalt, nooit gegeten
wordt?
Door simpele plannings- en bewaartips toe te
passen kan jij keukenrestjes voorkomen, meer
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genieten van je eten en de kringloop in de keuken
sluiten.
De onvermijdbare restjes zijn een bron van
voedsel voor de ontelbare tuindiertjes en
afbraakorganismen, die ze op hun beurt
omvormen tot compost.
Je groentetuin voeden met die compost, levert
sterke planten en een smaakvolle oogst op.
Omdat compost voornamelijk uit stabiele humus
bestaat, is het gunstige effect jarenlang te meten.
Ook gras, bladeren en snoeihout kan je
voorkomen of nuttig en creatief gebruiken in de
tuin.

niet verpakt

Je kan terecht bij IGEAN op volgende adressen:
• site noord te Brecht, Oostmalsebaan 72 A: elke vrijdag tussen 8 en 16 u.
• site zuid te Edegem, Doornstraat 145: elke werkdag tussen 8 en 15.30 u.
De prijs bedraagt slechts 5 euro per m³.
Als je met een aanhangwagen komt wordt deze voor jou gevuld door
onze bulldozer. Zakken moet je zelf meebrengen en vullen.

In de maand juni, en vooral tijdens
het kringloopweekend van 7 en 8 juni,
ontdek je acties die de kringloop van
groente-, fruit- en tuinresten in de kijker
zetten. Heel wat creatieve, ludieke en
originele activiteiten rond die biologische
kringloop vinden dan plaats.

in zakken

De zakken compost hebben een inhoud van 40 liter en kosten 3 euro per
stuk. Je kan ze kopen op de sites van IGEAN in Brecht (Oostmalsebaan
72 A) en Edegem (Doornstraat 145). Ben je inwoner van een gemeente
waar IGEAN het containerpark exploiteert (*), dan kan je ze ook daar
kopen. Ben je inwoner van een andere gemeente, dan informeer je best
vooraf bij de milieudienst.
(*) Aartselaar – Boechout – Boom – Borsbeek – Brecht– Hemiksem –
Hove – Kalmthout – Kapellen – Kontich – Lint – Malle – Mortsel –
Niel – Ranst – Rumst – Schelle – Stabroek – Wommelgem – Wuustwezel –
Zoersel

Deze campagne is een initiatief van de
gemeenten, Vlaco, IGEAN en de OVAM.
Meer informatie over kringlooptuinieren vind je op
www.vlaco.be
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Wist je dat ...
• de Recupel-bijdrage die je bij de aankoop
van een nieuw toestel betaalt, hoofdzakelijk
dient om de inzameling en de recyclage van
afgedankte elektrische en elektronische toestellen
te bekostigen? Ook op die manier draag je je
steentje bij tot een schoon milieu.
• Recupel in 2013 liefst 16.000 ton aan gevaarlijke
componenten uit ingezameld afval haalde?
• afgedankte elektrische en elektronische producten
vaak heel waardevolle materialen bevatten?
Eén ton gsm’s - 6.000 tot 10.000 stuks - levert
340 gram zuiver goud op.
• ook kleine elektro-apparaten zoals een
scheermachine of een elektrische tandenborstel
niet bij het huisvuil mogen gegooid worden? Want
elk toestel met een snoer is goed voor recylage!
Je kan er op elk containerpark gratis mee terecht.
• ook De Kringwinkel je oude elektro-apparaten
aanvaardt – als ze tenminste nog functioneren
en/of onbeschadigd zijn.

Je koopt een oudere woning. Bij de (her-)aanleg van het terras ontdek je
dat er nog een oude stookolietank in de grond steekt! Deze wordt echter al
jaren niet meer gebruikt. Wat nu?
Om je te helpen slaan IGEAN en de gemeente de handen in elkaar.
IGEAN ging op zoek naar een erkende firma die tegen de meest voordelige
voorwaarden het nodige doet om oude stookolietanks buiten gebruik te
stellen.

Hoe werkt het ?

1. Je stelt je kandidaat bij IGEAN voor Project Tankslag (telefonisch of via e-mail).
2. Als geïnteresseerde krijg je een invulformulier met handleiding toegestuurd,
waarop je de gegevens over je stookolietank moet invullen.
3. Dit formulier vind je ook terug op www.igean.be onder de rubriek “Nieuws”.
4. Je bezorgt het ingevulde formulier via milieu@igean.be of per post aan IGEAN.
5. Met de informatie van het invulformulier maakt IGEAN voor jou een order
op, dat je bij de erkende firma moet indienen om de werken definitief aan
te vragen.
6. De oude stookolietank wordt door de erkende firma volgens de voorwaarden
van het order op afspraak (1) geopend, (2) geledigd en gereinigd en (3)
verwijderd of opgevuld.
Heb je interesse om deel te nemen? Je kan je tot 15 juni 2014 vrijblijvend
inschrijven bij IGEAN. Je kan het formulier downloaden via www.igean.be of geef
je naam en adres door aan IGEAN zodat wij het je per post kunnen bezorgen.
Heb je nog vragen, neem dan contact op met Peter Vernimmen van
de intergemeentelijke milieudienst van IGEAN, Doornaardstraat 60,
2160 Wommelgem - milieu@igean.be of tel. 03 350 08 29.
1. Lediging

2. Reiniging

Geen asbest bij het zuiver steenpuin!
Asbest is een vezelachtig mineraal. Als de asbestvezels stevig gebonden zijn,
komen ze niet vrij zolang het materiaal in goede staat en onbeschadigd is.
Als je asbest moet verwijderen, ga dan voorzichtig te werk.
Asbesthoudende materialen mogen op het containerpark niet bij het zuiver
steenpuin. Het zuiver steenpuin wordt immers verkleind in een breekinstallatie
en gezeefd om te gebruiken in wegenbouw. Het is heel belangrijk dat het
zuiver steenpuin niet vervuild is met asbest. Steenpuin met asbestresten komt
er bij het verwerkingsbedrijf immers niet in! Zelfs een klein bloempotje in een
grote container is al voldoende om de hele lading af te keuren. IGEAN en de
gemeenten draaien dan op voor dure stortkosten.

Golfplaten … en andere

3. Reiniging

4. Opvulling

Meestal treffen we asbesthoudende
materialen aan in golfplaten,
afvoerbuizen, schouwstukken
en dakleien. Maar wist je dat je
asbest ook aantreft in sommige
imitatiemarmer vensterbanken,
bloempotten, oude harde vinyltegels,
onderdak…? Twijfel je? Vraag het dan
aan de parkwachter.

Hoe herken ik
asbesthoudende
materialen?

Asbesthoudende producten die
gebroken zijn vertonen op het
breukvlak goed zichtbare vezels.
Als je deze vezels ziet, hoort je
afval thuis in de container van het
asbesthoudend afval.

Geen huisvuil op het containerpark!
Huisvuil en grofvuil zijn de afvalstoffen die je overhoudt nadat je je afval
uitgesorteerd hebt. Het zijn dus restfracties die niet meer gerecycleerd kunnen
worden. Huisvuil en grofvuil worden verbrand of gestort.
Huisvuil mag je volgens de Vlaamse wetgeving niet naar het containerpark
brengen. Je moet dit verplicht meegeven met de huis-aan-huisinzameling.
Indien je toch huisvuil op het containerpark aanbiedt,
zal dit steeds geweigerd worden door de containerparkwachter.

Op het containerpark wordt wel
grofvuil aanvaard. Grofvuil is afval van
huishoudelijke oorsprong dat te groot
is voor de huisvuilzak, ook nadat je
het manueel verkleinde. Voorbeelden
van grofvuil zijn matrassen, linoleum,
afbraakmaterialen, enz.

Dankzij deze slimme app weet je perfect wat je wanneer kan sorteren.
Download Recycle! gratis voor iPhone en Android. Surf naar www.igean.be voor meer info.

!

uw
Nie
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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.

Oude stookolietanks :
wij pakken ze aan!

