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Dit is een informatieblad, géén reclamedrukwerk!

Maak een mooi cadeau van je
afgedankte elektronische toestellen!

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.
De kringloop sluiten moet echter niet beperkt blijven tot
het gft+ en het groot tuinafval. Ook de recyclageparken
zetten hier sterk op in. Je kan er terecht met meer dan
25 verschillende afvalstoffen. Zo kan je onder andere
je afgedankte elektronische apparaten brengen. Deze
toestellen worden uit elkaar gehaald en de onderdelen
worden gerecycleerd. Het is namelijk veel interessanter
om metalen uit oude elektrotoestellen te recupereren
dan om ze te moeten ontginnen.

Een cadeau
voor iemand...

Een cadeau
voor de natuur...

Heb je een computermuis,
gsm, radio, broodrooster
die je niet meer gebruikt,
maar die nog in prima
staat is?
Breng ze naar de
kringloopwinkel!

Breng je kapotte
toestellen gratis naar
het recyclagepark!
Zo recycleert Recupel
allerlei metalen en moeten
er minder grondstoffen
ontgonnen worden.

Wist je dat...
... de recyclage van gsm’s en smartphones tot 100
keer zoveel goud oplevert dan het opgraven van
eenzelfde gewicht aan gouderts in de mijnbouw.
1.000 kg gouderts

➜

3 gram goud

1.000 kg gsm’s

➜

300 gram goud

In deze Afvalkrant kom je ook heel wat te weten over
andere afvalstoffen op het recyclagepark zoals de
selectieve inzameling van behandeld en onbehandeld
hout, harde kunststoffen en het klein gevaarlijk afval.
Dit jaar wordt er helaas geen taxusinzameling
georganiseerd. Dankzij het grote succes van
voorgaande acties is het aanbod
van het taxussnoeisel momenteel
groter dan de vraag.
Graag bedank ik iedereen voor de
inzet van de afgelopen jaren.
Alvast veel leesplezier.

Erik Broeckx
Voorzitter IGEAN

Is jouw afval uit het goede Geen taxusinzameling
hout gesneden?
voor het goede doel in 2017
De voornaamste doelstelling van een recyclagepark bestaat erin om zoveel mogelijk materialen
te sorteren voor recyclage. Daarom worden er momenteel dan ook al meer dan 25 verschillende
afvalstromen selectief ingezameld. Ook de afvalfractie hout wordt apart gesorteerd. Maar dit
kan eigenlijk nog beter. Sinds 1 april 2017 wordt het hout opgesplitst in ‘onbehandeld’ en
‘behandeld’ hout. De sorteerregels wijzigen maar het tarief blijft behouden en is hetzelfde voor
behandeld en onbehandeld hout.

Onbehandeld hout

Behandeld hout

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

kisten
paletten
planken
massief hout
zuiver timmerhout

meubels
vezel-/spaanplaten
deuren en ramen
parket
panlatten
sloophout
bekistingshout

•
•
•
•
•
•
•

geschilderd hout
perspaletten
osb
triplex, multiplex
hardboard
mdf, hdf
laminaat

Dat we met taxus kanker kunnen genezen, weten we ondertussen allemaal. ‘Vergroot de
Hoop’ is er in geslaagd om mensen warm te maken voor de strijd tegen kanker en hiervoor
hun taxussnoeisel te doneren. IGEAN nam sinds 2008 deel aan ‘Vergroot de Hoop’. De
afgelopen jaren kreeg de actie steeds meer weerklank. Dit resulteerde voor IGEAN in 2016
in een recordhoop van maar liefst 865 m3!
‘Vergroot de Hoop’ liet IGEAN weten dat ze in 2017 spijtig genoeg geen nieuwe
inzamelactie kunnen organiseren:

“Vergroot de Hoop was vaak de inspiratiebron voor andere inzamelinitiatieven en daar
kunnen we alleen maar blij om zijn. Alleen hebben al die enthousiaste inzamelingen,
samen met de oncontroleerbare toename van het illegaal snoeien van taxushagen, ervoor
gezorgd dat de nood aan grondstof bij de farmacie momenteel gedaald is. Op zich is
dit goed nieuws, maar het maakt het voor Vergroot de Hoop wel onmogelijk om in 2017
opnieuw een overkoepelende inzamelactie in de Benelux op touw te zetten voor het
goede doel ...”

IGEAN en ‘Vergroot de Hoop’ bedanken iedereen die de afgelopen jaren met
veel inzet en zorg zijn taxus snoeide voor het goede doel!

Resultaten ‘Vergroot de Hoop’
Let op: • meubels uit elkaar halen
• minimum aan metaaldelen (nieten, klemmen, spijkers, schroeven)
• minimum aan vernis en verf

Niet toegelaten...

Hoort wel bij...

• bevuild hout (cement, olie, duurzaamheidsmiddelen, plastic, teer, draad,...)
• rotan
• beschimmeld hout

grofvuil

• treinbiels

gemengd bouw- en sloopafval

• snoeihout
• boomstronken
• wortels

groenafval

ALGEMEEN

IGEAN

• 11 campagnes

• 8 campagnes

• grondstof voor meer
dan 55.000
chemotherapieën.

• 4.257 m3 taxussnoeisel
en evenveel
chemotherapieën

• 2,8 miljoen euro voor
het goede doel.

• 212.553 euro voor
11 verschillende
goede doelen.

Verantwoordelijke uitgever: J. Bridts, Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem. Deze krant is gedrukt op 100 % gerecycleerd papier, op een ecologisch verantwoorde manier ontinkt.
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Kringloopactiviteiten in je buurt
In juni verschijnen overal in de regio kringloopkrachten op markten, infostanden, open tuinen en demoplaatsen.
Zij geven je kringlooptips voor een tuin met minder afval en werk.

Stabroek

Borsbeek

Mortsel

WAAR?

WAAR?

WAAR?

3 en 4 juni

Velt-tuin De Heuvels,
Frans Hotagstraat z.n.

WANNEER? zaterdag 3 juni van 13 tot 18 u
zondag 4 juni van 10 tot 18 u
WAT?
VELT Stabroek organiseert in samenspraak met de
compostmeesters een opendeur weekend. Onze Velttuin staat open voor het publiek. Bezoek ons ecologisch
domein van 1 ha met boordevol bezienswaardigheden
zoals moestuinen, een kruidentuin, een boomgaard, een
kikkerpoel, een insectenhotel en een imker. Je kan er
genieten van ecologische hapjes en drankjes. Op zondag
komt ook de poldermobiel langs.

Wuustwezel
3 en 4 juni
WAAR?

Gust van der Mast, Westdoorn 8B

WANNEER? zaterdag 3 juni van 10 tot 18 u
zondag 4 juni van 10 tot 18 u
WAT?
Kom eens kijken naar een tuin vol kruiden, bloemen, fruit,
groenten,… perfect geïntegreerd in de omgeving. U wordt
geleid door de verschillende delen van de tuin, die op
zich een mooie harmonie vormen. Een mooi afdak van
platanen vormt een zonnescherm om bij warm, zonnig
weer gezellig buiten te kunnen vertoeven. Gust en Diana
willen de bezoekers met zeer veel passie rondleiden
om alle aspecten van de tuin te bespreken. Gust is
een gedreven kringloopkracht die je graag vertelt hoe
je het best compost, een vlecht- of bladwand en een
insectenhotel maakt. Diana verwerkt allerlei vruchten
en groenten in sappen, confituur, gebak,... . Haar kruiden
verwerkt ze in allerlei toepassingen. Het assortiment
is uitgebreid, maar van munt hebben ze het grootste
assortiment in de tuin!

4 juni

De samentuin, Vinkeniersweg

4 juni

Stappe 39, Neerhoevelaan 72

WANNEER? zondag 4 juni van 10 tot 18 u

WANNEER? zondag 4 juni van 10 tot 18 u

WAT?
Vanuit de gemeente en milieuraad Borsbeek is er twee
jaar geleden het initiatief genomen om in Borsbeek
een ecologische samentuin te starten. Ondertussen
is de samentuin Vinkeniersweg uitgebouwd tot een
grote groentetuin met serre waar er een variatie aan
groenten worden gekweekt, uiteraard zonder gebruik
van pesticiden. De tuinders zullen u graag informeren
over de wijze waarop ze dit geleerd hebben en hoe ze dit
project in de praktijk aanpakken. De compostmeester
van Borsbeek zal regelmatig demonstraties geven en je
kan alles te weten komen over hoe, waar en wanneer
je in de eigen tuin compost kan maken! Er staan ook
verschillende fruitbomen en bessenstruiken, waar
eveneens op een gezonde manier vruchten op worden
gewonnen. De bezoeker zal versteld staan van het
kippenhok als schoolvoorbeeld van een zelf opgebouwd
kippenhotel. Eitjes worden er dagelijks geraapt! Kom dus
gerust langs met heel de familie, er is veel te beleven en
informatie in te winnen.
meer info: info.grootmortsel@velt.be en www.velt.nu

WAT?
Wil je graag weten hoe anderen ecologisch tuinieren?
Dan kan je de twee natuurvriendelijke tuinen in Mortsel
gratis bezoeken. Aan De Stappe 39 werken enkele buren
samen in ‘De groene stap’. Deze samentuin ligt op stukjes
groen die door de stad en Katrinahome ter beschikking
worden gesteld. Je vindt er een moestuin, bessen en
rabarber. In de Neerhoevelaan 72 (tegenover het Fort
en naast de speeltuin) ben je welkom in een siertuin en
grote groente- en fruittuin met meer dan 20 soorten
fruit. Daar zullen ook de imkers van Fort 4 en andere
organisaties te gast zijn. In beide tuinen kan je genieten
van een hapje en een drankje.
meer info: info.grootmortsel@velt.be,
www.velt.be/ecotuindagen

Brecht
4 juni

WAAR?

Biologische nuts- en kringlooptuin,
Mudeausstraat 6

WANNEER? zondag 4 juni van 10 tot 18 u
WAT?
Deze tuin is opgevat als een educatieve tuin waarin
gewerkt wordt rond de thema’s groenten, kruiden,
kleinfruit (bessen), composteren en kringlooptuinieren.
Het geteelde assortiment aan (minder) bekende
groenten, keukenkruiden en kleinfruit is vrij uitgebreid.
De tuin heeft een degelijk uitgebouwde demoplaats
‘thuiscomposteren’ met compostvaten en -bakken. De
geïntegreerde kringlooptuin toont je hoe je plantaardig
materiaal afkomstig uit je tuin op een eenvoudige en
decoratieve manier kunt hergebruiken. Dit geeft je
tuin een grote natuurlijke meerwaarde en onkruiden
minder kansen. De kringlooptuin bevat takkenwallen,
vlecht-, snipper- en bladwanden. Bodembedekking met
grasmaaisel, houtsnippers en ander materiaal wordt er
functioneel toegepast. Enkele aangekochte materialen
worden er getest als mulchmateriaal. De tuin zal ook
voorzien zijn van tal van tips over moestuinieren en het
telen van keukenkruiden. De ingang van de tuin is naast
het Kempisch Museum, nr 2.
meer info: www.brecht.be/kringlooptuin

Zandhoven
4 juni

WAAR?

Composterf, Populierenhoeve 18

WANNEER? zaterdag 4 juni van 10 tot 17 u
WAT?
Naar jaarlijkse gewoonte houden onze Zandhovense
kringloopkrachten weer hun opendeurdag, samen met
de Velt Ecotuindagen. Tony Sannen, de compostsifter,
gaat weer knutselen met de jeugd!
De compostmeesters staan alle bezoekers met raad en
daad bij om hun tuin zo ecologisch en gezond mogelijk
te laten groeien en bloeien! Dit jaar werken we ook rond
afval recycleren.

Boom
10 juni

WAAR?

de democompostplaats in de tuin
van ecohuis ’t kleibrood, ’s Herenbaan 129

WANNEER? zaterdag 10 juni van 10 tot 12 u
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WAT?
Composteren, snoeihout omtoveren tot vlechtwerk,
grasmaaisel voorkomen door te mulchmaaien,
voedselverlies beperken, kippen die keukenrestjes
verwerken... dat zijn allemaal kringlooptechnieken ofwel
technieken om de ‘biologische kringloop’ thuis te sluiten!
Je voorkomt tuin- of keukenresten of je hergebruikt ze in
de tuin of in een nieuw gerecht. De biologische kringloop
staat voor een actief leven met minder afval. Wie in
zijn leven één of meer kringlooptechnieken toepast,
kringloopt. Groot of klein, oud of jong, iedereen kan actief
kringlopen!
Composteren is een biologisch proces waarbij microorganismen en kleine ongewervelden organische
reststoffen onder welbepaalde omstandigheden
omzetten tot een stabiel humus- en voedselrijk
eindproduct, namelijk compost. Graag geven we
je enkele tips voor thuiscomposteren in vaten en
wormenbakken.

Onze compostmeesters willen je graag helpen!
In de lente en de zomer zijn de kringloopkrachten vaker
aanwezig op de demoplaats.
Op het recyclagepark kan je een compostvat,
compostbak en beluchtingsstok kopen.
meer info: www.igean.be of milieu@mortsel.be

Kapellen
11 juni

WAAR?

Marktplein, Eikendreef

WANNEER? zondag 11 juni van 9 tot 12.30 u

Ranst
24 juni

WAAR?

Mortsel

Democompostplaats Recyclagepark
Ranst, Ter Stratenweg 33

WANNEER? zaterdag 17 juni van 9 tot 12u
zaterdag 24 juni van 10 tot 16 u

10 juni

WAAR?

werkt samen met de Bijenwerkgroep van de Provincie
Antwerpen. Vrijwilligers legden in de jaren tachtig deze
kruidentuin opnieuw aan. De tuin is genoemd naar de
plantkundige Rembert Dodoens die in de 16e eeuw
met passie de werking van geneeskrachtige kruiden
bestudeerde en een omvangrijk kruidenboek schreef.
De Dodoenstuin biedt een gidsgeleide wandeling van
een tweetal uur aan en er zijn huisbereide kruidenhapjes
en drank voorzien. We vertrekken met de bus op het
Marktplein aan de Eikendreef om 9 u en rond 12.30 u zijn
we terug. Deelname en vervoer zijn gratis.
Inschrijven kan tot en met 30 mei 2017 via
ruimte@kapellen.be of 03 660 66 03.
meer info: www.dodoenstuin.be

recyclagepark, Heirbaan 44

WANNEER? zaterdag 10 juni
van 10 tot 12 u en 13 tot 15 u
WAT?
De helft van het huisvuil bestaat uit groente-, fruiten tuinafval. Dit organisch materiaal is perfect
composteerbaar. Thuiscomposteren blijft de meest
voordelige en meest milieubewuste oplossing! Je
bespaart geld en je krijgt er bovenop nog gratis compost
bij, een natuurlijke bodemverbeteraar ideaal voor je tuin!
Maar misschien weet je niet hoe je eraan moet
beginnen? Of ondervind je problemen?

WAT?
De Kapelse compostmeesters nodigen je uit om een
bezoek te brengen aan de historisch en ecologische
waardevolle Dodoenstuin in Schilde. Het is een
prachtige renaissance kruidentuin uit de 16e eeuw met
nijverheidsgewassen en ecologische moestuintjes.
Bovendien viert de Dodoenstuin dit jaar zijn 500-jarig
jubileum. De Dodoenstuin is gelegen
in het erkend natuurgebied De Pont en

WAT?
We gaan aan de slag met de Ranstse kringloopkrachten!
Elke derde zaterdag van de maand kan je van 9 tot 12 u
terecht op de democompostplaats voor informatie en
advies van onze kringloopkrachten. Uitzonderlijk kan je
tijdens de maand juni op onze demoplaats terecht zowel
op zaterdag 17 juni als op zaterdag 24 juni! Je kan hier
info krijgen over het thuiscomposteren in het algemeen,
andere vormen van kringlooptuinieren, de werking van
compostbakken en –vaten,….

zaterdag 10 en zondag 11 juni

Compost jouw smaakmaker
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.

datum

tijdstip

activiteit

adres

3.06.2017

14 -18 u

opentuinendag VELT

De Heuvels, Stabroek

4.06.2017

10 - 16 u

eco-opentuindag natuur- en museumtuin
kontich

Duivenstraat 22, Kontich

4.06.2017

10 - 17 u

opendeurdag composterf Zandhoven

Populierenhoeve 20, Zandhoven

Kringloopweekend

4.06.2017

10 - 17 u

opentuinendagen VELT

De Heuvels, Stabroek

4.06.2017

10 - 18 u

compost, jouw smaakmaker

Dodoenstuin, De Pont 45, Schilde

10.06.2017

10 - 12 u
en 13 - 15 u

compostmeesters leren je composteren

Recyclagepark, Heirbaan 44, Mortsel

10.06.2017

10 - 12 u

kringlooptuinieren en thuiscomposteren in
vaten en wormenbakken

‘s Herenbaan 129, Boom

17.06.2017

10 - 12 u

composteer thuis: smul en geniet van je
tuin!

Demotuin Recyclagepark, Dijkstraat 11,
Aartselaar

28.08.2017

13 - 16 u

info over “compost tot voedsel “ voor jong
en oud

George Van Raemdonckpark - Dokter
Theo Tutsstraat (achter OCMW
gebouw), Boechout

In de maand juni, en vooral tijdens het
kringloopweekend van 10 en 11 juni, ontdek je acties die
de kringloop van compost tot voeding en omgekeerd in
de kijker zetten. Heel wat creatieve, ludieke en originele
activiteiten rond die biologische kringloop vinden dan
plaats.

Ik loof compost.
Maak van je afval compost! Compost maakt je bodem
gezond en zorgt ervoor dat je bloemen, groenten of
fruit weelderig kunnen groeien.
Om dat verhaal kracht bij te zetten, delen we compost
uit. Dertig bezoekers per activiteit mogen een zak
compost van 40 l huiswaarts nemen.

Voedselrestjes zomaar weggooien is
niet ok.
Voedselrestjes zomaar weggooien is niet ok. Maar
toch … het blijkt niet evident om dat idee om te zetten
in de praktijk. Bij gebrek aan inspiratie, gewoonte of
bewustzijn zondigen we allemaal wel eens. Een Vlaming
verspilt jaarlijks tussen de 18 en 26 kg voedsel per
jaar. Je zou met dat verspilde voedsel al zo’n 215.000
mensen kunnen voeden. Het soort voedsel dat het
meest wordt verspild zijn brood en banket (23%) en
groenten en fruit (20 en 29%). Dat kost de Vlaming
gemiddeld 89 euro per jaar. Gezamenlijk gooien we in
Vlaanderen zo’n 564 miljoen euro in de vuilbak. Dus die
restjes doen er wél toe, red de restjes!

Kringloopkrachten zetten hun tuinen
open en houden de kringloop gesloten.
De huis-, tuin- en keukentips willen de vrijwillige
compostmeesters en kringloopkrachten graag
met iedereen delen. Samen met de gemeente

en/of intercommunale organiseren ze daarom
demonstraties, workshops, tentoonstellingen,
opentuindagen, fietstochten en andere activiteiten
waarbij ze de restjes uit keuken (en tuin) een nieuw
leven geven.
Kom naar een activiteit tijdens het Kringloopweekend,
ontdek meer tips om voedselresten te voorkomen,
bewaren en verwerken, of compost te maken of te
gebruiken.

Vlaco geeft het startschot!
Onze foodtruck brengt de lekkerste restjes naar de
opendeurdag van de Dodoenstuin in Schildepark,
De Pont 45, op Pinksterzondag 4 juni. Zoek ons
daar op en proef van onze originele hapjes!
Meer informatie vind je op www.vlaco.be
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Wat gebeurt er met harde kunststoffen?
Harde kunststoffen horen niet bij het pmd, maar je kan ze wel
gratis naar het recyclagepark brengen.
Bij de verwerking van harde kunststoffen scheidt men de
verschillende soorten plastic: PE, PP, PVC, ... .
De verschillende soorten dienen volledig ontleed te worden, om
ze nadien te kunnen recycleren tot hoogwaardige materialen.

Breng harde kunststoffen (> 15 cm)
gratis naar het recyclagepark.

De volle containers met harde
kunststoffen worden van
het recyclagepark naar
de verwerker gebracht.
Hier vindt een controle
plaats waarbij
materie zoals textiel,
piepschuim en hout
worden verwijderd.

Het eindproduct bestaat
uit meer dan 40 verschillende types
kwaliteitsvolle plastic die opnieuw
gebruikt kunnen worden
voor de productie van
kunststoffen voorwerpen.

Wist je dat…
… Vlaanderen koploper is op het vlak
van het recycleren van harde kunststoffen.
… praktisch alle harde kunststoffen opnieuw gebruikt
worden om nieuwe producten te maken. Dit betekent dat er nog
maar een beperkte hoeveelheid aan primaire grondstoffen,
zoals aardolie, nodig is.

De afgewerkte korrels
ondergaan in het labo
verschillende kwaliteitscontroles.

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

… de kwaliteit van de recyclage zo verbeterd is dat bijvoorbeeld
leidingen of dashboards van auto’s gemaakt kunnen
worden van gerecycleerde kunststoffen.

Sorteerregels

buizen
emmers (mag met hengsel)
gieters
rolluiken (zonder draaibalk)
speelgoed (zuiver)
tuinmeubels
wasmanden
bierbakken
dakgoten
PVC planchetten
PVC golfplaten (zonder vezels)
PVC ramen en deuren (zonder glas)
kunststof pallets
autobumpers
wieldeksels
plexiglas
polycarbonaatplaten

… sinds 2012 zo’n 220.000 ton hoogwaardige grondstoffen
geproduceerd zijn afkomstig van harde kunststoffen.
Door deze recyclage werd een grote hoeveelheid
CO2-uitstoot vermeden, die overeenkomt
met een CO2-uitstoot
van 293.260 auto’s die gemiddeld
10.000 km/jaar rijden.

In de machines worden de verkleinde kunststoffen
deeltjes nog verder gescheiden, gewassen
en per type kunststof verder verkleind.

Allereerst
vindt er
een manuele
sortering plaats
zodat:
• machines tot diverse
hoogwaardige
eindproducten kunnen
komen.
• aanwezige vervuiling
verwijderd wordt.
Alle gesorteerde harde kunststoffen
worden verkleind en afgevoerd
naar de machines.

Bron: Van Werven

Breng je klein gevaarlijk afval naar het recyclagepark.
Het is gratis voor particulieren en onbetaalbaar voor het milieu!
Het kga apart inzamelen is van groot belang. Het bevat gevaarlijke stoffen die bijna niet afbreekbaar zijn op natuurlijke wijze. Geef het dus zeker nooit mee met het huisvuil, maar
breng ze gratis naar het recyclagepark of de kga-standplaats. Een grootste deel van het kga wordt gerecycleerd. Wat niet gerecycleerd kan worden, wordt op hoge temperaturen
verbrand in speciale installaties, zodat er geen gevaarlijke stoffen kunnen vrijkomen.

Wat wel?

✔ verf: Bewaar je potjes ondersteboven, zo wordt de sluitrand
goed afgesloten van lucht en kan je verfpotten minstens 3 jaar
bewaren.
✔ motorolie en frituurolie: Hou de verschillende soorten oliën
gescheiden! Lever ze in met originele verpakking of in een
ander proper recipiënt met een duidelijke vermelding van de
inhoud.
✔ batterijen: Hou de batterijen droog, zodat ze niet roesten.

Wat niet?

✘ oude geneesmiddelen:
apotheker

✘ lege spuitbussen van
voedingsstoffen en cosmetica:

✔ injectienaalden: Je kan gratis een naaldcontainer van 2 of 3
liter afhalen op het recyclagepark. Je kan ze daar nadien ook
gratis inleveren.
✔ andere klein gevaarlijk afval zoals...
...toners en cartridges, röntgenfoto’s, lijmen, harsen, vetten,
solventen, zuren, basen, schoonmaakmiddelen, producten
met kwik, gevaarlijk huishoudelijk afval van gemengde
samenstelling, rookdetectoren en verpakkingen van gevaarlijke
producten zoals pesticiden, ontvetters en ontstoppers,....

pmd

✘ oude gasflessen:
kijk op:
www.mijngasfles.be
✘ munitie:
lokale politie
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