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De ecologische tuin:

Bent u op zoek naar een zetel uit de jaren zestig, een aparte hoed of dat leuke
gezelschapspel? Neem dan eens een kijkje in de kringloopwinkel in uw buurt.
U vindt er een uitgebreid gamma aan gebruikte goederen voor een zacht prijsje.
Hebt u zelf spullen die u niet meer nodig hebt? De herbruikbare goederen kan u
via het kringloopcentrum een tweede leven geven. Geef ze dus niet mee
met het grofvuil. Op die manier verlengt de levensduur van de goederen
en verkleint de afvalberg. Op zaterdag 25 oktober zetten de kringloopwinkels
hun deuren open en kan u de werking van nabij bekijken.
Afgedankte elektrische en elektronische apparaten zoals radio’s, fornuizen,
computers, koelkasten enz. worden in het kader van de terugnameplicht
ingezameld en hergebruikt of gerecycleerd. U leest in deze afvalkrant waar u
met de oude toestellen terecht kan en hoe ze verwerkt worden.
Het najaar is ook het tijdstip om orde op zaken te stellen in uw tuin.
Ga bij de aankoop van nieuwe planten na of ze geschikt zijn voor de plaats
die u in gedachten had. Controleer vooraf of de planten veel onderhoud nodig
hebben. Dit onderhoud vraagt immers heel wat werk en levert vaak een hoop
groenafval op. Een goede tip: leg een afvalarme tuin aan zodat u meer tijd hebt
om ervan te genieten.

L.Vuylsteke de Laps, voorzitter

natuurvriendelijk en afvalarm
Een milieuvriendelijke tuin, kringlooptuin,
natuurlijke tuin en ecologische tuin zijn veel
termen voor één wijze van tuinieren die
inhoudt dat men zoveel mogelijk rekening
houdt met de natuurlijke processen bij de
vormgeving, de aanleg, het onderhoud en
het gebruik van de tuin.
Ecologisch tuinieren en groenbeheer is
verre van een geheel aan regels met wat mag en wat niet mag. Het is geen plicht,
maar een plezier. Door jaar na jaar dingen uit te proberen leert u stap na stap uw tuin
beter kennen. Uiteindelijk zal u de natuurlijke processen voor u laten werken en krijgt
u de tuin die u wil, allicht met veel minder werk.
Deze tips zetten u alvast op het goede spoor:

1.Afvalpreventie in de tuin begint bij de aanleg ervan.
- Zet de juiste plant op de juiste plaats en kies planten in functie van hun bloei,
bladvorm en omvang.
- Schik de heesters, de vaste planten, het pad, het tuinhuis, … in een logische
combinatie. Let erop dat de planten voldoende ruimte hebben om te groeien
zodat u niet verplicht bent ze voortdurend te snoeien.
- Kies voor streekeigen groen. De planten zijn aangepast aan ons klimaat en blijken
bovendien veel resistenter voor ziekten en plagen.

2. Een onderhoudsvriendelijke tuin geeft minder tuinafval.

Breng gebruikt glas
naar de glasbol
De glasbollen zijn sinds geruime tijd een vertrouwd beeld in de straat. Zij laten toe
wit en gekleurd glas gescheiden in te zamelen. Let goed op de kleur van de inwerpopening: die geeft aan welk glas u in de glasbol mag gooien.

Welk glasafval?
WEL De glasbollen zijn enkel bestemd voor de selectieve inzameling van hol glas
zoals volledig lege glazen flessen en bokalen zonder deksels of stoppen.
NIET Spiegels en ruiten, lampen, stenen kruiken, porselein en aardewerk en
hittebestendig glas zijn niet toegelaten.
Sorteer correct. Eén kopje in de glasbol kan immers de hele lading glas
onbruikbaar maken voor recyclage.
De plastic zakken en kartonnen dozen waarin u het glas verzamelt, neemt u
terug mee naar huis.
TIP
Afval aan de glasbol achterlaten
Metalen deksels en doppen
is sluikstorten en kan beboet worden.
van bokalen en flessen
sorteert u bij het PMD.

Waarom kleurscheiding?
De kwaliteit van het ingezamelde glas is erg belangrijk voor de verdere verwerking
(recyclage) ervan. Daarom is het
noodzakelijk om het glas op kleur
te scheiden. Iedere kleur glas is
geschikt voor recyclage maar van
gekleurde glasscherven kan enkel
opnieuw gekleurd glas gemaakt
worden.
Om wit glas te recycleren, kunnen
uitsluitend witte scherven gebruikt
worden.Wanneer gekleurd glas bij
het wit glas terecht komt, wordt
de hele lading wit glas onbruikbaar
voor recyclage tot nieuw wit glas.

- Een mooie tuin begint met een gezonde bodem. Gebruik compost om de groeiomstandigheden van de planten te verbeteren en voedingsstoffen toe te dienen.
- Een laag bladeren, houtsnippers of grasmaaisel beschermt de
bodem tegen slagregen, rechtstreekse zonnestralen, uitdrogende wind en het verdampen van bodemvocht in de zomer.
- Beperk de oppervlakte aan gazon en kies voor bodembedekkers of een bloemenweide. Dat bespaart heel wat
maaiwerk en dus ook heel wat grasmaaisel.
Wil u meer weten over de ecologische tuin?
Raadpleeg de website www.ecologischgroen.be. U kan ook de gratis brochure
‘De ecologische tuin, natuurvriendelijk en afvalarm’ bestellen bij OVAM
via de website www.ovam.be of telefonisch op het nummer 015-284 142.

Lediging van glasbollen
De glasbollen worden geledigd met containerwagens. Deze wagens zijn speciaal
voorzien van 2 verschillende vakken zodat het wit en gekleurd glas ook gescheiden
blijft tijdens de lediging en het transport.

Recyclage
Bij aankomst in het recyclagebedrijf worden de toch
aanwezige onzuiverheden ruwweg met de hand
verwijderd. Het glas wordt gebroken in scherven en
de metalen worden eruit gehaald. De glasscherven
gaan via transportbanden door verschillende lichtbundels die hen scheidt in
doorzichtig en ondoorzichtig materiaal en vervolgens op basis van kleur. Het glas
wordt daarna naar de glasfabriek gebracht om opnieuw te worden gesmolten.
Nieuw glas wordt gemaakt door zand, natriumcarbonaat en kalk te mengen op
temperaturen tussen 1500 en 1600 °C. Het verbruik van deze natuurlijke
grondstoffen wordt beperkt door gebruik te maken van oud glas.
Bovendien wordt meer dan 25 % energie bespaard voor de productie van nieuw
glas, als oud glas wordt verwerkt.
Redenen genoeg dus om het gebruikt glas te verzamelen in de glasbollen (en niet
met het restafval mee te geven).

Kies voor herbruikbare verpakkingen
In Vlaanderen wordt gemiddeld 30 kg glas per inwoner per jaar ingezameld.
Deze hoeveelheid kan sterk verminderd worden door te kiezen voor
retourflessen. Drank in herbruikbare verpakkingen kan u vinden in de winkel
en in de drankenhal of wordt aan huis geleverd door de drankenhandelaar.
Informeer eens in uw buurt naar het aanbod van verpakkingen met statiegeld.
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Afgedankte elektrische en elektronische apparaten
Terugnameplicht

Wat doet u met afgedankte apparaten?

Sinds 1 juli 2001 bestaat er in ons land een terugnameplicht
voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten of
afgekort AEEA.Voor de inzameling, sortering, recuperatie en
verwerking van deze apparaten werd door de producenten
en invoerders een speciale organisatie in het leven geroepen:
Recupel.

Als u geen nieuw toestel koopt en een oud apparaat wenst te verwijderen
zijn er twee mogelijkheden: het kringloopcentrum of het containerpark.

Op wie heeft de terugnameplicht betrekking?

containerpark
AEEA die niet meer te gebruiken zijn, kan u afleveren op het containerpark
in uw gemeente.Als uw gemeente geen AEEA inzamelt op het containerpark
(Wijnegem en Wommelgem), neemt u best contact op met de gemeentelijke
milieudienst.

kringloopcentrum
Is het toestel nog in goede staat? Dan brengt u het naar de kring(loop)winkel
of laat u het door hun diensten ophalen.

Recyclagebijdrage
Bij aankoop van elk nieuw apparaat (ongeacht of u een oud toestel terug
inlevert) betaalt u een recyclagebijdrage om de recyclage van oude toestellen
te financieren.
Deze bijdrage staat bij elk product vermeld, afzonderlijk van de aankoopprijs.

Recyclage in de praktijk
De ingezamelde apparaten worden gesorteerd in 4 fracties:
- grote huishoudelijke apparaten (vb. wasmachines, fornuizen, …)
- koel- en diepvriesapparaten
- kleine toestellen (vb. radio’s, stofzuigers, faxtoestellen, elektrisch tuingereedschap, …)
- TV- en PC-beeldschermen
De ingezamelde AEEA worden ontmanteld in gespecialiseerde verwerkingsbedrijven. Sommige sterk vervuilende onderdelen worden manueel verwijderd
zoals batterijen en condensators. De overblijvende materialen (ijzer, koper, glas,
plastic, …) worden gerecupereerd en gerecycleerd. Er worden nieuwe
producten van gemaakt.

Een nieuw leven voor oude spullen
De kringloopwinkels zijn geen overdekte rommelmarkten zoals nog vaak
ten onrechte gedacht wordt. De laatste jaren hebben de kringloopcentra hard
gewerkt aan de inrichting van de winkels en aan de dienstverlening. Het zijn eerder
supermarkten met een gevarieerd aanbod tweedehandsspullen die per
productgroep worden uitgestald in overzichtelijke afdelingen en rekken.

Eerste keus in tweedehands.

Welke spullen neemt de kring(loop)winkel aan?
Goederen die nog te goed zijn om weg te gooien, brengt u naar de kring(loop)winkel in uw buurt of u laat ze bij u thuis ophalen. Er zijn ook containerparken
waar u deze goederen in een aparte ruimte kan plaatsen.
Met ‘herbruikbaar’ bedoelen we dat de goederen nog in goede staat zijn.
Iemand anders moet ze nog kunnen gebruiken en er mogen ook geen belangrijke
stukken ontbreken.

Kunnen de goederen ook thuis opgehaald worden?

Wat de één kwijt wil, daar is de ander nu juist naar op zoek.
Kringloopwinkel of Kringwinkel?
In oktober 2002 schakelden de meeste kringloopwinkels over naar een nieuwe
naam “De Kringwinkel”.Voor de klant betekent de Kringwinkel een extra garantie
op kwaliteit.Alle Kringwinkels hanteren immers dezelfde waarden en leggen
zichzelf normen op. Dat gaat van winkelinrichting, service bij verkoop,
klantvriendelijkheid, enz. tot de kwaliteit van de goederen zelf.

Wat vindt u in de kring(loop)winkel?
Alles wat uw huis of tuin nodig heeft, kan u in de kring(loop)winkel voor een prikje
op de kop tikken: meubels, kleding, speelgoed, huisraad, huishoudtoestellen,
hifi en televisies, boeken en platen, … Eén van de grootste troeven van de
kring(loop)winkels is het steeds veranderende assortiment.
Elke dag komen “nieuwe” en unieke spullen binnen.

Contacteer tijdig de kring(loop)winkel waarvan het nummer vermeld is op uw
ophaalkalender en maak een afspraak om de spullen op te halen. Grote stukken
zoals meubels of bedden moeten gedemonteerd klaargezet worden op de
benedenverdieping. Klein huisraad verpakt u best in dozen. Dit bespaart de
ophaalploeg een hoop werk.

Wat met defecte goederen?
De kring(loop)winkels kunnen helaas niet alles verwerken. Zij voeren kleine
herstellingen uit maar de goederen mogen dus niet volledig stuk of tot op de
draad versleten zijn. Sommige kring(loop)winkels beschikken over een atelier
voor de renovatie van meubelen, een fietsenatelier of een uitgebreid atelier voor
het testen en herstellen van huishoudapparaten. Informeer dus best vooraf welke
goederen de kring(loop)winkel in uw buurt aanneemt.

Dag van de kringloopwinkel

Hoe worden de verkoopprijzen bepaald?
Alles wordt afzonderlijk geprijsd volgens de
kwaliteit en de staat waarin het zich bevindt.
De prijzen liggen laag, gemiddeld 10 tot 20 %
van de oorspronkelijke nieuwwaarde.
Veel winkels werken met een klantenkaart
om trouwe klanten extra te belonen.
Ook kortingen zijn nu en dan mogelijk.

Wie kan er terecht?
Iedereen die op zoek is naar degelijke,
originele en goedkope tweedehandsgoederen. Kring(loop)winkels zijn een
paradijs voor verzamelaars, koopjesjagers,
nostalgische kopers, trendsetters,
snuffelaars, opkopers, nieuwsgierigen,fans
van de fifties en de sixties, milieubewuste
bezoekers, mensen met een klein budget,
creatievelingen met een neus voor oude
spullen met stijl en karakter, ...
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Een kring(loop)winkel
… ook bij u in de buurt!

De Kringwinkel - Schoten
Venstraat 153 b - 2900 Schoten
tel. 03-685 56 40
www.kringvw.kringloop.net

Kringloopwinkel De Cirkel – Brecht
Klein Veerle 34 - 2960 Brecht
tel. 03-313 49 66
www.decirkel-brecht.kringloop.net

Kringloopwinkel – Kapellen
Kapelsestraat 237 - 2950 Kapellen
tel. 03-605 58 52
www.kcnoorderkempen.kringloop.net

De Kringwinkel - Antwerpen
Kroonstraat 166 - 2140 Borgerhout
tel. 03-270 99 00
www.kringloop.net

De Kringwinkel Opnieuw & Co - Mortsel
Borsbeeksebinnenweg 51a - 2640 Mortsel
tel. 03-488 38 83
www.opnieuw.kringloop.net

De Kringwinkel Opnieuw & Co – Lier
Frederik Peltzerstraat 13 - 2500 Lier
tel. 03-440 61 50
www.opnieuw.kringloop.net

De Kringwinkel Wrak - Willebroek
Dendermondsesteenweg 207 - 2830 Willebroek
tel. 03-866 17 07
www.wrak.kringloop.net
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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.

De wetgeving voorziet dat elk bedrijf de inzameling en verwerking op zich
neemt van de elektrische en elektronische apparaten die het op de Belgische
markt brengt.
Een kleinhandelaar is verplicht uw oud toestel gratis terug te nemen bij
aankoop van een nieuw gelijkaardig toestel. Hij mag enkel apparaten
weigeren waarvan essentiële onderdelen ontbreken of die afvalstoffen
bevatten die er vreemd aan zijn.
Bij thuislevering moet de handelaar uw oud apparaat ook terug meenemen.

