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Dit is een informatieblad, géén reclamedrukwerk !

Voorwoord

Milieuvriendelijk verven

Voelt u de lente ook kriebelen ? Dan bent u
wellicht één van de vele deelnemers aan diverse
activiteiten die de compostmeesters in de loop van
de maand juni organiseren om “Juni
Compostmaand” extra in de verf te zetten ! Uit de
vele reacties die wij ontvangen hebben op onze
oproep om een compostcursus te volgen, blijkt in elk geval de
massale belangstelling voor alles wat met composteren te maken
heeft.
Kring(loop)winkels helpen u een handje bij “hergebruik”. U kan er
terecht met allerlei goederen die u kwijt wilt, maar die voor velen
nog bruikbaar zijn.
Een overzichtelijk kaartje wijst u de weg naar de kring(loop)winkel
in uw buurt.
Voor “recyclage” van afgedankte elektrische en elektronische
apparaten doen we beroep op specialisten. Zo voorkomen we dat
gevaarlijke (afval-)stoffen in het leefmilieu terechtkomen !

Als u schilderwerken plant, informeer u dan uitvoerig over de
samenstelling van de verf om na te gaan of die wel echt
milieuvriendelijk is. Verf bestaat uit een oplosmiddel, een
bindmiddel, vulstoffen en hulpstoffen, waaronder pigmenten.

Luc Vuylsteke de Laps
voorzitter

Juni Compostmaand:
Meesterlijk composteren !
In juni 2006 vindt voor de derde maal “Juni Compostmaand”
plaats, een maand waarin de compostmeesters en hun kennis
centraal staan. In zo’n 100 Vlaamse gemeenten worden
demonstraties, workshops, uiteenzettingen en tentoonstellingen
georganiseerd.
Het centrale thema van Juni Compostmaand 2006 is “Meesterlijk
Composteren”, de essentie van het
composteren.
Alle tuin- en
keukenresten
composteren: een
festijn voor
bodemdiertjes en
daarna een
vitaminekuur voor uw
tuin! Composteren is
makkelijk te leren.
De compostmeesters in
uw gemeente zullen u
hierbij graag een handje
helpen. Zij hebben immers
tonnen ervaring met composteren in
een vat, een bak of een hoop. De
compostmeester, de zwarte-goudsmid, brengt het composteringsproces onder de aandacht; de principes, de wisselwerking tussen
vocht, lucht, voeding,….
“Juni Compostmaand” is een gemeenschappelijk initiatief van de
OVAM en VLACO (de Vlaamse Compostorganisatie).
Wat er allemaal gebeurt, vindt u terug op de website
www.vlaco.be of via de Vlaamse infolijn (0800 – 3 02 01).

Synthetische verf
Oplosmiddelen in de klassieke verven zijn erg belastend voor het
leefmilieu en dus ook voor uw gezondheid. Watergedragen verf is
dan ook beter dan solventgedragen verf. Laat u echter niet
misleiden: ook watergedragen verf is milieubelastend! Er zitten
namelijk schimmelwerende middelen en emulgatoren in die de
kwaliteit van het grondwater aantasten en erg schadelijk zijn voor
waterorganismen en de mens.
De zogenaamde latex,
acryl- en vinylverven
bestaan voor het
grootste deel uit
minuscule
kunststofdeeltjes die
door geen enkel
waterzuiveringsstation
tegengehouden
worden en dus vroeg
of laat in het leefmilieu
terechtkomen.
Natuurverf
Veel beter dan alle voorgaande verven zijn de natuurverven.
Natuurverf bestaat voor het overgrote deel uit plantaardige of
minerale grondstoffen. Die zijn hernieuwbaar of onuitputtelijk. Een
ander pluspunt is dat de bestanddelen in de afvalfase goed
afbreken. Minerale verven, silicaatverven en kalkcaseïneverven
zijn natuurlijke producten die u kan gebruiken voor muren en
plafonds. Als u hout verft, gebruik dan dampdoorlatende verven
op basis van plantaardige oliën.
Tips:
1. Koop steeds de hoeveelheid die u nodig heeft. Laat u niet
verleiden door grote bussen, waardoor de prijs per liter veel
lager zou zijn. Ongeveer de helft van de gekochte hoeveelheid
verf bederft in blik en brengt tenslotte een enorme hoeveelheid
ongewenst afval met zich mee.
2. Verfresten, (lege) verfblikken, verdunners en afgedankte
verfborstels horen bij het KGA.
Meer info
Een lijst met merken van natuurverf werd opgemaakt door Vibe
vzw (www.vibe.be). Erkende verdelers staan op hun website
onder ‘Waar’ (ledenlijst).
In de groene gids van Memo vzw of op www.memogids.be
worden winkels en beroepsschilders vermeld die met
natuurverven werken (doorklikken op “adres zoeken”).
www.natuurverfnetwerk.be,
www.ikgaschilderen.be,
www.stip.ovam.be (informatiefiches over verven en vernissen)
www.milieuadvieswinkel.be
www.bewustverbruiken.org
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Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA).
U hebt het vast al wel eens meegemaakt ! Net als u extra veel
was heeft, laat de wasmachine het afweten…
Een herstelling blijkt niet meer mogelijk. Wat nu?
Een wasmachine, maar ook allerlei andere Afgedankte
Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA) kunnen worden
ingeleverd via verschillende kanalen:
1. de kring(loop)winkel (als het toestel nog te herstellen is),
2. de elektro-handelaar,
3. het containerpark (in de daartoe
bestemde container of palletbox).
Voor AEEA geldt een
‘aanvaardingsplicht’. Concreet betekent
dit dat de (eind-)verkopers van
elektrische en elektronische
huishoudapparaten het afgedankte
toestel moeten terugnemen. Ook
wanneer zij bij u thuis een nieuw toestel
installeren, kan u het oude meegeven.
Recupel organiseert de inzameling en de
verwerking van al deze toestellen. Hiertoe
betaalt iedereen bij de aankoop van een
nieuw toestel een kleine milieubijdrage.

De milieubijdrage verschilt per product, omdat de inzamel- of
verwerkingskost bij afdanking ervan ook verschillend is.
Bij de inzameling worden de afgedankte toestellen gesorteerd in
4 fracties.
Dit bevordert de recyclage ervan:
1. koel- en vriesapparatuur,
2. grote huishoudelijke apparaten zoals een (af-)wasmachine,
een droogkast, …,
3. beeldbuishoudende apparatuur (TV’s en monitoren),
4. andere elektrische en elektronische apparatuur, zoals een
mixer, een radio, een broodrooster, ….
De verschillende verwerkingsbedrijven verwijderen eerst alle
gevaarlijke onderdelen. Die gaan dan naar gespecialiseerde
verwerkingsbedrijven voor gevaarlijk afval.
Daarna worden de herbruikbare materialen uit de toestellen
gehaald voor recyclage. Het resterend kunststof wordt vermalen.
Als resultaat van deze ontmanteling ontstaan verschillende
waardevolle grondstoffen:
- glas, ferro- en non-ferrometaal wordt volledig gerecycleerd;
- beeldbuizen worden gerecycleerd tot nieuwe beeldbuizen;
- de gemalen kunststof is grondstof voor de kunststofrecyclage;
- aluminium krijgt een nuttige toepassing in aluminiumovens.

Kring(loop)winkels, hergebruik is in …
Hebt u goederen die u weg wilt maar die nog bruikbaar zijn ?
Via de kring(loop)winkels krijgen deze goederen een tweede leven.
Herbruikbare goederen worden gratis bij u thuis opgehaald.
In het samenwerkingsgebied van IGEAN zijn verschillende
kringloopcentra actief.
Op het overzichtskaartje kan u terugvinden tot welk
kringloopcentrum uw gemeente behoort.
Een kringloopcentrum heeft een of meerdere kring(loop)winkels
waar u herbruikbare goederen kan kopen.
Verspreid over heel Vlaanderen zijn er ruim 100 kring(loop)winkels.
Het concept is te vergelijken met een supermarkt: een gevarieerd
aanbod, per productgroep uitgestald in overzichtelijke afdelingen
en rekken. Toch zijn geen twee winkels gelijk. Elke winkel behoudt
zijn eigenheid en sfeer.
Door gebruik te maken van een kring(loop)winkel vangt u
meerdere vliegen in één klap.
1. De kring(loop)winkels verlengen de levensduur van diverse
goederen. Op die manier wordt vermeden dat ze te vroeg in de
afvalfase terechtkomen.
2. De activiteiten van een kring(loop)winkel zijn erg
arbeidsintensief. Bovendien stellen ze mensen te werk die om
een of andere reden moeilijk in het gewone arbeidscircuit
terecht kunnen. Ze bieden opleiding en werkervaring aan.
Veel kringloopcentra doen ook beroep op vrijwilligers.
3. Kring(loop)winkels verkopen degelijke tweedehandsgoederen
tegen een betaalbare prijs.

Hiernaast vindt u de adressen van de
kring(loop)winkel in uw buurt.
Voor nadere info: raadpleeg de
website www.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.

Meer info: raadpleeg de website www.recupel.be

