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Dit is een informatieblad, géén reclamedrukwerk!

Taxus,

Voorwoord
Proficiat beste inwoners! De actie ‘Vergroot de hoop’
heeft, net als vorige jaren, veel geld opgebracht. IGEAN
schenkt het volledige bedrag aan het goede doel. In
deze afvalkrant vind je een overzicht van wat de 3
goede doelen met de opbrengst willen verwezenlijken.
IGEAN wil samen met jou ook streven naar een
vlottere huis-aan-huis ophaling. Zet je afval tijdig en op
een juiste wijze buiten. Niet alleen de ophalers, maar
ook andere inwoners zullen je dankbaar zijn.

de hoop vergroot!
Het snoeisel van een taxushaag vormt de basis voor
kankerbestrijdende geneesmiddelen. Dit jaar werd op onze
recyclageparken in totaal 865 m3 taxussnoeisel ingezameld. Dit
is goed voor de aanmaak van 865 chemotherapiëen. Bovendien
heeft de taxusinzameling van afgelopen zomer 25.940 euro
opgebracht. IGEAN schenkt deze opbrengst zoals steeds
integraal aan het goede doel. De 3 goede doelen voor de actie
van 2016 werken allemaal binnen het thema ‘patiëntenzorg en
levenskwaliteit’.

© Benoit De Freine

1. Rekanto helpt kankerpatiënten om vermoeidheid aan te pakken.

Denk je eraan om energiebesparende investeringen te
doen, bekijk dan zeker ook eens de mogelijkheden van
de IGEAN-energielening.

Zij gaan de opbrengst investeren in extra programma’s voor fysieke groepsactiviteiten
zoals turnen, aquagym, yoga, tai chi, .... Onder het moto “goed verzorgd, beter gevoel”
begeleiden zij ook schoonheids- en wellnessbehandelingen in 101 ziekenhuizen. Voor
kinderen, jongeren en gezinnen worden kinderkampen en familiedagen georganiseerd.

Tot slot geven we in deze afvalkrant sorteertips voor
glas en oude elektrische en elektronische apparaten.
Veel leesplezier!

2. Vzw Klein Geluk zorgt voor de opvang van de mensen voor, tijdens
en na hun strijd tegen kanker.
Zij willen een multifunctioneel lokaal huren dat aanleunt bij de noden van de gasten.
Bovendien zullen zij ook investeren in ‘herinneringskoffers’. Koffertjes waar patiënten
leuke en belangrijke herinneringen kunnen insteken, als steun tijdens hun behandeling.

Erik Broeckx
Voorzitter IGEAN

3. Iridium Kankernetwerk is een oncologisch begeleidingsteam.
Zij zullen het geld gebruiken ter ondersteuning van de samenwerking van de Antwerpse
ziekenhuizen rond neuro-endocrine tumoren.

Bedankt aan alle taxussnoeiers!

Bespaar met de IGEAN-energielening
Maak gebruik van een goedkope
lening voor energiebesparende
investeringen en merk het effect
van energiezuinige materialen en
technieken in je portemonnee!
Kijk eens binnen in onze huisjes en
ontdek de vele mogelijkheden van de
IGEAN-energielening.

Renteloos of
aan 2% vaste
rentevoet

geld lenen kost ook geld

voor iedereen:
huurders,
verhuurders en
eigenaars

T 03 350 08 06
energielening@igean.be

dak-, muur- of
vloerisolatie ,
hoogrendements
glas, ...

alle werken:
www.igean.be

Asbest

Verwijder asbest zo veilig mogelijk
- Draag beschermende kledij en een
stofmasker, type P3.
- Bevochtig het materiaal.
- Breek/zaag het asbest niet in stukken.
- Gebruik geen stofzuiger!
- Gebruik geen hogedrukreiniger.
- Reinig je werkplaats achteraf met
water.
Dek het asbest af tijdens het transport
naar het recyclagepark en volg de
richtlijnen van de parkwachter !

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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Is je strijkijzer stuk?

Je papier
en karton niet
opgehaald?

Recupel staat in voor de inzameling en verwerking van afgedankte
elektro-apparaten in heel België. Je kan je oude koelkast, diepvries,
tv – en computerscherm, strijkijzer, gsm, stofzuiger enzovoort gratis
naar het recyclagepark brengen.

Papieren zakken, kartonnen dozen, kranten,
tijdschriften, folders, boeken, papieren
enveloppen... Het mag allemaal buiten gezet
worden, netjes in een kartonnen doos of in
een samengebonden stapeltje. Plak de dozen
niet dicht met tape zodat de ophalers kunnen
controleren wat er in de dozen zit. Het papier
en karton mag niet aangeboden worden in
plastic bakken, boxen of wasmanden. Dozen
of papieren zakken die toegeplakt zijn of
aangeboden worden in plastic bakken blijven
voortaan staan!

Kortom alles waar
een snoer of een
stekker aan zit, of wat
op batterijen werkt
kunnen we recycleren!

Wist je dat…

Tip

... we op het recyclagepark een onderscheid maken tussen de
oude beeldbuishoudende toestellen en de nieuwere LCD-,
LED- en plasmaschermen? Beeldbuishoudende toestellen
bevatten namelijk zware metalen zoals lood en barium. Het
glas van oude beeldbuizen kan hierdoor niet meer gebruikt
worden bij de productie van nieuwe schermen. LCD-, LED- en
plasmaschermen worden wel verwerkt tot nieuwe schermen.

Werkt je
toestel nog?

... 96% van je afgedankte koelkast verwerkt wordt tot
herbruikbare grondstoffen? Zo is het perfect mogelijk dat de
onderdelen van je versleten koelkast gebruikt wordt om een
nieuwe haardroger te maken.

Dan hoort het bij
de herbruikbare
goederen op het
recyclagepark, of
breng het naar de
kringwinkel in je
buurt.

Glas... of niet?
Transparante
parfumflesjes
Ovenschotels
…horen niet in de glascontainer.
Het is hittebestendig glas
en smelt niet op dezelfde
temperatuur als glazen flessen
en bokalen.
Waar wel: huisvuil

…horen bij het glas. Verwijder
wel de verstuiver en gooi
deze bij het huisvuil.

Vlak glas
…hoort niet in de
glascontainer. Je kan
dit brengen naar het
recyclagepark. Het
ingezamelde vlak glas
wordt gebruikt voor
de productie van
onderandere glaswol
en glasparels.
Waar wel: vlak glas

Tl-lampen
… horen niet bij het glas.
Er kunnen kwikdampen
vrijkomen wanneer
ze breken. Wees er
voorzichtig mee!
Waar wel: kga

Glazen flessen
…horen bij het glas. Maak een
onderscheid tussen gekleurd
en wit glas!

Kurkenstoppen
worden apart
ingezameld
op het
recyclagepark.

AFVALOPHALERS
VERDIENEN RESPECT!
Bedankt om je afval correct buiten
te zetten. Ook al is dat soms lastig.
Voor de afvalophalers die je afval in
weer en wind ophalen, is het soms nog
lastiger. Laat ze gerust weten met een
eenvoudig gebaar, dat jij hun werk
apprecieert.

OOK DE MEDEWERKERS
VAN HET RECYCLAGEPARK
KRIJGEN GRAAG EEN MERCI!
Porcelein & aardewerk
…horen niet thuis in de
glascontainer. Ze hebben
een andere chemische
samenstelling.
Waar wel: zuiver steenpuin
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Glazen bokalen
…horen bij het glas. Metalen
deksels sorteer je bij de pmd,
plastic deksels bij het huisvuil.

Rij hoffelijk.
Blijf beleefd.
#HouHetNet

