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Met de invoering van het nieuwe diftar-
systeem op de recyclageparken moet 
je nadenken over de aard van je afval. 
De recycleerbare afvalsoorten worden 
aan een lager tarief gerekend dan de 
niet-recycleerbare omdat ze verwerkt 
kunnen worden tot nieuwe materialen. 
Dat betekent een grote winst op het 
gebruik van grondstoffen en energie. 
Een overzicht. 

Recycleerbaar

Huishoudglas: Glas kan oneindig worden 
gerecycleerd. De eindproducten zijn dus op-
nieuw flessen, flacons en bokalen. 

Vlak glas: Glasscherven van vlak glas worden 
gebruikt om nieuwe glasproducten te maken 
zoals verpakkingsglas, glaswol, schuimglas, 
glaspoeder voor schuurpapier en zelfs nieuw 
vensterglas. 

Harde plastic: Gerecycleerde kunststoffen 
werden enkele jaren geleden in het beste 
geval verwerkt tot goedkope tuinbanken. 
Vandaag kan men uit plastic afval opnieuw 
kwalitatief hoogwaardige kunststof be-
komen. Op die manier kan harde plastic 
ook keer op keer gerecycleerd worden.  

Folie: Verpakkings- en landbouwfolies worden 

verwerkt tot zuiver granulaat dat opnieuw in 
de kunststofindustrie gebruikt kan worden.  

Papier & karton: Papier afkomstig van de 
huis-aan-huisophalingen en de recyclagepar-
ken  wordt gesorteerd, gezuiverd en ontinkt, 
zodat het verwerkt kan worden in de produc-
tie van nieuwe kranten en tijdschriften. Dit 
alles zonder toevoeging van nieuw papierpulp. 
Karton wordt gerecycleerd tot hoogwaardige 
verpakkingen. 

Hout: Onbehandeld hout wordt na versnippe-
ring en verwijdering van onzuiverheden (vb. 
ijzer) gebruikt in de productie van spaanplaten. 
Hout dat niet geschikt is voor recyclage wordt 
ingezet als brandstof, wat ook een besparing 
op natuurlijke grondstoffen betekent. 

De Afvalkrant

B
egin september vond in Antwerpen 
het ISWA-wereldcongres plaats. Ge-
durende drie dagen wisselden ruim 
1250 afgevaardigden uit 93 landen 

hun ervaringen uit rond afval- en grondstof-
fenbeleid. Diverse specialisten toonden aan 
hoe onze kostbare leefwereld wordt bedreigd 
door onze ongebreidelde consumptiedrang 
en gebrek aan respect voor de natuur.  
 

Anderzijds verheugde het me om vast te 
stellen hoeveel mensen zich wereldwijd in-
zetten om bewuster om te gaan met de be-
schikbare grondstoffen. Vlaanderen bleek bij 
de absolute wereldtop te staan op vlak van 
goed afval- en materialenbeheer, maar we 
moeten we er wel verder aan blijven werken.  
 

Vanuit Ibogem willen we je daarbij helpen 
door raad te geven over minder consume-
ren, correct sorteren, meer hergebruiken 
en recycleren. We bieden daarvoor ook de 
nodige middelen (zoals een compostvat) 
en optimaliseren de infrastructuur van onze 
Kringwinkel en recyclageparken.
 

In deze afvalkrant verneem je hoe de recente 
invoering van het diftarsysteem je wil laten 
nadenken over het verdere leven van je afval 
en hoe we zo geld en het milieu kunnen 
sparen. Afval beperken en zuinig omgaan 
met grondstoffen en energie begint immers 
bij ieder van ons.
 

Laten we op dat vlak in 2016 samen een 
reuzenstap vooruit zetten. Dat wil ik jullie 
toewensen, alsook een gelukkig en gezond 
nieuw jaar!

Roger Heirwegh, voorzitter

Editoriaal Het verhaal achter je afval
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Gips: Gips is in principe oneindig recycleerbaar. Gips en 
karton worden gescheiden en verwerkt tot een nieuwe 
gipsplaat.

Zuiver steenpuin: Zuiver steenpuin wordt verwerkt tot 
mengpuingranulaat en zeefzand. Beide worden ingezet 
in de bouw. Het mengpuingranulaat komt vooral in on-
derfunderingen terecht. Het zeefzand wordt gebruikt als 
aanvulmateriaal of verwerkt in stabilisé of betonstraatstenen. 

Banden: Sommige banden zijn nog voldoende intact om op de 
occasiemarkt verhandeld te worden (vaak voor minder kriti-
sche toepassingen zoals wagentjes in bedrijven). Als de harde 
binnenkant nog goed is, wordt soms enkel het loopvlak ver-
nieuwd. Een derde mogelijkheid, is recyclage van het rubber 
voor gebruik in verkeersdrempels, vloertegels e.d. In laatste in-
stantie worden banden verbrand en als energiebron gebruikt.  

Tuinafval: Tuinafval wordt verwerkt tot kwalitatieve compost 
die zorgt voor een rijkere bodem. Onze groencomposte-
ringsinstallatie in Kallo kan 40 000 ton groenafval per jaar 
verwerken en is daarmee de grootste in Vlaanderen.

Niet-recycleerbaar

Wanneer er geen andere oplossing is voor afval, dan wordt 
het verbrand of gestort. Vooraleer we de materialen voor-
goed kwijt zijn, worden ze tot het uiterste benut. Brandbaar 
afval (brandbaar grofvuil) gaat naar de verbrandingsoven van 
Indaver in Doel. Via energierecuperatie wordt elektriciteit 
opgewekt. Niet-brandbaar afval (afvalglas en niet-brandbaar 
grofvuil) gaat naar de stortplaats Hooge Maey in Antwerpen. 
Ook daar wordt groene stroom geproduceerd. Gebonden 
asbest wordt gestort op een daarvoor vergunde stortplaats. 

Bekijk de filmpjes op www.ibogem.be/sorteren/
sorteren-restafval/.

Bedankt!
Van 15 juni tot 31 augustus werd er taxus ingezameld in de strijd tegen kanker. 
De actie ‘Vergroot de Hoop’ realiseerde dit jaar een opbrengst van 429.230 euro. 
De inwoners van de Ibogem-regio zamelden bijna 72 m³ taxus in, wat goed is 
voor 72 chemo’s of een bedrag van 3.585 euro. De opbrengst gaat naar de vzw 
Think-Pink. Het wordt ingezet voor het SMART-fonds dat wetenschappelijk 
onderzoek voor de bestrijding van borstkanker in eigen land mogelijk maakt 
en financiert.

Ter ere van haar 20e verjaardag engageerde Bebat zich om voor elke 20 
kilo ingezamelde lege batterijen een boom te schenken aan Natuurpunt. De       
44.943 kilo lege batterijen die tussen 15 augustus en 15 september 2015 wer-
den ingezameld, resulteerden in 2400 bomen.

Nieuw recyclagepark 
Verrebroek

In juni openden we het nieuwe recyclagepark in Verrebroek. Het recyclagepark 
is, zoals dat van Melsele en Rupelmonde, uitgerust met het diftarsysteem en is 
erg ruim. In tegenstelling tot andere intercommunales, mogen inwoners uit de 
Ibogem-regio kiezen naar welk recyclagepark ze gaan, dus kom gerust eens 
langs. 

Dit is het nieuwe adres: Havinkbeekstraat 28, 9130 Verrebroek (Industriezone 
Aven Ackers, zone E). Het is gemakkelijk te bereiken via de expresweg E34: 
geef Schoorhavenweg in op je gps en sla linksaf op het tweede rondpunt. Via 
industriezone Aven Ackers kom je er ook: Sla eerst rechtsaf richting het oude 
recyclagepark, maar sla meteen linksaf aan VMB. Op het einde van de straat sla 
je nog eens linksaf.

Ophaalkalender 2016
Bij deze afvalkrant zit de nieuwe ophaalkalender. Heb je de ophaalkalender 
toch niet gekregen? Je kunt er nog een afhalen op het onthaal van Ibogem, 
op het recyclagepark of in het gemeentehuis. De kalender is ook te raadplegen 
op www.ibogem.be. Of probeer de handige app voor je smartphone. Je krijgt 
een berichtje de avond voor de ophaling. Recycle! is gratis beschikbaar voor 
Android, iPhone en Windows Phone.

Download
Recycle!
Recycle! weet alles van afval.

In samenwerking met Bebat en Recupel
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10 tips voor minder afval 
(en meer budget)

1. Koop minder afval 
Neem bijvoorbeeld family packs in plaats van individueel verpakte koekjes. Wie 
afvalarm winkelt, koopt zo’n 70% minder afval. En dat betekent minder gevulde 

vuilzakken. Afvalarme producten zijn vaak ook tot 30% goedkoper.

2. Stop zoveel mogelijk in je PMD-zak 
Druk een brikverpakking (van melk, vruchtensappen, enz.) volledig plat en draai de 

dop er weer op. Verwijder bij conservenblikken ook de onderkant met een blikopener 
en druk ze dan volledig plat. Je krijgt al gauw de helft meer in de zak.

3. Breng een bezoek aan De Kringwinkel
Je vindt er meer dan je zoekt en je geeft er weinig geld uit. Door te hergebruiken, 

vermijd je dat er nieuwe grondstoffen moeten aangesproken worden. Heb je zelf iets 
niet meer nodig, maar is het nog in goede staat? Breng het naar De Kringwinkel!

4. Weg met het plastic zakje
Wat denk je van een herbruikbare tas of een plooikrat voor je boodschappen? Heb je 

toch een plastic zakje, gebruik het dan een tweede keer vooraleer je het weggooit. 
Het past perfect in de vuilnisbak.

5. Minder papier in de brievenbus
Vraag bij Ibogem een sticker om op je brievenbus te kleven: ‘ja gratis pers, nee 

reclamedrukwerk’ (dus wel nog huis-aan-huisbladen en gemeentelijke info) of ‘nee 
gratis pers, nee reclamedrukwerk’. Geen reclame betekent ook geen verleiding om te 

gaan shoppen!

6. Kies voor herbruikbare luiers
Kindje op komst? Denk aan je eigen portemonnee, aan de natuur en probeer 

herbruikbare luiers als duurzaam alternatief. Het is minder omslachtig dan het lijkt, 
dus probeer het gewoon. Ibogem geeft je een financieel duwtje in de rug.

7. Koop drank in flessen met statiegeld
Plastic flessen worden weliswaar gerecycleerd, maar het blijft afval. Drank in glazen 

flessen is niet altijd duurder. Bovendien krijg je de waarde aan leeggoed telkens terug. 
Uiteindelijk is het product per liter goedkoper in een glazen fles.

8. Koop geen apparaten die je niet of nauwelijks zal gebruiken 
Een croque-monsieur kan je bijvoorbeeld ook in de pan bakken. Gereedschappen en 

werktuigen die je maar een keer nodig hebt, kan je ook huren of lenen van kennissen. 
9. Drink kraantjeswater
Kraantjeswater is stukken voordeliger dan fles-
senwater. Wist je dat 1 fles water evenveel kost als  
300 liter kraantjeswater? Het is dé milieuvriendelijke 
drank bij uitstek. Er is geen verpakking nodig, geen 
afval en geen transport.

Net als bij flessenwater zijn er ook in de smaak van 
kraantjeswater verschillen, maar het is niet ongezond. 
Het wordt voortdurend op meer dan 60 kwaliteitseisen 
getest en is daardoor het strengst gecontroleerde 
voedingsmiddel. De chloorsmaak die vers getapt 
kraantjeswater kan hebben, is volledig onschuldig en 
verdwijnt snel. Chloor wordt toegevoegd om leiding-
water veilig en kiemvrij te houden.

In het kader van duurzaam afvalbeheer, maakte  
Ibogem zelf al de overstap. De kan kraantjeswater 
kreeg een vaste plek bij de koffie. Onze medewerkers 
op de baan hebben een drinkbus op zak. 
Meer weten? www.dewatergroep.be/drinkwater

10. Begin te kringlooptuinieren

Vervang je gft-container door een compostvat. Je spaart labels voor de ophaling uit 
en krijgt er compost voor in de plaats. Door te composteren maak je van groenten-, 
fruit en tuinafval (gft) kwalitatieve compost die je kan gebruiken om de bodem te 
verbeteren. Hoe begin je met composteren? Koop een compostvat bij Ibogem voor 
11 euro, plaats het vat op een zonnig plekje in de tuin op een paar stenen, bedek de 
bodem met fijn snoeihout en vul aan met gft. De natuur doet verder zijn werk. 

Er zijn nog andere manieren om te kringlooptuinieren. Mulch met gazonmaaisel, 
verwerk snoeihout tot een natuurlijke afsluiting, plant vaste planten in plaats van 
eenjarigen, haal kippen in huis … Onze kringloopkrachten helpen je graag! 
Kijk op www.ibogem.be bij ‘composteren’ voor hun contactgegevens. 

Steek je energie in sorteren en geef 
zo je blikje een tweede leven!

670 drankblikjes
= 1 fi ets



Kringverhalen
Spullen uit De Kringwinkel hebben 
meestal heel wat beleefd, en dus ook 
een boel te vertellen. Op www.kringver-
halen.be worden alle leuke, ontroeren-
de of straffe Kringverhalen verzameld. 
Hopelijk verleiden ze je om nog eens in 
De Kringwinkel binnen te springen.

Kringwinkel knutselwonder

Om de twee weken moét Annemie Van Moer 
naar De Kringwinkel. Met haar vangst gaat ze 
thuis aan de slag. Annemie: “Ik zet de spullen 
eerst in de garage tot ik een idee heb. Inspiratie 
vind ik op het platform Pinterest. Zo heb ik al 

spiegeltjes en prikborden gemaakt van kaders 
en massa’s porseleinen servies geschilderd. 
Momenteel ben ik een tweedehands nacht-
kastje fluogeel aan het verven. Het wordt een 
echte blikvanger in de kamer van mijn zoontje. 
Ik ben altijd aan het knutselen, heel ontspan-
nend.”

“Ons huis staat vol, tot grote ergernis van mijn 
man (lacht). Ik moet het echt beperken! Maar 
ik geef de spullen ook cadeau aan collega’s die 
vertrekken of jarige vriendinnen. Ik weet aan 
wie ik het kan geven en wiens smaak het niet 
is. Ik vind het plezant om iets persoonlijks te 
geven. Als je iets leuks kan maken met gerecy-
cleerde spullen, waarom zou je dan iets nieuws 
kopen?”

“Schilder leuke wimpertjes en oogjes met por-
seleinverf op servies. Je hebt geen tekentalent 
nodig, want dat heb ik evenmin! De verf droogt 
pas na vier uur, dus je kan mislukkingen altijd 
wegvegen. Na een uurtje bakken kan je servies 
zelfs in de afwasmachine.” (Annemie Van Moer) 

Truitje met een verhaal

In 1971, op mijn 18de verjaardag, kreeg ik een 
truitje waar ik toen heel blij mee was. Een fijn 
rekbaar breiwerkje. De kleuren van het truitje 
waren paars met fijne gele strepen. In de jaren 
70 was zo’n truitje tof, hip en leuk om te dragen. 
Zowel op een minirok als op hotpants. Succes 
verzekerd!

Na de mini kwam de midi en maxi mode. Het 
truitje verdween in mijn kleerkast. Jaren ver-
streken en toen tram 4 in aantocht was, opende 
ik de opbergdoos en tot mijn grote verbazing 
was het truitje nog in prima staat. 

Omdat ik er zo’n goeie herinneringen aan 
had, deed ik het nog eens aan, ging voor de 
grote spiegel staan en voelde me terug een 
tiener uit de jaren 70. En weet je wat me nog 
het meeste gelukkig maakte? Het maatje paste  

 
nog steeds als gegoten. Een poging om mijn 
truitje aan de volgende generatie door te geven 
werd afgewimpeld met woorden als niet cool, 
te ouderwets. Dus werd het truitje opnieuw 
netjes opgeborgen. 

In 2010 verhuisde ik van Sint-Niklaas naar Ste-
kene. Veel dingen zoals kleding, huishoudgerief, 
tot meubilair toe werden aan De Kringwinkel 
Den Azalee in de Heistraat afgegeven. Ik was 
tevreden dat ik andere mensen gelukkig kon 
maken met gerief dat nog bruikbaar was. Bij 
mijn geregelde bezoeken aan De Kringwinkel 
vond ik dan ook veel van mijn spulletjes uitge-
stald. 

Het was op één van die bezoeken dat ik tussen 
de rekken van de kleding op de eerste verdie-
ping een ontdekking deed: een paars truitje 
met fijne gele strepen, maatje S hing op een 
kapstok te wachten op een nieuwe eigenares. 
Ik herkende het direct en ik voelde de tijd van 
toen weer naar boven komen. Op het prijs-
kaartje stond een democratisch bedrag en het 
kreeg in stilte mijn volledige toestemming. Ik 
heb nog even in beraad gestaan om het terug 
te kopen, maar besliste uiteindelijk toch om het 
verleden te laten rusten. 

De week nadien hing mijn bijzonder truitje er 
niet meer. Gelukzalig verliet ik De Kringwinkel 
met het idee dat iemand op deze planeet het 
truitje een 2de leven geeft en er hopelijk even 
blij mee is als ik toen. Voor de 2de maal succes 
verzekerd! (Nicole Dickens)
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www.ibogem.be/kringwinkel — facebook.com/dekringwinkelibogem

Kalender Kringwinkel 2016

Zaterdag 16/01
fotografie

Zaterdag 30/01
carnaval 

Zaterdag 6/02
Valentijn

Zaterdag 20/02
Afrika

Zaterdag 27/02
China

Zaterdag 5/03
retro

(wordt vervolgd)

De Kringwinkel Ibogem
Open van dinsdag tot zaterdag
Van 10 tot 17 uur
Schaarbeekstraat 27, 9120 Melsele 

WAAR ANDERS?
Open van maandag tot zaterdag
Van 10 tot 18 uur
De Warande 46, 9120 Beveren 

Nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van wat 
er in jouw Kringwinkel gebeurt? 
Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Facebook
Volg ons via facebook.
com/dekringwinkelibogem


