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Slechts 10% fouten in PMD:
Bedankt!

W

elgemeend proficiat! Zoals jullie
hiernaast kunnen lezen, scoren
we immers bijzonder goed wat
de zuiverheidsgraad van het
ingezamelde materiaal in onze PMD betreft.
Dit resultaat danken we uiteraard aan jullie
zeer correct en volgehouden sorteergedrag. Daarnaast ligt het eveneens aan een
nauwgezette controle van de ophalers, die
daarvoor trouwens werden gefeliciteerd
door Fost Plus.

V.U.: Roger Heirwegh, Schaarbeekstraat 27, 9120 Beveren

Ander goed nieuws is dat Ibogem € 4.500,
dit is ruim 1,5% van het totale ingezamelde
bedrag, kon overhandigen aan Levensloop
Beveren 2016. Daarvan kwam € 3.997 van
de taxusinzameling op onze parken. De
rest werd ingezameld door persoonlijke
inspanningen van onze medewerkers,
bestuursleden en de kringwinkelverkoop
op Levensloop. Aan iedereen die ons hielp,
steunde en de klanten die taxus aanbrachten: BEDANKT.
Een absolute aanrader, zeker in deze eindejaarsperiode, is een bezoekje aan onze
Kringwinkels te Beveren (Warande) en
Melsele. Deze laatste is volledig heringericht, zodat shoppen er nog aangenamer
is geworden. Alle soorten tweedehandsgoederen worden in beide winkels,
gewoontegetrouw tegen een spotprijsje,
aangeboden. Ongetwijfeld de moeite om
er eens rond te neuzen.
Graag wil ik jullie ook nog een fantastisch en
vooral gezond 2017 wensen.

Roger Heirwegh, voorzitter

PMD sorteren, en dan vooral die ‘P’, kan
wel eens voor hoofdbrekens zorgen,
maar toch doen we het niet slecht.
Integendeel.

steun van Fost Plus, de organisatie achter de
sortering, inzameling en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval. Fost Plus begeleidt
ook de ophaaldiensten door het aanbieden
van opleidingen.

In 2015 werd er 10,83% foutieve verpakkingen
teruggevonden in de PMD-zakken in het
werkingsgebied van Ibogem. Dat is een mooie
evolutie ten opzichte van 2014 (11,88%).
Ibogem is hiermee een van de beste leerlingen
van de klas. Het gemiddelde voor België is
15,55%.

Frietjes voor ophaaldienst

Fost Plus
PMD staat voor Plastic flessen en flacons,
Metalen verpakkingen en Drankkartons. Tweewekelijks wordt deze afvalsoort in de blauwe
zak opgehaald aan huis. Goed sorteren is niet
gemakkelijk, maar wel essentieel voor een
goede recyclage. Daarom blijven we de sorteerregels communiceren. Dat gebeurt met de

De ophalers beoordelen elke dag welke zakken
op de juiste wijze gevuld werden. Daarom
verdienen ook zij een pluim voor het goede
PMD-resultaat! Op PMD-zakken met ‘verboden’
verpakkingen kleeft ophaaldienst Lammertyn
een rode sticker om je een handje te helpen.
Dat is niet leuk, maar op die manier gebeurt
het sorteren aan de bron en kan er optimaal
gerecycleerd worden. Om de ophalers te belonen en te bedanken voor hun inzet, werden
ze door Fost Plus op vrijdag 23 september
getrakteerd op een smakelijk pak friet.
Wat te doen bij een rode sticker? Lees verder
op pagina 2.

Wat te doen bij een
rode sticker?

Hoe wordt PMD
gesorteerd?

Onze ophalers kleven de rode sticker op de plaats van het verkeerde voorwerp. Je moet de fout gesorteerde voorwerpen
uit de zak halen, het voorste luik van de sticker afscheuren,
en de PMD-zak bij de volgende inzameling opnieuw buiten
plaatsen. Wie de geweigerde zak niet terug binnenhaalt,
riskeert een boete voor sluikstorten.

Ibogem levert het PMD-afval aan bij Indaver. Het gaat in de geavanceerde
PMD-installatie, die het afval sorteert en zuivert. Niet meer dan 5% van wat er
toekomt, mag verloren gaan. Daarom wordt er tijdens elke stap van het proces
gecontroleerd op kwaliteit.
1.
2.

Uitbreiding PMD?
3.
Wist je dat er momenteel proefprojecten lopen om de P van
PMD uit te breiden? Nu staat de P voor Plastic flessen en
flacons, maar er zouden ook eventueel harde plastics (potjes,
schaaltjes en bakjes) en zachte plastics (films, folies, zakjes)
ingezameld kunnen worden in de PMD-zak of in een extra
zak. Dat zou voordelen opleveren voor de recyclage (minder
plastic in het restafval) en voor jou (minder kopzorgen). De
proefprojecten zullen eind 2017 worden afgerond en geëvalueerd.

Ophaalkalender 2017
Bij deze afvalkrant zit de nieuwe ophaalkalender. Heb je de
kalender 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 en iPhone.

4.

Via een automatische zakkenscheurder en een transportband komt het
PMD in een trommelzeef terecht. Hier gebeurt een eerste scheiding.
Daarna sorteert een reeks machines het overgrote deel van het
PMD-afval automatisch. Papierresten en plastieken zakjes worden
weggeblazen. Een overbandmagneet selecteert het metaal. Drankkartons worden gedetecteerd door infrarood licht, waarna ze uit het
PMD-afval worden geblazen door perslucht.
Door materiaal- en kleurherkenning worden de kunststoffen PE en PET
gescheiden
Uiteindelijk komen er acht voorgesorteerde fracties in de sorteerhal
binnen: aluminium, drankkartons, heldere PET, blauwe en groene
PET, PE en residu (rest). Al deze fracties worden door sorteerders nog
manueel gecontroleerd.

De gesorteerde fracties worden in balen afgevoerd voor recyclage. Het zijn nu
waardevolle secundaire grondstoffen. De eindproducten worden gebruikt voor
industriële toepassingen, zoals bouwmaterialen, maar ook voor producten van
elke dag, zoals fleecetruien, matrasvullingen, toiletpapier of conservenblikken.
Bekijk het hele sorteerproces in een filmpje op www.ibogem.be/blog/hoewordt-PMD-gesorteerd?/

Geen giftige producten bij PMD!
Verpakkingen van giftige of bijtende producten zoals lak, pesticiden en insecticiden vormen een gevaar, zowel voor de machines als voor de mensen
in de sorteer- en recyclagecentra. Ze moeten dan ook afzonderlijk worden
behandeld. Sorteer ze daarom altijd bij het Klein Gevaarlijk Afval (KGA).

DOWNLOAD
RECYCLE!

In samenwerking
met Bebat en
Recupel

en vergeet nooit
meer je afval
buiten te zetten

handige
afvalkalender
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Zwerfvuilactie 2017:
Kleine daad, groot resultaat
Zwerfvuil in de omgeving bezorgt ons geen aangenaam gevoel. En dat is zonde want
onze gemeente is een mooie gemeente om te wonen. Het vraagt maar een kleine
moeite om dit probleem de wereld (of alvast toch onze gemeente) uit te helpen.
Als niemand nog aanvaardt dat zwerfvuil onze straten, pleinen en parken ontsiert,
kunnen we al heel gauw komaf maken met dit probleem! Als iedereen papiertjes,
kauwgom, tramkaarten of snoepwikkels gewoon even bijhoudt tot aan de vuilbak, in
plaats van ze achteloos op de grond te werpen, dan komen we al een heel eind. En geef
toe, dat is toch echt geen moeite.
Om met een propere lei te kunnen beginnen, nemen we deel aan de jaarlijkse zwerfvuilactie. Op donderdag 17 en vrijdag 18 maart trekken onze scholen erop uit om de
omgeving zwerfvuilvrij te maken. Op zaterdag 19 maart 2017 organiseren we een
opruimactie met vrijwilligers en verenigingen.
Wil jij je ook engageren en meehelpen aan een schoon milieu? Je hoeft er niet veel
voor te doen en je krijgt er een propere straat en een goed gevoel voor terug. Neem
contact op met de milieudienst van je gemeente. Ze geven je graag meer informatie!
Meer info via milieu@kruibeke.be; milieudienst@beveren.be; milieu@zwijndrecht.be

PMD

=
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Plastic flessen

Metalen verpakkingen

D
Drankkartons

Gooi ENKEL Plastic flessen, Metalen verpakkingen
en Drankkartons bij PMD. DAT IS KINDERSPEL

Samen > Goed sorteren > Beter recycleren

Een tweede leven
voor kurk als isolatiemateriaal
Nadat de kurken geknald hebben, kunnen we ze nog
een tweede leven bezorgen. Kurk kan perfect gerecycleerd worden zonder aan kwaliteit te verliezen.
De kurk die bij Ibogem wordt ingezameld wordt
vermalen en verwerkt tot isolatiemateriaal. Twee keer
winst dus: energie besparen door te isoleren met afval.
Door kurk apart in te zamelen creëer je bovendien
werkgelegenheid voor mensen met beperkingen.
Kurk is een hoogwaardig natuurlijk materiaal dat
wordt gewonnen uit de schors van de kurkeik.
Maar die bron is niet oneindig. Van een nieuwe
boom kan de eerste schors pas na 25 jaar geoogst
worden, waarna de boom tien jaar nodig heeft
om een nieuwe bruikbare schorslaag te laten
groeien. Door kurk te hergebruiken kunnen we de
productiedruk op de kurkboomgaarden verlichten.

Tips voor een bezoek aan het
Recyclagepark
•

Check de openingsuren van het recyclagepark (di-za, 10-17u). Ga naar het park op
minder drukke momenten. Over de middag, tussen 12 en 14u, is het vaak kalm.
Rond openingstijd (tussen 10 en 11u), op dinsdag, op zaterdag, na feestdagen en
tijdens schoolvakanties is het altijd drukker.
•
Misschien goed om weten: inwoners uit de Ibogem-regio mogen kiezen naar welk
van de drie recyclageparken ze gaan. In Rupelmonde is het over het algemeen
rustiger en het nieuwe recyclagepark in Verrebroek is erg ruim.
•
Hou je identiteitskaart en bancontact bij de hand.
•
Sorteer je afval. Is het voor de gratis zone of de betalende zone? Is je materiaal
voor de betalende zone recycleerbaar of niet? Een handig geheugensteuntje: als
je geen grofvuil, afvalglas of asbest bijhebt, heb je enkel recycleerbaar afval bij.
•
Verminder je aantal bezoeken en verzamel je afval. Dat betekent tijdswinst en
minder CO2-uitstoot.
Lees alles na op http://www.ibogem.be/recyclagepark/
Bekijk het filmpje op http://www.ibogem.be/recyclagepark/regelgeving/

Genoeg redenen dus om die kurken binnen te brengen op de gratis zone van het recyclagepark!
Wat kunnen we recycleren? Kurken stoppen (van wijn of
bier), onderleggers in kurk, kurkoverschotten (bv. kurk
op rol of kurkisolatieplaten), alle andere voorwerpen van
zuivere kurk. Wat niet? Synthetische kurken (dit is restafval), metalen bindijzers (dit mag in de PMD-zak), kurken wand- en vloerbekleding (dit is restafval/grofvuil).
Meer info: www.ibogem.be of www.recycork.be

-3-

www.ibogem.be/kringwinkel — facebook.com/dekringwinkelibogem

Pop-up
Kringwinkel op
Levensloop
Op zaterdag 22 en zondag 23 oktober
vond in Beveren de tweede editie van
Levensloop plaats. In totaal kon Ibogem
meer dan 4.500 euro overmaken aan de
Stichting tegen Kanker.
Onze medewerkers en bestuursleden stapten
of liepen 24 uur lang om geld in het laatje te
brengen. De nachtelijke kou namen we erbij.

Muts en staande lamp
We bemanden bovendien een kleine pop-up
Kringwinkel met alles wat deelnemers en
bezoekers nodig hebben: mutsen en sjaals
voor de nachtelijke kou, boeken en strips om
de gedachten te verzetten, gezellig meubilair
om even uit te rusten ... Van muts tot staande
lamp: alles in de tent was te koop.. Zoals het
De Kringwinkel past, golden enkel zeer democratische prijzen. De opbrengst, iets minder dan
300 euro, ging integraal naar de Stichting tegen
Kanker (en naar het milieu).

In totaal kon Ibogem meer dan 4.500 euro
overmaken aan de Stichting tegen Kanker.
Het geld wordt besteed aan wetenschappelijk
kankeronderzoek, sociale dienstverlening voor
patiënten en naasten, kankerpreventie en promotie van een gezonde levensstijl. Levensloop
Beveren werd met 8.552 deelnemers de grootste Levensloop van West-Europa. Met 265.000
euro werd een tweede record gebroken.

De opbrengst van de jaarlijkse taxusinzameling op de recyclageparken werd ook aan de
Stichting tegen kanker geschonken. Afgelopen
zomer zamelden de inwoners van Beveren,
Kruibeke en Zwijndrecht 132 m³ taxus in, goed
voor 3.977 euro.

De Kringwinkel Ibogem

WAAR ANDERS?

Nieuwsbrief

Facebook

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

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

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

Volg ons via facebook.
com/dekringwinkelibogem
en op Instagram.

Kalender Kringwinkel 2017
Zaterdag 14/01

Zaterdag 4/03

Zaterdag 3/06

Zaterdag 16/09

Zaterdag 2/12

boekenmarkt

Afrika

strandartikelen

China

Lego & Playmobil

Zaterdag 21/01

Zaterdag 11/03

Zaterdag 24/06

Zaterdag 30/09

Zaterdag 9/12

fotografie

retro
&
Coca-Cola

Afrika

kerstmarkt & gedekte
tafel

Zaterdag 4/02
valentijn

Zaterdag 11/02
carnaval

Zaterdag 25/02
China

design strips & Tupperware

Zaterdag 1/04
Pasen

Zaterdag 22/04
tuinbeurs

Zaterdag 8/07
boekenmarkt

Zaterdag 12/08
terug naar school

Zaterdag 9/09
muziek
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Zaterdag 21/10

Dag
van
de Zaterdag 16/12
Kringwinkel met o.a. strips
retro & Halloween

Zaterdag 18/11
houten speelgoed

