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De kringloop van papier
Als het gaat over de recyclage van papier
en karton, kunnen we moeilijk spreken over
‘het verhaal achter je afval’. Het is namelijk
geen afval. Oud papier en karton wordt
nieuw (gerecycleerd) papier en karton.

I

n 2016 verzamelden we in Vlaanderen
meer dan 3 miljard kg huishoudelijk
afval d.w.z. 468 kg per inwoner,
opgesplitst in 141 kg restafval en
327 kg selectief ingezameld afval. Deze
enorme hoeveelheden, die ook moeten
vervoerd worden, hebben een belangrijke
impact op onze leefwereld en mobiliteit.

Tegen 2022 wil de Vlaamse overheid het
restafval met 16 kg per inwoner doen dalen.
Dit is een opdracht voor de gemeenten en de
afvalintercommunales, maar ook voor ieder
van ons. Er zijn heel wat mogelijkheden:
bewust
aankopen,
voedselverlies
vermijden, correct sorteren, zoveel mogelijk
hergebruiken… Ibogem reikt voortdurend
tips aan. In deze afvalkrant vind je weerom
enkele nuttige weetjes. Maak er gebruik van!

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

Bovendien neemt Ibogem zelf regelmatig
initiatieven om de doelstellingen vlotter te
halen en onze dienstverlening te verbeteren.
In september kregen we van de Vlaamse
overheid een subsidie van 371.000 euro voor
100 ondergrondse containers. Daarmee
zullen we, in onze 3 gemeenten, enkele
proefprojecten opstarten. Vanaf volgend
jaar zullen ondergrondse containers
stilaan in het straatbeeld verschijnen.

Gezocht:
nieuwe eigenaar
p. 4
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Hoe verloopt de recyclage van
papier en karton?
Het oud papier en karton wordt machinaal
gesorteerd. Het karton wordt in balen geperst
en verkocht voor de kartonindustrie. Het oud
papier wordt grondstof voor nieuw papier.
Via de transportband komt het papier in de
‘drumpulper’ terecht, waar de oude kranten
en tijdschriften verpulpt worden met water en
zeep. De pulper haalt meteen ook uit de pulp
wat er niet in thuishoort: textiel, cd’s, nietjes.
Wist je dat er uit 1.000 kg oud papier ongeveer
20 tot 25 kg afval wordt gehaald? Nietjes worden automatisch verwijderd tijdens het proces,
maar lijm en plastic niet. Die veroorzaken wel
eens fouten in het nieuw papier.

Daarna wordt de papierpulp ontinkt. Aan het
einde blijft er een schone, witte pulp achter.
Die witte pulp wordt in de juiste verhouding
papiervezel/water over de volledige breedte
van de papiermachine gespreid en vervolgens
ontwaterd en gedroogd. Er ontstaat een
‘moederrol’ van 102 ton papier. Die moederrol
wordt versneden op specifieke breedtes.
Het afgewerkte product komt terecht bij de
drukker. De gedrukte kranten en tijdschriften
komen in de winkel terecht. Van zodra ze
verkocht worden, begint de papiercyclus
opnieuw. Bekijk het filmpje op onze website!

Waarom moeten we papier en
karton recycleren?
Papier en karton recycleren vraagt minder
energie dan de productie van nieuw papier
en karton. De vezels (cellulose, van oorsprong
houtvezels) kunnen tot zeven keer worden
gerecycleerd zonder aan kwaliteit in te boeten.
Door het recycleren van papier en karton zetten we materialen duurzamer in en verlagen
we de CO2-uitstoot.

Papier & karton
2016*
4 469,47 ton
53,80 kg/inw

Samen werken we zo aan een mooier
Vlaanderen voor onszelf en voor de volgende
generaties. Bedankt voor jullie medewerking
daarbij! Tot slot wens ik jullie en al jullie
dierbaren al een gelukkig en gezond 2018.

Roger Heirwegh, voorzitter
* Cijfers van inzameling huis-aan-huis.

Waarvoor gebruiken
we gerecycleerd papier
en karton?

Doe mee en win een iPad!

Gerecycleerd papier en karton kom je elke dag tegen. Kranten en magazines, schrijfblokken, schriften, tekenpapier of
printpapier. Vaak bevatten ook keukenpapier, toiletpapier en
papieren zakdoekjes gerecycleerd papier. Gerecycleerd karton
vind je onder meer terug in verpakkingskarton en kartonnen
dozen. Gerecycleerd papier en karton wordt meestal uitdrukkelijk aangeduid op de verpakking. Hou er rekening mee bij
je aankoop.

Waarom moet je voor
papier en glas betalen
op het recyclagepark?
Je betaalt voor papier en karton en huishoudglas als je dat
naar het recyclagepark brengt (weliswaar aan het goedkopere
tarief van 0,025 euro per kg). De redenering erachter is simpel.
Ibogem organiseert een gratis huis-aan-huisophaling om
het je gemakkelijk te maken. Door het uitgespaarde bezoek
aan het recyclagepark win je tijd, bespaar je op brandstof en
wordt er minder CO2 uitgestoten. Als je papier en glas toch
naar het recyclagepark wilt brengen, moeten we extra transport regelen en bijgevolg bekostigen.

Ophaalkalender 2018

krant

pizzadoos

kartonnen doos

wc-rolletje

De vraag
Welk van de bovenstaande voorwerpen mag niet bij papier en karton?

Wat kan je winnen?
Hoofdprijs:
Apple iPad (2017) 128 GB met wifi
2e en 3e prijs: Jaarabonnement Nieuwsblad digitaal

Hoe kan je winnen?
Mail je antwoord naar info@ibogem.be ten laatste op 25 december 2017
(datum van ontvangst geldt als bewijs). Vermeld bij je antwoord je naam,
adres, e-mailadres en telefoonnummer.
Een onschuldige hand trekt de winnaars uit de correcte antwoorden. De
winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht. Je kan het wedstrijdreglement opvragen via info@ibogem.be. De wedstrijd is een organisatie van
Ibogem en Fost Plus.

Tip nodig?
Raadpleeg de sorteerregels op je ophaalkalender of op www.ibogem.be.

Als alles goed ging, vond je bij deze Afvalkrant ook de
nieuwe ophaalkalender. Heb je de ophaalkalender toch
niet gekregen? Je kunt er nog een afhalen op het onthaal
van Ibogem (Schaarbeekstraat 27, Melsele), op het recyclagepark of in je gemeentehuis.
De kalender is ook te raadplegen op www.ibogem.be.

Ophaalkalender op je smartphone!
Er is ook een handige app voor je smartphone: Recycle! Je
krijgt een berichtje de avond voor de ophaling. Zo vergeet
je nooit meer je afval buiten te zetten.
Naast de ophaalkalender, kan je ook gebruik maken van
de sorteerwijzer. Je geeft in wat je wil sorteren (van huishoudelijke verpakkingen, over batterijen, tot elektronische
toestellen) en de app wijst je de weg.

Wc-rolletjes planten
Doe de rolletjes in een doos en vul ze met vochtige grond. Klop de grond
zachtjes aan en doe er vervolgens wat meer in totdat er nog 1 à 2 cm over blijft
aan de rand. Plant één zaadje per rol. Na 2 tot 4 weken plant je de zaadjes over
in een grotere pot. Het goede nieuws? Je hoeft de wc-rollen niet eens weg te
doen, de grond zal na verloop van tijd zelf de wc-rol afbreken.

Je kan ook de inzamelpunten in je buurt raadplegen (voor
o.a. batterijen, elektro) en de openingsuren van de recyclageparken. Vanuit de kaartweergave krijg je bovendien de
snelste weg er naartoe meteen op je scherm.
Recycle! is gratis beschikbaar voor Android en iPhone.

Download
Recycle!
Recycle! weet alles van afval.

In samenwerking met Bebat en Recupel
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Je PMD droomt van een
betere toekomst.
Gooi het niet bij het restafval.

Breng kurk naar je school of
winkel
Op de gratis zone van het recyclagepark kan je al lang kurken binnenbrengen om ze
een tweede leven te bezorgen. Sinds kort vind je, verspreid over de gemeente Beveren,
ook op andere plaatsen tonnen om kurk in te zamelen, zoals scholen en warenhuizen.
Kijk voor een lijst van de locaties op www.ibogem.be.

Waarom zou je kurk apart inzamelen?
Kurk kan perfect gerecycleerd worden zonder aan kwaliteit te verliezen. Bovendien is
het inzamelen en sorteren één van de activiteiten van vzw Katrinahof, die ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. De gesorteerde kurk wordt
vermalen tot korrels die gebruikt worden in de bouwsector als isolatiemateriaal.

Zin om te moestuinieren?
Zeker doen! Het is goedkoop en gezond. Maar hoe begin je er aan? Welk plekje in
de tuin is geschikt? En hoe staat het met de bodem? Wanneer en waar gebruik je
compost? Welke groenten ga je planten of zaaien? Tijdens de infosessie ‘Moestuin voor
beginners’ reikt de Vlaco-lesgever je tips aan.

Wist je dat je van 27 gerecycleerde petflessen een
nieuwe fleece trui kan maken? PMD sorteren is heel
simpel: de P staat voor plastic flessen en flacons, de
M staat voor metalen verpakkingen en de D voor
drankkartons. Gooi PMD dus niet bij het restafval,
anders gaat het verloren voor recyclage.

Dinsdag 13 maart 2018 van 20 - 22 u. Ibogem, Schaarbeekstraat 27, Melsele. Gratis.
Schrijf je snel in via info@ibogem.be.

Asbest enkel nog in
recyclagepark Verrebroek
Omwille van de veiligheid van onze medewerkers en inwoners, werd op de Raad van
Bestuur van 7 september beslist om vanaf 1 oktober asbest enkel nog aan te nemen
op het Recyclagepark van Verrebroek (Havinkbeekstraat 28, Aven Ackers zone E).
De asbestcontainer staat geïsoleerd en is uitgerust met een vernevelingsinstallatie
die elk kwartier het asbest nat maakt. Het risico op opwaaiende asbestvezels wordt
daarmee tot een minimum beperkt.

Hoe ga je om met asbest?
Per jaar kan je tot 200 kg asbest gratis aanleveren op het recyclagepark. Ga daarbij
steeds voorzichtig te werk. Asbest is immers schadelijk voor de gezondheid. Zorg
dat je onderweg geen lading verliest. Gebruik een stofmasker en handschoenen.
Indien nodig, kan je het asbestmateriaal bevochtigen. Gebruik geen slijpschijven
of boormachines om grote stukken te breken. Leg de platen voorzichtig in de
daarvoor bestemde container. Gooien is absoluut verboden. Asbesthoudend afval
mag niet gemengd worden met ander bouw- en sloopafval. Het wordt uiteindelijk
op een daarvoor vergunde stortplaats gestort.
Meer weten? Raadpleeg de brochure “Asbest in en om het huis” op onze website.

Ibogem strijdt
mee tegen kanker
Voor het tweede jaar op rij deed Ibogem mee aan
Levensloop Beveren. Onze medewerkers en bestuursleden stapten of liepen 24 uur lang om geld in het
laatje te brengen. We bemanden bovendien een kleine
pop-up Kringwinkel. De opbrengst (456 euro) ging
integraal naar de Stichting tegen Kanker.
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 1.1051
kg (of 73,67 m³) taxus in, goed voor 552,55 euro.
Bedankt!
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www.ibogem.be/kringwinkel — facebook.com/dekringwinkelibogem

Gezocht: nieuwe eigenaar
Jaarlijks schenken gulle gevers zo’n 50 ton goederen aan onze Kringwinkel. Deze onvoorstelbare hoeveelheid gewone, speciale en unieke dingen komt in de handen van onze bekwame medewerkers terecht en vindt via De Kringwinkel zijn weg naar een nieuwe thuis.
Maar hoe gaat dit precies in zijn werk?

Hoe spullen
brengen?
Er is een brengerspoort aan de meubelhal
en een brengerspoort aan de zijkant van de
hoofdwinkel in Melsele. Je kan aanleveren
van dinsdag tot zaterdag van 10 u tot 16u45.
In het magazijn worden de spullen gesorteerd volgens soort (decoratie, boeken,
kledij…) of thema (kerst, Afrika, retro…).

Wist je dat je ook spullen kan afgeven in onze
winkel in Zwijndrecht (Re-Post)?

Wat kan je brengen?

Onze medewerkers nemen de spullen graag van
je aan bij de brengerspoort. Hou er rekening mee
dat ze eerst even door je spullen gaan om te zien
wat nog bruikbaar is en wat niet. Met afval kan je
verder rijden naar het recyclagepark.

Alles wat je zelf niet meer wilt en waar iemand anders blij mee zou zijn. Je mag best
zien dat de spullen gebruikt zijn, als ze nog
maar in goede staat verkeren. Denk maar
aan meubels, huisraad, kleding, boeken en
platen, speelgoed, enz. Kleding moet proper
en bruikbaar zijn.
Wat je niet kan brengen, lees je op www.
ibogem.be/kringwinkel/brengen-ophalen/.

Gratis ophaaldienst
Je kan ook spullen laten ophalen! Voorwaarden: de goederen moeten op het gelijkvloers
staan, meubels moeten op voorhand uit
elkaar gehaald worden, er is iemand thuis op
het ogenblik dat wij de goederen ophalen.

Klein elektro wordt door onze eigen medewerkers gecontroleerd. Voor groot elektro werken we samen met IDM.
Textiel wordt ook in eigen huis nagekeken en gesorteerd.

De medewerkers van De Kringwinkel beslissen ter plaatse of de goederen effectief herbruikbaar zijn en al dan niet meegenomen
worden.
De spullen worden voorzien van een prijsetiket. Daarna
krijgen ze een mooie plaats in de winkel en wachten ze op
hun nieuwe eigenaar.

Gevonden!

Maak een afspraak via onze website
www.ibogem.be/kringwinkel.

De Kringwinkel Ibogem

WAAR ANDERS?

Re-Post

Nieuwsbrief

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

Open van dinsdag tot zaterdag
Van 10 tot 17 uur
Statiestraat 66, 2070 Zwijndrecht

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in
via de website!

Kalender Kringwinkel 2018
Zaterdag 13/01

Zaterdag 3/02

Zaterdag 10/03

Zaterdag 21/04

Zaterdag 7/07

Boekenmarkt

Valentijn

Retrodag

Tuinbeurs

Boekenmarkt

Zaterdag 20/01

Zaterdag 10/02

Design & Pasen

Zaterdag 2/06

Zaterdag 18/08

Fotografie

Carnaval

Strandartikelen

Terug naar school

Zaterdag 24/02

Zaterdag 7/04

Zaterdag 23/06

China

Afrika

Tupperware
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