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Sinds 01 juni is het eindelijk zover. Fost Plus 
introduceerde de nieuwe blauwe zak in het 
werkingsgebied van Ibogem. En dat is goed 
nieuws, want vanaf nu mogen alle plastic 
verpakkingen bij het PMD. Dat betekent een 
pak minder restafval, en veel meer recyclage.

Alle plastic verpakkingen van-
af juni
In de PMD-zak mochten vroeger enkel plastic 
flessen en flacons, metalen verpakkingen en 
drankkartons. In de nieuwe blauwe zak komen 
daar ook alle huishoudelijke plastic verpak-
kingen bij. Denk maar aan yoghurtpotjes of 
botervlootjes. Maar ook plastic zakken en folies 
mag u nu allemaal in dezelfde zak sorteren. 
Alles samen goed voor ongeveer 8 kilogram 
per inwoner minder restafval. Een goede zaak 
voor het milieu, én uw portemonnee.
In de folder die u in de bus gekregen heeft 
van Fost Plus staan de sorteerregels goed 
omschreven. Om het sorteerproces en de 
recyclage van de ingezamelde materialen 
optimaal te laten verlopen is het belangrijk 

dat de sorteerregels goed gevolgd worden. 
De ophalers zullen de zakken regelmatig op 
inhoud controleren. Als er toch een vergissing 
zou gebeurd zijn, dan zal er op de zak een 
oranje klever met meer informatie en de 
sorteerboodschap gekleefd worden. Maar uit 
ervaring weet Ibogem dat onze inwoners nu 
al goed sorteren. Het PMD-residu was in 2018 
weeral bij de laagste van België.

Oude zakken blijven geldig
Wie nog maar net een rol PMD-zakken heeft 
gekocht, hoeft zich geen zorgen te maken. 
De oude zakken blijven onbeperkt geldig. U 
mag ze voortaan voor ophaling aanbieden 
mét de extra plastic verpakkingen. De nieuwe 
zakken (vermoedelijk vanaf september) zullen 
verkocht worden in dezelfde verkooppunten: 
gemeenten, uw supermarkt, buurtwinkel, 
enzovoort. Ook aan de ophaling verandert er 
niets. U mag de nieuwe blauwe zak dus op 
dezelfde dag buitenzetten als vroeger. Meer 
sorteren dus, met hetzelfde comfort. 

(vervolg pagina 2)

De Afvalkrant

Recent werd een nieuwe Raad van Be-
stuur geïnstalleerd, die in dit nummer 
kort wordt voorgesteld. Mijn oprechte 
dank gaat naar de vorige bestuurders. 

Samen met onze medewerkers zorgden ze 
tijdens hun bestuursperiode voor een indruk-
wekkend palmares aan verwezenlijkingen. 
Daarmee verbeterden ze in belangrijke mate 
onze dienstverlening en bouwden ze Ibogem 
verder uit tot een toekomstgerichte, goed 
draaiende  onderneming. 

Enkele van hun laatste beslissingen worden 
momenteel uitgevoerd. Zo schakelden we 
voor gft-ophaling, weliswaar met enkele 
groeipijnen, over naar het diftarsysteem. 
Dit betekende een immens werk voor onze 
medewerkers, waarvoor trouwens mijn wel-
gemeende waardering. 

Het wordt efficiënter en bovendien goedkoper 
voor onze burgers. Mede dank zij een belang-
rijke subsidie van de Vlaamse overheid zal 
voortaan het risicohoudende asbest in grote 
en kleine zakken tegen een beperkte kostprijs 
kunnen ingeleverd worden. 
Tevens mag je sedert 1 juni in de blauwe zak 
ook alle plasticverpakkingen meegeven. Een 
zeer grote aanpassing, die zowel de hoeveel-
heid restafval sterk vermindert als het sorteren 
voor de burgers heel wat eenvoudiger maakt. 

Lees daarnaast de tips om met materialen uit 
de Kringwinkel en jouw creativiteit prachtige 
realisaties te maken. Probeer maar! 
Als bijlage vind je eveneens de ophaalkalender 
voor het volgende halfjaar.
Een deugddoende vakantie gewenst.

Roger Heirwegh, voorzitter

Editoriaal De nieuwe blauwe zak is er!
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De nieuwe regels gelden ook voor de bewoners die hun PMD 
naar een sorteerstraat brengen.

Opgelet: niet overal tegelijk
De nieuwe blauwe zak wordt geleidelijk aan ingevoerd over 
heel het land. Op die manier krijgt iedereen de tijd om zich 
goed voor te bereiden. Bij de invoering zijn immers heel veel 
verschillende partijen betrokken: gemeenten, intercommuna-
les, ophaalbedrijven, sorteercentra, recyclagebedrijven, … Het 
kan dus dat in uw gemeente de nieuwe sorteerregels al gelden, 
terwijl dat in een buurgemeente of op uw werk bijvoorbeeld 
nog niet het geval is.

Meer informatie?
Wie nog meer informatie wenst kan een kijkje nemen op de 
website www.denieuweblauwezak.be of bij www.ibogem.be.

Download
Recycle!
Recycle! weet alles van afval.

In samenwerking met Bebat en Recupel

Steek de verpakkingen 
niet in elkaar en stop 
ze niet samen in een 
dichtgeknoopte zak. 
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WAT NIET IN DE NIEUWE 
BLAUWE ZAK MAG

OPGELET!

Duw plastic 
flessen plat, zet 
de dop erop.

Flessen of andere  
verpakkingen goed  
leeggieten of –schrapen.

Verwijder de plastic folie 
van schaaltjes en gooi ze  
los van elkaar in de zak.

DRANKKARTONSPLASTIC  
VERPAKKINGEN

Regels voor een goede recyclage

Folies Zakjes

Flessen

Schaaltjes, vlootjes  
en bakjes 

Flacons

METALEN  
VERPAKKINGEN

Drank- en  
conservenblikken

Spuitbussen voor  
voedingsmiddelen 

of cosmetica

Bakjes en schaaltjes

Deksels, doppen en 
kroonkurken

Potjes en tubes 

PMD sorteren doe je z   !

DeNieuweBlauweZak.be

NIEUW

  Verpakkingen met  
kindveilige sluiting

  Verpakkingen met minstens een 
van de volgende pictogrammen

  Verpakkingen van motorolie, 
pesticiden, siliconetubes

  Verpakkingen met een grotere inhoud 
dan 8 liter

  Piepschuim

  Andere voorwerpen

Niets vastmaken 
aan de buitenkant.

OPHAALKALENDER 
2019 editie juli t.e.m. 
december
Bij deze afvalkrant kan je de ophaalkalender terugvinden vanaf 
juli tot en met december 2019. Heb je de ophaalkalender toch 
niet gekregen? Je kan er nog een afhalen op het onthaal van 
Ibogem (Schaarbeekstraat 27, Melsele), op het recyclagepark of 
in je gemeente.

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.

DIFTAR GFT 
Op 1 mei 2019 wijzigde het betalingssysteem van de gft-ophaling (groente-, 
fruit-, en tuinafval). In plaats van nog met labels te werken, is Ibogem overge-
schakeld op het diftarsysteem. Diftar staat voor ‘gedifferentieerd tarief’ of sim-
pelweg betalen voor het afval dat je produceert. De eerlijkste manier om diftar 
toe te passen, is om het aangeboden afval te wegen. De registratie gebeurt via 
een intelligente chip.
Het chippen van de containers en registreren van alle klanten en gegevens 
heeft van iedereen de nodige inspanningen gevraagd. De eerste ledigingen 
met het vernieuwde ophaalsysteem zijn ondertussen achter de rug. Ibogem 
werkt verder aan de verwerking van alle gegevens zodat iedereen zijn inge-
zamelde gewichten en saldo zelf goed kan opvolgen. Wij danken de inwoners 
van Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht voor hun medewerking en geduld bij dit 
omvangrijk maar noodzakelijk project.  Wil je meer weten over de vernieuwde 
gft-ophaling? 
Surf dan naar www.ibogem.be. 

Nieuwe Raad van Bestuur
In het jaar na de gemeenteraadsverkiezingen moet een nieuwe raad van be-
stuur samengesteld worden.
De gemeenten duiden dan een aantal bestuursleden en afgevaardigden aan. 
Naast de bestuurders van de gemeenten zijn er ook 3 bestuurders van de 
private partner Indaver. De raad van bestuur komt elke maand samen.
Meer info op www.ibogem.be

Samenstelling (van links naar rechts): Tony Bresseleers, Eric Goddaert, Alain 
Konings (allen Indaver), Roger Heirwegh (BEV), Steven Vervaet (ZW), Domini-
que Tielens (BEV), Kasper Dierickx (BEV), Ronny Hiel (ZW), Lien Van Dooren 
(BEV), Jens De Wael (BEV), Wim Beeldens (directeur), Alex Garcia (KR), Ernest 
Smet (BEV), Antoine Denert (KR), Guido Weyns (ZW), Caroline Vermeulen (KR).
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Afvaleilanden op 
evenementen:

Waarom?
Als veel mensen samenkomen produceren ze 
samen ook heel veel afval.  Na een evenement lijkt 
het soms alsof er een orkaan is gepasseerd: bekers, 
karton, flyers, sigarettenpeuken en gadgets liggen 
dan her en der verspreid

Hoe lossen we dit op?
Op diverse evenementen in onze regio kan je deze 
zomer onze Ibogem afvaleilanden terugvinden.
Deze eilanden zijn gemakkelijk te herkennen via 
de Ibogem vlag op strategische plaatsen van het 
evenement

Organiseer je zelf een evene-
ment?
Stuur snel een mailtje naar communicatie@ibogem.
be met een omschrijving van je project, de datum 
en het aantal aanwezigen.

Meer info op alertvoorasbest.be

Meer sorteren in 
De Nieuwe Blauwe Zak.

Nu is het aan jou.

OPHALING ASBEST AAN HUIS
Asbest is schadelijk voor de gezondheid. Het afvoeren kan dus best in zo veilig mogelijke 
omstandigheden gebeuren. 

Grote asbestzakken
Inwoners van Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht kunnen asbestzakken (afmetingen 3 
x 1 m) kopen aan € 30/stuk om daarin gebonden asbest te steken. Bij elke zak zit ook 
een persoonlijke beschermingskit. De zakken kunnen aangekocht worden bij Ibogem, 
onthaal, Schaarbeekstraat 27, 9120 Melsele. Voor de ophaling van de zakken kan je online 
een aanvraag indienen via www.ibogem.be. Ibogem zal nadien een tijdstip van ophaling 
doorgeven. De gevulde asbestzakken moeten zo dicht mogelijk bij de straatkant gelegd 
worden, op een plaats die vlot bereikbaar is met een vrachtwagen.

Kleine asbestzakken
Voor kleine hoeveelheden asbest (en niet-gebonden asbest) kunnen kleine zakken aange-
kocht worden aan € 3/stuk. De kleine zakken meten 80 x 120 cm. Kleine gevulde zakken kan 
je niet aan huis laten ophalen, maar kan je naar het recyclagepark in Verrebroek brengen. 
Aparte beschermingskits kunnen steeds aangekocht worden bij Ibogem aan € 6/stuk. Een 
kit bestaat uit een wegwerpoverall, een stofmasker en handschoenen.

Hoe omgaan met asbest?
Asbest is de verzamelnaam voor een groep natuurlijke materialen (vezelachtige silicaten) 
die vanwege hun uitzonderlijke eigenschappen in het verleden vaak werden gebruikt. 
Asbest brengt talrijke gezondheidsrisico’s met zich mee, zeker wanneer deze vezels vrijko-
men en worden ingeademd. Symptomen zijn pas na 30 tot 40 jaar zichtbaar. Het gevaar 
van asbest hangt af van de mate waarin de vezels gebonden zijn met andere materialen. 
Daarom mag je asbesthoudend materiaal nooit breken of beschadigen. Wees daarom 
steeds alert! Meer tips op de website van Ibogem.

App AsbestCheck
“Heb ik asbest in huis?” Het is een vraag die veel mensen zich terecht stellen. De kans dat 
jouw woning asbest bevat, is namelijk best groot. Zeker als ze ergens tussen 1950 en 2000 
werd gebouwd of grondig verbouwd. De app AsbestCheck kan je alvast helpen inschatten 
of ook jij met asbest te maken hebt. En vooral: wat je dan verder moet doen!
Raadpleeg meer tips over asbest herkennen en al dan niet zelf verwijderen op 
www.asbestinfo.be.



Kalender Kringwinkel 2019

Zaterdag 1/06
Strandartikelen

Zaterdag 29/06
Tupperware

Zaterdag 6/07
Boekenmarkt

Zaterdag 17/08
Terug naar school

Zaterdag 7/09
Muziek

Zaterdag 21/09
China

Zaterdag 19/10
Dag van 

De Kringwinkel
RETRO

HALLOWEEN
DESIGN

Zaterdag 30/11
Kerstmarkt, Lego & 
Playmobil

Dinsdag 24/12 & 
Dinsdag 31/12
Open tot 15u00
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www.ibogem.be/kringwinkel — facebook.com/dekringwinkelibogem

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

WAAR ANDERS?
Open van dinsdag t.e.m. zaterdag
Van 10 tot 18 uur
De Warande 46, 9120 Beveren 

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

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

DIY make-over: de kinderkamer
De Kringwinkel is er voor groot en klein. Niet alleen volwassenen zijn vragende partij voor een 
gezellig Kringinterieur, ook de kinderkamer wordt in één klap een Kringparadijs met een paar goed 
gekozen en gepimpte Kringspulletjes. Hoe je dat doet? Met deze tips van Katrien Vanderlinden, 
creatieve duizendpoot en bezielster van Wonderwalls.

Stoefbordjes
Wie de kamer van zoon of dochter een ma-
ke-over wil geven, vindt in De Kringwinkel 1001 
schatten. Neem nu van die weesbordjes die 
ooit deel uitmaakten van een prachtig servies. 
Zonde om er niks mee te doen, want met hun 
gouden randjes of fijne bloemetjes zijn ze juist 
prachtig om de hele dag naar te kijken. Aan de 
muur ermee!
Dit heb je nodig:
• Een 20-tal mooie borden van verschillende 
formaten 
• Muurverf, alcoholstiften of speciale hobbys-
tiften. 
Tip: Porseleinstiften kan je makkelijk uitwissen. 
Je kan er zelfs tekeningen mee maken op de 
ramen. 
• Hangers met een haakje, dubbelzijdige kleef-
band 
• Hamer, kleine nagels

• Versier de borden zoals jij dat wil. Je kan ze 
natuurlijk ook versieren voor je ze ophangt. 
• Zet een stap achteruit en bewonder het 
resultaat.

Opsmuk voor je kruk
Een goede kruk is ieders geluk. Maar een saaie 
kruk past nu eenmaal niet in een gezellige 
kamer. Haal in De Kringwinkel een kader met 
borduurwerk en ga aan de slag!

Creatief schilderen

Dit heb je nodig:
• 1 schilderij 
• Acrylverf 
• Penselen 
• Een tikkeltje fantasie 
Zo ga je te werk:
• Zoek een leuk schilderij en neem verf en 
penseel bij de hand. 
• Laat je fantasie de vrije loop en schilder het 
favoriete monster van je kind over het schilde-
rij, of maak er gewoon iets grappigs van. 
Nog toffer: laat je kinderen zelf aan de slag 
gaan. Plezier gegarandeerd!

Nog dingen in kaders tegengekomen in De 
Kringwinkel? Schilderijtjes, bijvoorbeeld? Of het 
nu idyllische berglandschappen zijn of poëti-
sche stillevens, mits wat extra versiering zijn ze 
i-de-aal om de kinderkamer mee te versieren. 
Wedden dat je hiermee een monsterhit scoort?

Dit heb je nodig:
• Borduurwerk 
• Schaar 
• Nietjespistool 
• Krukje waarvan je de zitting los kan schroeven 
Zo ga je te werk:
• Haal het borduurwerk uit de kader en leg het 
met de goede kant naar beneden op de grond. 
• Vijs de zitting van de kruk los en leg ze met 
de goede kant op het borduurwerk. Knip de 
vorm van de zitting uit en zorg daarbij voor een 
ruime zoom. 
• Plooi de zoom om en niet de stof aan de on-
derkant van het zitje vast met een nietpistool. 
Tip: Zijn de plooien te dik? Geef dan rondom 
nog wat knipjes in de zoom zodat je de zoom-
stroken apart kunt vastnieten. 
• Schroef het onderstel terug vast op de zitting 
en plant je bips op de kruk. Klaar!

Zo ga je te werk:
• Maak op de grond een compositie die je leuk 
vindt. 
Tip: Nummer de achterkant van de bordjes, dan 
weet je straks weer wat waar moet hangen. 
• Kleef op elk bord een hanger met een haakje. 
Grote borden krijgen 2 haakjes. 
Tip: Bord te zwaar? Gebruik dan touw en flink 
wat dubbelzijdige ducttape. 
• Hou het bord tegen de muur en teken met 
een potlood waar de nagel moet komen. Klop 
de nagel een beetje schuin en diep genoeg in 
de muur. 

De Kringwinkel 
is heel de 

zomer open!
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