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Vanaf 1 januari 2020 mogen evenementen 
geen wegwerpbekers meer gebruiken, 
tenzij de organisator erin slaagt om 90% 
van de eenmalige verpakkingen selectief 
in te zamelen voor recyclage. Ibogem wil 
organisatoren helpen om een duurzaam 
evenement op poten te zetten. Je kan her-
bruikbare bekers uitlenen, een wasstraat 
om de bekers te wassen en afvaleilanden 
om afval gescheiden in te zamelen. 

Herbruikbare bekers
Herbruikbare bekers vervangen plastic weg-
werpbekers en vermijden dus heel wat afval. Je 
gebruikt ze zoals glazen, maar ze zijn veiliger 
omdat ze onbreekbaar zijn. Ibogem beschikt 
over een groot aantal herbruikbare bekers van 
polycarbonaat in twee maten: 25 cl en 33 cl. 
Je kan er water, frisdrank en bier in schenken. 
Het gebruik van de bekers is gratis. Verloren of 
kapotte bekers worden aangerekend. 

Professionele wasstraat
Omdat afwassen vaak een struikelblok is 
voor het gebruik van herbruikbare bekers, 
kocht Ibogem een professionele wasstraat. 
De wasstraat is zuinig in water, energie en 

chemicaliën. De wasstraat werkt snel: in een 
uur kunnen meer dan 1000 bekers gewassen 
worden. Machinaal wassen verlengt bovendien 
de levensduur van de herbruikbare bekers. Bij 
handwas lopen ze immers krassen op en dat 
maakt ze minder smakelijk om uit te drinken. 
Voor het gebruik van de wasstraat wordt een 
waarborg gevraagd.

Afvaleilanden
Op elk evenement ontstaat afval. Om afval 
te sorteren bij het publiek leent Ibogem 
afvaleilanden uit. Een afvaleiland bestaat 
minimaal uit een restcontainer en een 
pmd-container. Je kan ook backstage afval 
sorteren. Daarvoor worden minstens drie 
grote containers geleverd: restafval, pmd en 
papier-karton. Door te sorteren kan je geld 
uitsparen, want recycleerbare afvalsoorten zijn 
goedkoper dan restafval (niet-recycleerbaar). 

Aanvragen
Duurzaam feestmateriaal aanvragen doe je 
ten laatste twee maanden vóór je evenement 
plaatsvindt. Raadpleeg de tarieven en het 
reglement op onze website www.ibogem.be. 

Meer info over de wetgeving op https://www.
ovam.be/wetgeving-cateringmateriaal. 

De Afvalkrant

O
p 1 september zijn onze statuten 
gewijzigd. Na de uittreding van 
private partner Indaver blijven de 
gemeenten Beveren, Kruibeke en 

Zwijndrecht over als  hoofdaandeelhouders.

Recent is ook het beleidsplan 2019-2024 
goedgekeurd. Met dat plan, opgebouwd 
rond 9 belangrijke pijlers, legt de Raad van 
bestuur vast waar we in deze legislatuur 
met Ibogem naar toe willen. Zo lees je in dit 
nummer hoe we meewerken aan duurzame 
evenementen door het beschikbaar stellen 
van afvaleilanden, herbruikbare bekers en 
een professionele wasstraat.

Gespreid over enkele jaren zal ook diftarin-
zameling voor restafval ingevoerd worden. 
Daarnaast willen we verder, waar mogelijk 
en opportuun, sorteerstraten met onder-
grondse containers inplanten. Sensibiliseren 
om afval te vermijden en zoveel mogelijk te 
hergebruiken blijft voornaam. Een logisch 
gevolg is de verdere aanpassing en moderni-
sering van de Kringwinkel. Wil je meer weten 
over al onze toekomstplannen lees dan het 
volledige beleidsplan op onze website.

Zo willen we Ibogem verder uitbouwen tot 
een goed werkende, financieel gezonde en 
toekomstgerichte onderneming. Cruciaal 
blijft daarbij de aandacht voor duurzaam-
heid en een uitstekende dienstverlening aan 
onze burgers.

Tot slot wens ik iedereen nog deugddoende 
eindejaarsfeesten en vooral een gezond en 
voorspoedig 2020.

Roger Heirwegh, voorzitter

Editoriaal Duurzame evenementen
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Volg ons ook op facebook!
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Sorteer meer bij PMD
Sinds juni mag je meer in de blauwe zak sorteren. PMD stond tot voor kort voor 
Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons. De P van 
PMD is echter uitgebreid en staat nu voor alle plastic verpakkingen. 

Dat is gemakkelijk! Naast plastic flessen, mag je nu ook plastic folies, schaaltjes, 
vlootjes, zakjes en potjes bij PMD deponeren. Alles waar je vroeger eigenlijk 
over twijfelde. 

Meer PMD minder restafval
De eerste cijfers moeten nog voorzichtig geïnterpreteerd worden, maar we 
zien nu toch al duidelijk een verschuiving. De eerste maanden steeg het ge-
wicht van PMD met ongeveer 20%. In oktober zagen we al een stijging van 
40%. Het restafval is gemiddeld gedaald met 5% gewicht. 

Dankzij jullie inspanningen kunnen we meer materialen uit het restafval 
halen en recycleren. Dat betekent dat er minder nieuwe grondstoffen nodig 
zijn, minder energie en dat er minder CO

2
.wordt uitgestoten. Winst voor het 

milieu en de portemonnee dus! 

Breng je gft-labels 
binnen
Op 1 mei 2019 is Ibogem gestart met diftarinzameling voor 
gft (groente-, fruit- en tuinafval). De betaling gebeurt via 
voorafbetaling op je persoonlijke diftarrekening. Je hoeft 
sindsdien dus geen label meer aan je container te han-
gen om die te laten ledigen.

Heb je nog gft-labels liggen? Breng ze dan nog gauw 
binnen voor terugbetaling. Je kan nog tot 31 december 
2019 terecht in het gemeentehuis. Daarna kan je nog 
langsgaan bij Ibogem (tot 1 april 2020).

• Gemeente Zwijndrecht: onthaal gemeentehuis, Bin-
nenplein 1 (terugbetaling via rekening)

• Gemeente Beveren: onthaal gemeentehuis, Stations-
straat 2 (terugbetaling cash)

• Gemeente Kruibeke: onthaal gemeentehuis, O.L.
Vrouwplein 18 (terugbetaling via rekening)

• Ibogem: onthaal, Schaarbeekstraat 27, Melsele (terug-
betaling cash of op diftarrekening)

Wat is diftarinzameling voor gft? Hoe kan je je container 
laten chippen? Hoe kan je je saldo raadplegen? Lees 
alles over diftar gft op https://www.ibogem.be/sorteren/
diftar-gft/ 

Download
Recycle!
Recycle! weet alles van afval.

In samenwerking met Bebat en Recupel

Ophaalkalender 2020
De nieuwe ophaalkalender zit bij deze Afvalkrant. Beveren A 
en Beveren B zijn opnieuw gebundeld in één exemplaar. Zoek 
je straat op (p. 6-7) om te weten bij welke zone je hoort.

Heb je de ophaalkalender toch niet gekregen? Je kunt er 
nog een afhalen bij het onthaal van Ibogem (Schaarbeekstraat 
27, Melsele), op het recyclagepark of in je gemeentehuis. 

Surf naar https://www.ibogem.be/ophalingen of download de 
Recycle! app voor je smartphone. Zo vergeet je nooit meer je 
afval buiten te zetten. 

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.
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Speciale asbestzakken
Asbest is schadelijk voor de gezondheid. Het afvoeren kan dus best in zo veilig moge-
lijke omstandigheden gebeuren. Sinds dit jaar kan je bij Ibogem, in samenwerking met 
de OVAM, speciale asbestzakken aankopen. 

Ophaling asbest aan huis
Voor € 30 koop je een grote asbestzak (3 x 1 m) inclusief ophaling aan huis en per-
soonlijke beschermingskit. Een grote asbestzak is ideaal voor grote stukken, zoals 
asbesthoudende dakplaten. Om te vermijden dat je een gevulde asbestzak niet meer 
kan verplaatsen, vul je hem best op de plaats van de ophaling zelf.

Asbest naar het recyclagepark
Je kan asbest ook naar het recyclagepark van Verrebroek brengen (tot 200 kg per 
jaar gratis). Je kan daarvoor kleine asbestzakken aankopen (80 x 120 cm, € 3/stuk 
excl. persoonlijke beschermingskit). Het is niet verplicht om de speciale asbestzakken 
te gebruiken, maar als je asbest naar het recyclagepark brengt, moet het wel verpakt 
zijn (bv. in een dikke plastic zak).

Je kan asbestzakken aankopen bij het onthaal van Ibogem, Schaarbeekstraat 27, 9120 
Melsele (niet op de recyclageparken). Beschermingskits (wegwerpoverall, een stofmas-
ker en handschoenen) kan je ook apart aankopen (€ 6/stuk).

Lees tips over asbest herkennen en al dan niet zelf verwijderen op www.asbestinfo.be.

Geef uw papier 
en karton een 
veilige thuis.

Vermijd waaivuil. Bind papier en 
karton samen met natuurtouw of stop 

ze in een stevige, gesloten doos. 

Begin zelf te 
composteren
Composteren is niet zo moeilijk als het lijkt. Haal 
een compostvat bij Ibogem voor € 11 en begin er-
aan. Het tuin- en keukenafval dat je toevoegt, wordt 
door natuurlijke bacteriën, schimmels, pissebedden 
en wormen omgevormd tot humus die opnieuw 
voor leven en voedsel in de bodem zorgt. Daarmee 
is de kringloop rond. 

Op onze website vind je tips en filmpjes: https://
www.ibogem.be/composteren/composteren-star-
ten/.

onthaal
Kring-
winkel

RP 
Melsele

RP Rupel-
monde

RP Verre-
broek

 di 24-12 kerstavond tot 15u tot 15u tot 15u tot 15u tot 15u

 woe 25-12 Kerstmis

do 26-12 2e kerstdag

vr 27-12

za 28-12 

ma 30-12

 di 31-12 oudejaarsavond tot 15u tot 15u tot 15u tot 15u tot 15u

woe 1-1-2020 Nieuwjaar

do 2-1-2020 2e nieuwjaarsdag

vr 3-1-2020

Sluitingsdagen eindejaar

enkel RP Melsele is 
open

Ook etensresten bij gft
Sinds begin dit jaar mag je ook keukenafval en etensresten (zowel plantaardig als 
dierlijk) bij gft (groente-, fruit- en tuinafval) deponeren. Ook schaaldierresten (uit-
gezonderd schelpen), vaste zuivelproducten (zoals kaas), eieren en mest van kleine 
huisdieren (bv. cavia, konijn) mogen in de groene bak. 

Theezakjes en koffiepads horen niet meer bij gft omdat ze vaak kunststoffen bevatten. 
Papieren koffiefilters behoren wel nog tot het gft-afval.



De eindejaarsperiode is een gezellige tijd, 
maar ook duur en goed voor heel wat afval. 
Hoe breng je kerst en nieuw even leuk door, 
maar goedkoper en met minder afval? Toon 
jouw goed voornemen voor 2020 en begin 
te kringen! 

Een goed cadeau = een duur-
zaam cadeau
Koop een cadeau waar de ontvanger écht iets 
aan heeft en waarbij de kans dat hij het niet 
zal gebruiken minimaal is. Speciale hobby’s, 
interesses of gemeenschappelijke ervaringen 
helpen je al een eind op weg. Een geschenkbon 
bespaart je kopzorgen en afval. 

Of breng een bezoekje aan De Kringwinkel! Je 
vindt er immers meer dan je zoekt; verrassend 
originele geschenken voor weinig geld. Van 

gadgets tot kleding, speelgoed, huisraad en 
meubels. Zo goed als nieuw of antiek, in hout 
of in plastic, kitsch of erg trendy. 

Ga voor zero waste cadeau-
verpakking
Cadeaupapier is vaak heel mooi, maar niet 
ecologisch gezien de beperkte tijd dat het rond 
het cadeau zit. Verpak je geschenk eens in 
een oude krant – misschien staat er ergens 
wel een leuk citaat dat bij de ontvanger past? 
Of gebruik een kleurrijk magazine – zoals een 
speelgoedboek van de Sint. 

Je kan ook een kartonnen doos nemen en die 
versieren met papieren vormpjes, stempels, 
stickers, lint, knopen… Plezier gegarandeerd. 
Een mooie blikken doos als verpakking is ook 
een topper: geschenk en opbergruimte in één. 
Je vindt ze in alle soorten in De Kringwinkel.  

Herbruikbaar servies is niet 
mis
Papieren tafellakens, plastic bekers en karton-
nen bordjes is gemakkelijk, maar niet ecolo-
gisch en eigenlijk ook niet zo smakelijk. Heb je 
servies te kort? In De Kringwinkel vind je een 
heleboel servies voor weinig geld. 

Maak een originele feesttafel met verschil-
lende borden en tassen. Elke gast kiest zijn 
favoriete dessin en het ijs is meteen gebroken. 
Heb je geen twintig dezelfde dessertglaasjes? 
Gebruik eens koffiekopjes.
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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 tot 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!

Kalender Kringwinkel 2020

Zaterdag 11/01
Boekenmarkt

Zaterdag 25/01
Fotografie

Zaterdag 1/02
Valentijn

Zaterdag 8/02
Carnaval

Zaterdag 22/02
China

Zaterdag 14/03
Retrodag 

Design

Pasen

Zaterdag 30/05
Strandartikelen

Zaterdag 20/06
Tupperware

Zaterdag 4/07
Boekenmarkt

Zaterdag 22/08
Terug naar school

Afvalarme feestdagen? Wie kringt die wint!

En wat met de kerstboom?
Een echte kerstboom of een nepboom? Niks 
schept zo veel kerstsfeer als de geur van een 
fiere spar in je living. Maar ecologisch is het 
niet. Elk jaar worden er miljoenen kerstbomen 
gekapt en dan zwijgen we nog over de kerst-
boomverbrandingen. Maar een nepboom is 
daarom niet milieuvriendelijker. 

Wat wel helpt, is in De Kringwinkel een 
tweedehands kerstboom adopteren. Wil je 
geen naalden op de grond en hou je niet van 
plastic? Versier dan eens een kamerplant of 
knutsel een alternatieve boom uit pallethout 
of snoeiafval. Wedden dat je woonkamer er dan 
minstens even gezellig uitziet?


