
december 2020 — editie 59 | Beveren - Kruibeke - Zwijndrecht

Sinds juni 2019 mag er meer in de blauwe 
zak (de Nieuwe Blauwe Zak). Je restafvalzak 
is een pak lichter geworden, de PMD-zak 
een stuk voller. En dat is een goede zaak, 
want hoe meer we sorteren, hoe meer we 
kunnen recycleren. 

Maar het kan nog beter! We zitten immers nog 
niet aan de beoogde daling van 8 kg restafval 
per inwoner per jaar. Kijk dus goed rond in 
je keuken of badkamer op zoek naar plastic 
verpakkingen. Een botervlootje of yoghurt-
potje? Blauwe zak. Plastic zakjes en folie? 
Blauwe zak. Tube tandpasta of plastic potje van 
dagcrème? Blauwe zak. En vergeet de metalen 
verpakkingen en drankkartons niet. Want het 
zou zonde zijn als een verpakking die we kun-
nen recycleren bij het restafval terechtkomt.

Nog een paar tips voor een goede recyclage: 
steek verpakkingen zeker niet in elkaar, want 
dan worden ze niet automatisch gesorteerd en 
belanden ze bij het restafval. Maak de plastic 
folie los van schaaltjes en gooi ze apart in 
de blauwe zak. Verpakkingen van motorolie, 
pesticiden en giftige stoffen horen nog altijd 
niet bij PMD. Die verpakkingen vormen een 
veiligheidsrisico voor de sorteerders. 

Twijfels? Kijk op www.betersorteren.be.

De Afvalkrant

Er kan meer bij PMD dan je denkt
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Volg ons ook op facebook!

Er mag meer bij PMD dan je denkt

Sinds de zomer van 2019 
gebruiken we in onze 
intercommunale de Nieuwe 
Blauwe Zak. En je hebt het 
vast al gemerkt: 
je restafvalzak is een pak 
lichter geworden, de PMD-zak 
een stuk voller. En dat is een 
goede zaak. Want hoe meer 
we sorteren, hoe meer we 
kunnen recycleren.

Maar het kan nog beter. Kijk 
dus goed rond in je keuken of 

badkamer. Een botervlootje of 
yoghurtpotje? Geen probleem. 
Plastic zakjes en folie? Het 
mag! Spuitbussen of plastic 
potjes van dagcrème? Doen! 
En vergeet natuurlijk de 
metalen verpakkingen en 
drankkartons niet!

Want geef toe, het zou toch 
zonde zijn als een verpakking 
die we kunnen recycleren bij 
het restafval terechtkomt?

Je twijfelt nog? 
Op www.betersorteren.be 
vind je meteen het antwoord.

 Is het een verpakking?
 Is het volledig plastic?
 Dan gaat het in de Nieuwe Blauwe Zak.

Kruibeke start 
met diftar rest
Bedankt aan de inwoners van Kruibeke! 
Jullie hebben massaal jullie keuze voor 
een restafvalcontainer doorgegeven. On-
dertussen zijn de meeste containers ook al 
geleverd. Nog niet bij jou? Dan mag je hem 
eerstdaags verwachten.

Zak wordt container
Vanaf 1 januari 2021 worden er immers in 
de hele gemeente Kruibeke geen restafval-
zakken meer opgehaald. De ophaling van 
restafval gebeurt vanaf dan met containers. 

De containers worden gewogen. Je betaalt 
enkel voor de kilo’s die je effectief aanbiedt.  
Dat noemen we het diftarsysteem. Je hebt 
daarmee ook je eigen afvalrekening in de 
hand: als je afval vermijdt en goed sorteert, 
zal je minder betalen.  

Kruibeke is de eerste van onze drie ge-
meenten die de omschakeling naar diftar 
rest maakt. Zwijndrecht en Beveren volgen 
op korte termijn.  

Vragen? Kijk op www.ibogem.be, mail naar 
diftar@ibogem.be of bel 0800 53 339.

• Is het een verpakking?
• Is het volledig plastic?

2 x ja? in de Nieuwe Blauwe Zak!

Doe de test op p. 2.

Met ophaal-
kalender 

2021
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Aan de slag met 
kringlooptuinieren
Als het voorjaar lonkt, is het tijd om aan de tuin te denken. 
Waarom niet beginnen met kringlooptuinieren? Kring-
looptuinieren is tuinieren zonder afval. Het ‘afval’ wordt 
teruggegeven aan de natuur. Kringlooptuinieren is ook 
meer genieten en minder werken in de tuin!  

In het voorjaar plannen we volgende workshops in sa-
menwerking met Vlaco vzw: 

Moestuinieren (dinsdag 2 maart 2021)
Pesticidenvrij tuinieren (dinsdag 30 maart 2021)
Kippen houden en verzorgen (27 april 2021)

Gratis, maar inschrijven is verplicht. 
Schrijf je in via info@ibogem.be.

Het juiste antwoord? Ze mogen alle zes in de Nieuwe Blauwe Zak!

Er mag meer bij PMD 
dan je denkt
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Doe de test! 
Bekijk de verpakkingen hiernaast. Weet jij of ze 
in de Nieuwe Blauwe Zak horen of niet?

Bekijk het juiste antwoord onderaan de pagina.

Je twijfelt of een verpakking in de Nieuwe Blauwe 
Zak mag? Op www.betersorteren.be vind je 
meteen het antwoord.

Harde plastic hoort niet bij 
grofvuil
Plastic emmers en bakken, niet-elektrisch plastic speelgoed, plastic tuinmeube-
len, pvc buizen… mag je niet aanbieden voor grofvuil. Harde plastic is perfect 
recycleerbaar. Het zou zonde zijn als die grondstoffen worden verbrand samen 
met het restgrofvuil. Je brengt harde plastic naar het recyclagepark. 

Brandbaar restgrofvuil, kortweg ‘grofvuil’, is alles wat niet op een andere manier 
gesorteerd kan worden en, ook na manuele verkleining, te groot is voor de 
restafvalzak of -container. Er zijn nog andere materialen die niet bij grofvuil 
mogen aangeboden worden. Kijk voor alle voorwaarden op onze website. 

Tip: Als het materiaal nog bruikbaar is, kan je er iemand anders een plezier mee 
doen! Maak een afspraak om het gratis te laten ophalen door De Kringwinkel.
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Vlot naar het recyclagepark 
dankzij afspraak
Als je naar het recyclagepark wil komen op dinsdag, woensdag of zaterdag moet je 
een afspraak maken. Een bezoek op afspraak is tijdens de lockdown in het voorjaar 
efficiënt gebleken en blijft dat nog altijd. Als je een afspraak maakt, weet je immers 
dat je niet lang zal moeten wachten. Ook de tijd op het recyclagepark zelf is korter. 

Op donderdag en vrijdag is het recyclagepark vrij toegankelijk, maar lopen de 
wachtrijen wel eens op. 

Wist je dat je ook de dag zelf nog een afspraak kan maken als er plaats is? Meerdere 
bezoeken per dag/week zijn mogelijk. Maak een afspraak via onze website.
Voor de gratis zone hoef je geen afspraak te maken.

Download
Recycle!
Recycle! weet alles van afval.

In samenwerking met Bebat en Recupel

Hou ze samen, 
voor ze op straat 

belanden.

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

ze in een stevige, gesloten doos. 

Nieuwe ophaal- 
kalender in de bus
De ophaalkalender voor 2021 zit bij deze Afvalkrant. 
De lay-out is hetzelfde als vorig jaar, dus je zal hem 
meteen herkennen.. 

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 down-
load de Recycle! app voor je smartphone. Zo vergeet je 
nooit meer je afval buiten te zetten. Deze app is gratis 
en beschikbaar voor Android en iPhone.

Het afsprakensysteem op de  
recyclageparken zorgt voor een vlot-
tere en kwalitatievere dienstverlening. 
Beter voor de gebruiker en voor de 
verwerking van het afval. 

Jens De Wael, voorzitter Raad van Bestuur Ibogem

onthaal Kring-
winkel

RP 
Melsele

RP Rupel-
monde

RP Verre-
broek

 do 24-12 kerstavond tot 15u tot 15u tot 15u tot 15u tot 15u

vr 25-12 Kerstmis x x x x x

za 26-12 2e kerstdag x x x x x

ma 28-12 x x x x

di 29-12 x x

wo 30-12 x x

do 31-12 oudejaarsavond tot 15u tot 15u tot 15u x x

vr 1-1-2021 Nieuwjaar x x x x x

za 2-1-2021 2e nieuwjaarsdag x x x x x

Sluitingsdagen eindejaar 2020



De Kringwinkel heeft als doel de afvalberg 
te verkleinen en zoveel mogelijk spullen 
een tweede leven te geven. Alles wat je in 
onze winkel kan kopen, is gecontroleerd 
en kan je meteen opnieuw gebruiken. De 
Kringwinkel staat voor tweedehands, maar 
ook voor kwaliteit. Om dat te garanderen, 
moeten we streng zijn bij het aannemen 
van goederen.

Als je iets komt brengen of we komen iets opha-
len, kijkt de kringwinkelmedewerker je spullen 
na en beslist hij of het materiaal nog bruikbaar 
is of niet. Spullen die niet herbruikbaar zijn, 
worden niet aangenomen. Je moet die spullen 
zelf naar het recyclagepark brengen. Je kan op 

voorhand een afspraak voor het recyclagepark 
maken en de twee bezoeken combineren.

Herbruikbaar of niet?
Alles wat je zelf niet meer wilt en waar ie-
mand anders blij mee zou zijn, kan je naar de 
Kringwinkel brengen. Je mag best zien dat de 
spullen gebruikt zijn, als ze nog maar in een 
goede staat verkeren. Denk maar aan meubels, 
huisraad, kleding, boeken, platen en speelgoed. 

Er zijn echter een aantal zaken die we niet aan-
nemen omdat ze niet meer herbruikbaar zijn 
(zoals vuile zetels), omdat ze een veiligheids-
risico inhouden (zoals gasflessen) of omdat 
onze klanten het niet meer kopen (zoals hoge 
wandkasten).
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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 2021
Januari:

Boekenmarkt

Fotografie

Februari:

Valentijn

Carnaval

China

Maart

Retro, design & Pasen

Mei

Strandartikelen

Juni

Tupperware

Geen acties meer op één 
dag (coronamaatregelen). 
 

De themahoeken worden 
in de voorziene periode 
regelmatig aangevuld. 
 

Volg ons voor updates!

 

Veilingsite  
topstukken
Speciale omstandigheden vragen om crea-
tieve oplossingen. Aangezien De Dag van De 
Kringwinkel niet kon doorgaan zoals anders, 
lanceerden we een online veiling van top-
stukken. Je biedt vanuit je zetel op de beste 
herbruikbare spullen en krijgt ze nadien thuis 
geleverd.

Hoe werkt het? Ga naar www.ibogem.be/
kringwinkel en kies voor ‘veilingsite’. Nadat je 
een account gemaakt hebt, kan je een bod 
doen op je gewenste artikel. Je geeft ook een 
maximumbod in. Dat maximumbod is niet 
zichtbaar voor anderen. 

Bij een hoger bod van iemand anders, wordt 
jouw bod automatisch verhoogd zodat je 
over de andere biedt. Er wordt niet over je 
maximumbod gegaan zonder dat je daarvoor 
toestemming geeft.

Als je aan het eind van de veilingperiode 
gewonnen hebt, wordt je artikel opgestuurd.

Meer info op www.ibogem.be/kringwinkel.

Tweedehands, maar kwaliteit

niet meer 
bruikbaar

beschimmelde  
of vuile boeken

gescheurd of vervuild textiel

proper > textielcontainer
vervuild > restafval

niet veilig

niet meer 
gewild

voertuigen: motoren, 
brommers, auto’s

etenswaren

vuile matrassen

> recyclagepark 
(brandbaar restgrofvuil)

salon met scheuren, 
vlekken of vervuild 
met dierenhaar
> recyclagepark 
(brandbaar restgrofvui)l

kasten waarvan
onderdelen ontbreken
> recyclagepark
(afhankelijk van materiaal)

bouwafval: steenpuin, 
gyproc, dals, klinkers

> recyclagepark 
(afhankelijk van materiaal)

gebroken huisraad

> recyclagepark, 
(bouw- en sloopafval)

videocassettes
cassette > restafval
infoblad > papier-karton
plastic doosje > recyclage-
park (harde plastic)

encyclopedie
Lekturama
Artis Historia

> papier-karton

hoge wandkasten

> recyclagepark 
(afhankelijk van 
materiaal)

toestellen die werken op 
gas, gasflessen en gasbidons 
(behalve campingaz)

> erkende verdeler

klein gevaarlijk afval
> recyclagepark (kga)

tv met beeldbuis, zonnebank
> recyclagepark (elektro)

vuurwapens
munitie

> politie

Jammer, maar niet 
voor De Kringwinkel


