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Verdere uitrol diftarsysteem restafval
Na Kruibeke is het in januari 2022 de beurt
aan de inwoners van Zwijndrecht om de
overstap te maken naar het diftarsysteem
voor restafval.
V.U.: Jens De Wael, Schaarbeekstraat 27, 9120 Beveren

Met het diftarsysteem willen we twee dingen:
dat er minder restafval is (door afval te vermijden en door beter te sorteren) en dat de reële
kosten voor de inzameling en de verwerking
van je afval correct worden aangerekend.

Minder restafval
Sinds 1 januari 2021 worden er in de gemeente
Kruibeke geen restafvalzakken meer opgehaald,
maar bieden de inwoners hun restafvalcontainer aan. De voorlopige cijfers zijn veelbelovend.
De eerste drie maanden is de hoeveelheid
restafval in Kruibeke met meer dan 30% verminderd in vergelijking met vorig jaar.
Per ophaling wordt gemiddeld 60% van de
restafvalcontainers aangeboden. Een 40 L-container bevat gemiddeld 5 kg restafval, een 120 L

Diftar ... ?
Diftar staat voor geDIFferentieerd TARief. De
containers worden gewogen. Je betaalt per
lediging en voor de kilo’s die je aanbiedt.
Op die manier betaalt ieder voor zijn eigen
verbruik. Je hebt dus ook je eigen afvalrekening in de hand: als je afval vermijdt en
goed sorteert, zal je minder betalen.

12 kg, een 240 L 26 kg. Sindsdien wordt er meer
pmd en gft aangeboden. Er werden ook meer
gft-containers en compostvaten in gebruik
genomen.

Omschakeling Zwijndrecht
Het diftarsysteem wordt nu uitgerold in de
gemeente Zwijndrecht. In de loop van juli
krijgen de inwoners een e-mail of een brief in
de bus. Daarin zal je alle info terugvinden over
het diftarsysteem en de stappen die je moet
ondernemen om de omschakeling te voltooien.
De
restafvalcontainers
worden
vanaf
januari 2022 verplicht in gebruik genomen
in Zwijndrecht. Koop geen grote voorraad
restafvalzakken meer. Deel bijvoorbeeld een rol
met anderen.
Gemeente Beveren zal in de loop van 2022
overschakelen.
Meer info op www.ibogem.be.
Volg ons ook op facebook!

Wat moet er nog uit
je restafval?

Inzet op duurzaamheid en
hergebruik is niet enkel goed voor
het leefmilieu, maar zorgt ook dat
afvalverwerking in de toekomst
betaalbaar blijft.”

‘Moeten’ inderdaad, want wist je dat je wettelijk verplicht
bent om te sorteren? Sorteren doe je niet alleen voor het
milieu en voor je portemonnee. Je mag geen afvalstoffen die
selectief ingezameld worden, meegeven met het restafval.

Huisvuil [restafval] omvat alle afvalstoffen die ontstaan door
de normale werking van een particuliere huishouding en
de gelijkgestelde afvalstoffen die in de voorgeschreven recipiënten voor huisvuilophaling kunnen worden geborgen,
met uitzondering van selectief ingezamelde afvalstoffen.
(VLAREMA).

Zoveel om te sorteren
Aan huis worden er 5 afvalsoorten opgehaald die wel
gerecycleerd kunnen worden. Op het recyclagepark kan je
maar liefst 23 afvalsoorten sorteren die gerecycleerd kunnen
worden. Je zal merken dat sorteren en aanbieden van recycleerbare materialen ook goedkoper is dan alles bij restafval
te deponeren. En zo wint iedereen.

Jens De Wael, voorzitter Raad van Bestuur Ibogem

Sorteren recyclagepark
Zakken/dozen met gemengd afval worden niet aanvaard op het recyclagepark. Sorteer je materiaal thuis en plaats het gesorteerd in je wagen.
Stop dus maar 1 afvalsoort in 1 zak/doos. Op die manier kan de recyclageparkwachter snel controleren en bespaar je zelf tijd bij het lossen.
Bereid je bezoek voor via www.ibogem.be. Di-woe-zat op afspraak.

Meer sorteertips op www.ibogem.be, je ophaalkalender of in
de Recycle! app..

Tip 1 Plastic verpakking? Bij pmd!

Tip 2 Etensresten horen in je
gft-container.
Tip 4 Geef spullen een tweede leven.

Zowel plantaardig als dierlijk keukenafval
en etensresten (behalve mosselschelpen
en botjes).

Herstel het, maak er iets anders van, verkoop het, geef het
weg of breng het naar de Kringloopwinkel.

Tip 5 Plan een bezoek aan het recyclagepark.

Tip 3 Textiel
textielcontainer.

gaat

in

Metalen, elektro, kga, piepschuim, kurk, textiel, matrassen,
glas, harde plastic, folie, hout, gipsplaten, zuiver steenpuin,
tuinafval, banden ... (niet-recycleerbare materialen: brandbaar grofvuil, bouw- en sloopafval, gebonden asbest)

de

Ook textiel dat niet meer bruikbaar is (mits
het proper is). Kijk op onze website voor
een container bij jou in de buurt.

Download
Recycle!
Recycle! weet alles van afval.

In samenwerking met Bebat en Recupel
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Herenig de
PMD-familie.

Gratis inzameling matrassen
Ook metalen deksels en
kroonkurken horen bij PMD.

Deponeer je oude matras niet bij grofvuil, maar breng hem naar de gratis zone van
het recyclagepark. Zo kan hij gerecycleerd worden. Hoe gaat dat in zijn werk? De
oude matras wordt ontmanteld. De materialen worden gesorteerd (katoen, wol,
polyurethaan, latex, metaal…) en daarna gebruikt om nieuwe producten van te maken.

Inzamelsysteem zoals Recupel
Sinds 1 januari betalen de producenten voor de inzameling en verwerking van afgedankte matrassen. Als consument betaal je nu ook een milieubijdrage als je een
nieuwe matras aankoopt. Die milieubijdrage wordt deels gebruikt voor ecodesign: het
ontwikkelen van een gemakkelijk ontmantelbare en recycleerbare matras. Je kan dat
inzamelsysteem het best vergelijken met Recupel voor elektrische apparaten.

Hoe breng je je oude matras binnen?
•
Gratis zone van de drie recyclageparken.
•
Je matras moet droog en niet kapot zijn.
Of geef je oude matras mee bij de aankoop van een nieuwe (zoals voor elektro)!

Op de agenda
Sluitingsdagen
Op woensdag 21 juli zijn al onze diensten gesloten.
Kijk op de ophaalkalender of Recycle! app voor verplaatste ophalingen.
Restafval tijdelijk op recyclagepark
Vertrek je op vakantie in juli of augustus? Vraag aan je
buren om de restafvalzak/-container buiten te zetten.
Lukt dat niet, dan kan je je restafval naar het recyclagepark brengen.
Restafval is tijdelijk toegestaan op het recyclagepark
van Melsele van 1 juli tot 31 augustus (enkel in een
Ibogem-restafvalzak).
Kringloopactiviteiten najaar
In het najaar plannen we weer een aantal leerrijke
workshops rond kringlooptuinieren.
•
14-09 Grasbeheer: grasafval voorkomen en
verwerken
•
05-10 Kringlooptuinieren bij verander(en)de
klimaatomstandigheden: hoe je tuin wapenen?
•
9-11 Koken met restjes: voedsel bewaren, verwerken, plannen, koken.
Telkens van 20-22u. Online. Inschrijven verplicht (via
info@ibogem.be).
Week van het afvalteam
Van 15 tot 21 november mag je weer met extra veel
complimentjes gooien naar onze medewerkers. We
zetten de afvalophalers en recyclageparkwachters in
de bloemetjes tijdens de Week van het afvalteam.

Meer info op www.ibogem.be

Wat is grofvuil?
We krijgen heel wat vragen over wat je wel en niet bij grofvuil mag deponeren op
het recyclagepark. Terecht, want je mag niet zomaar alles in die container gooien.
Grofvuil is wat je niet kan sorteren (via huis-aan-huisinzameling of recyclagepark)
en te groot is voor de restafvalzak/restafvalcontainer. ‘Te groot’ betekent naar
omvang, aard en/of gewicht, ook nadat je het materiaal manueel hebt verkleind.
Grofvuil is bv. stoffen en lederen zetels (niet-elektrisch), vloerbedekking (vinyl,
linoleum), grote stukken isolatiemateriaal (behalve rotswol en glaswol), rubber....
Grofvuil bied je aan in stukken van maximum 1 m.
Restafvalzakken kan je niet aanbieden op het recyclagepark.

Wat is grofvuil?

Meer info op www.ibogem.be

ja

Kan je het
sorteren?
nee

Volg onze website en facebookpagina voor meer info
en updates.
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geen
grofvuil

sorteer het juist
→ huis-aan-huis
of recyclagepark

past het in je
restafvalzak/container?

ja

restafval

nee

grofvuil

www.ibogem.be/kringwinkel —

Volg ons

Kringloopwinkel Ibogem - Schaarbeekstraat 27 - Melsele
Waar Anders? - De Warande 46 - Beveren

Recycle en upcycle
‘Wie kringt die wint’, dat blijft onze leuze. Want
wie hergebruikt, maakt de cirkel rond. Je vermijdt afval en zorgt ervoor dat er geen extra
grondstoffen moeten gebruikt worden om
nieuwe dingen te maken. Je beperkt daardoor
ook waterverbruik en CO2-uitstoot.
En laten we deze ‘winst’ vooral niet vergeten: of
je nu koopt of brengt naar de Kringloopwinkel,
je houdt er altijd een goed gevoel aan over.
Wat je brengt, krijgt een tweede leven bij iemand anders. Soms zoals het is, soms in een
ander jasje …

Waar Anders
open juli-aug

Via onze Instagram-pagina krijgen we regelmatig leuke reacties van klanten. Misschien
inspireren ze jou wel. Delen mag altijd.

Waar Anders?, onze kringloopwinkel in het
centrum van Beveren blijft de hele zomer
open! Spring gerust eens binnen en laat je
verrassen door fijne tweedehandsspullen in
een tof interieur. Je bereikt het centrum van
Beveren gemakkelijk met het openbaar vervoer of met de fiets. Waar anders vind je zo’n
aanbod tweedehands binnen handbereik?
Spullen brengen kan je alleen in Melsele.
Waar Anders? Open van dinsdag tot zaterdag,
van 10 tot 18 uur.

Kalender
Kringloopwinkel
Zoals je weet plannen we geen acties en
themaverkopen meer sinds corona ons leven
binnendrong. Alle spullen komen gewoon in
de winkel terecht. Je vindt dus altijd wel iets.
Elke dag iets anders, elke dag iets nieuws. Op
die manier vermijden we een grote toeloop.
Wat het najaar brengt en hoe onze jaarlijkse
Dag van De Kringwinkel er al dan niet zal uitzien, dat hoor je nog van ons.
Volg onze facebookpagina voor updates.

Restjesrecept: wortel-sinaasappelsoep
Ingrediënten
1 gesnipperde ui
500 g wortels, geschild en in schijfjes
1 teentje geperste knoflook
1 koffielepel komijnzaad
½ cm verse gemberwortel
250 ml sinaasappelsap
1/2 liter kippen- of groentebouillon
100 à 150 ml kokosmelk
verse koriander
olie

Bereiding
Verhit de olie in een pan en fruit de ui. Voeg
wortel, knoflook, komijn en gember toe en
laat even bakken. Blus met sinaasappelsap en
bouillon en breng aan de kook. Laat de soep
ongeveer 20 minuten op zacht vuur pruttelen.
Voeg kokosmelk toe en warm nog 1 à 2 minuten op. Maak de soep fijn met de staafmixer en
breng op smaak. Doe de soep in een Kringloopwinkelkom en verdeel er fijngesnipperde
verse koriander over.
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Tips en variatie
Vervang de worteltjes gerust door selderij,
pastinaak of peterselie.
En de uien vervangen door sjalot of prei is
zeker ook mogelijk.
Nog lekkerder wordt het als je zoete aardappel gebruikt in plaats van wortels, maar dan
zonder kokos.
Appelsap in plaats van sinaasappelsap? Ook
dat smaakt heerlijk.

Vlaco vzw - Foto Heikki Verdurme

