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Container
voor restafval
De uitrol van het diftarsysteem voor restafval zit op kruissnelheid. Sinds begin dit jaar
werkt Kruibeke met het diftarsysteem. In
januari start Zwijndrecht met het gebruik
van de restafvalcontainers. In de loop van
2022 is het de beurt aan de inwoners van
Beveren om de restafvalzak te ruilen voor
een restafvalcontainer.

Omschakeling Zwijndrecht
Ondertussen zijn de meeste restafvalcontainers al geleverd in Zwijndrecht. Vanaf 1 januari
2022 wordt restafval in Zwijndrecht niet meer
opgehaald in grijze restafvalzakken, maar enkel
in restafvalcontainers.
Die containers worden gewogen (diftarsysteem). Je betaalt enkel voor de lediging en de
kilo’s die je aanbiedt. Je hebt dus ook je eigen
afvalrekening in de hand.

Het diftarsysteem stimuleert om restafval te
vermijden en beter te sorteren. In Kruibeke is
de hoeveelheid restafval sinds de invoering van
het diftarsysteem met meer dan 30% verminderd. Het gewijzigde sorteergedrag laat zich
ook zien in de cijfers van pmd en gft. Er wordt
sindsdien ook meer thuisgecomposteerd.

V.U.: Jens De Wael, Schaarbeekstraat 27, 9120 Beveren

Omschakeling Beveren

Goed voor het klimaat
Bewust sorteren alleen al draagt bij aan
ons klimaat, want bij het verbranden van
restafval wordt er CO2 uitgestoten. Door
goed te sorteren, zorg je ervoor dat er kan
gerecycleerd worden (wat minder belastend
is voor het milieu) en dat er geen nieuwe
grondstoffen moeten gebruikt worden.

Het diftarsysteem voor restafval wordt in Beveren stapsgewijs uitgerold.
•
Kallo en Doel zullen vanaf april 2022 de
restafvalcontainer in gebruik nemen;
•
Kieldrecht en Verrebroek in mei;
•
Vrasene en Haasdonk in juni;
•
Melsele in september;
•
Beveren in oktober.
Je krijgt tijdig een e-mail of een brief van
Ibogem met alle informatie. Koop geen grote
voorraad restafvalzakken meer. Deel bv. een rol
met anderen of koop restafvalzakken per stuk
(onthaal).

Payconiq op
Mijn Ibogem
Via Mijn Ibogem kan je zien hoeveel afval je
hebt aangeboden en kan je het saldo van je
diftarrekening opvolgen.
Voortaan kan je je diftarrekening ook
meteen aanvullen op Mijn Ibogem via
Payconiq. Handig en snel! Je kan spontaan
je saldo opwaarderen of een factuur of
betalingsuitnodiging betalen.
Maak snel een account op Mijn Ibogem:
www.ibogem.be (klik rechts bovenaan op
Mijn Ibogem).
Je kan een account maken met je e-ID, met
ItsMe of met een OGM (gestructureerde
mededeling) van een vorige factuur..

Meer info op www.ibogem.be.
Volg ons ook op facebook!

Pmd-sortering
uitgebreid
Sinds 2019 mag je meer plastic verpakkingen in je pmd-zak
stoppen, denk maar aan yoghurtpotjes, plastic folie of een
schuimschaaltje. Die verschillende materiaalstromen moeten
ook uitgesorteerd worden. Goede recyclage begint immers bij
nauwkeurige sortering per materiaaltype.

14 soorten plastics
Daarvoor werkt Fost Plus, dat instaat voor de organisatie
en financiering van de selectieve inzameling, sortering en
recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval, samen met vijf
volledig nieuwe, hoogtechnologische sorteercentra in België. Momenteel gaat het pmd dat in onze gemeenten wordt
ingezameld nog naar de pmd-sorteerinstallatie van Indaver
in Willebroek, waar er 10 fracties worden uitgesorteerd. Vanaf
januari gaat ons pmd-afval echter naar PreZero in Evergem.
Daar kunnen, aan de hand van windschifters, magneten,
ballistische scheiders en infraroodtechnologie, in totaal 14
fracties gesorteerd worden, waaronder de plastic soorten
polyethyleen, polypropyleen, polystyreen en PET. Speciale
robots zorgen er ook voor dat drankkartons, PET-trays en
HDPE-verpakkingen worden gescheiden bij het nasorteren
van het materiaal.
De technologie van de sorteerinstallatie van PreZero laat toe
om hoogkwalitatief materiaal aan te bieden voor de Europese recyclagemarkt.

Tips voor minder restafval
1

Herbruikbare luiers

2

Thuiscomposteren

3

Geen wegwerp

4

Sorteer

Kindje op komst? Denk aan je eigen portemonnee, aan het milieu en
probeer herbruikbare luiers als duurzaam alternatief. Je spaart er bergen
wegwerpluiers mee uit. Herbruikbare luiers gebruiken, is minder omslachtig dan het lijkt en weer helemaal terug van weggeweest. Ibogem
geeft je een financieel duwtje in de rug.

Door thuis te composteren hou je de kringloop gesloten. Je verwerkt
je eigen groente-, fruit- en tuinafval tot je eigen bodemverbeteraar.
Dat is 100% lokale recyclage. Als je niet kan thuiscomposteren, kan je
een gft-container in gebruik nemen. Vergeet niet dat etensresten bij gft
mogen.

Waarom zou je voor wegwerpborden, -bestek, of -servetten kiezen,
terwijl herbruikbaar materiaal nog zo aangenaam is aan de (feest)tafel?
Zogenaamd composteerbaar cateringmateriaal is geen goed alternatief,
integendeel, het hoort thuis bij restafval. Heb je zelf niet genoeg materiaal? Leen het bij familie of vrienden of koop het aan een zacht prijsje in
De Kringloopwinkel.

Heb je toch afval? Sorteer het dan waar het
hoort. Je mag geen recycleerbare materialen
bij restafval deponeren. Pmd, gft, papier-karton en glas kan je aanbieden bij de huis-aanhuis ophaling. Elektro, metaal, piepschuim,
hout, harde kunststoffen… breng je naar het
recyclagepark. Denk vóór je iets aankoopt na
over waar je het bij moet sorteren.

Kijk voor meer info en de sorteerregels op onze website.
Je vindt er ook een handig afvalwoordenboek.

Nieuwe ophaalkalender
Vanaf januari 2022 wordt Zwijndrecht in twee gesplitst voor de ophaling
van restafval en gft. Op die manier houden we de ophaalrondes met de
diftarcontainers haalbaar en vermijden we zoveel mogelijk druk op de
mobiliteit. Zwijndrecht A en Zwijndrecht B zijn gebundeld in één exemplaar.
Zoek je straat op om te weten tot welke ronde je behoort.
De ophaalkalender voor Beveren is hetzelfde als dit jaar, met Beveren A en
Beveren B samen. De kalender loopt echter maar tot en met juni 2022. Dan
krijg je een nieuwe kalender. De ophaalrondes worden immers mogelijks
nog aangepast vanaf de 2e helft van 2022.
Aan de ophaalkalender van Kruibeke is er niets gewijzigd.
Geen ophaalkalender gekregen? Je kunt er een afhalen bij het onthaal
van Ibogem, op het recyclagepark of in het gemeentehuis. Surf naar https://
www.ibogem.be/ophalingen of download de Recycle! app van Fost Plus en
Bebat voor je smartphone. Zo vergeet je nooit meer je afval buiten te zetten.

Download
Recycle!
Recycle! weet alles van afval.

In samenwerking met Bebat en Recupel
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Geef uw papier
en karton een
veilige thuis.

Afvalarme evenementen
Evenementen mogen geen wegwerpbekers meer gebruiken, tenzij de organisator
erin slaagt om 90% (vanaf 2022 zelfs 95%) van de eenmalige verpakkingen selectief
in te zamelen voor recyclage. Deze uitzondering geldt niet voor evenementen van
lokale besturen. De bewijslast ligt bij de organisator.

Vermijd waaivuil. Bind papier en
karton samen met natuurtouw of stop
ze in een stevige, gesloten doos.

Organiseer je een evenement? Probeer dat dan zo afvalarm mogelijk aan te pakken
en het afval goed te sorteren. Wegwerpbekers zijn verboden, dus ga voor herbruikbare bekers. Probeer ook voor andere aspecten van je evenement (zoals eetgerei,
infrastructuur) na te denken over een duurzaam alternatief.
Bij Ibogem kan je herbruikbare bekers lenen (25 cl en 33 cl), een wasstraat en afvaleilanden om afval gescheiden in te zamelen.
Meer info over de wetgeving en uitlenen van materiaal vind je op www.ibogem.be

Op de agenda
Na Kruibeke en Zwijndrecht schakelt
Beveren over op diftar voor restafval.
Dit praktisch systeem geeft ook een
financiële stimulans voor goede
scheiding van het afval en recyclage.”

Sluitingsdagen
Al onze diensten zijn gesloten op zaterdag 25/12 en
zaterdag 1/01. Op vrijdag 24 en vrijdag 31/12 zijn we
open tot 15u. Van 25/12 t.e.m. 2/01 zijn de recyclageparken Rupelmonde en Verrebroek gesloten. Je kan
terecht in het recyclagepark van Melsele.
Kijk op de ophaalkalender of Recycle! app voor verplaatste ophalingen.
Workshops kringlooptuinieren
Hoe kan je de kringloop sluiten in je eigen tuin? Je
steekt heel wat op tijdens deze interessante sessies:
•
Snoeihout voorkomen en verwerken (8/03)
•
Thuiscomposteren in een notendop (29/03)
•
Waterbeheer in de kringlooptuin (26/04).
Telkens van 20-22u. Online.
Inschrijven verplicht (via info@ibogem.be).
Asbest 300 kg gratis
Vanaf januari kan je tot 300 kg per jaar asbest gratis
brengen. Asbest kan je enkel op het recyclagepark van
Verrebroek aanleveren. Asbest wordt alleen aanvaard
als het volledig verpakt is. Gebruik de kleine asbestzakken (betalend) of om het even welke zakken of folie.
Voor grote hoeveelheden asbest kan je grote asbestzakken aankopen bij Ibogem en deze aan huis laten
ophalen (betalend). Kleine asbestzakken worden niet
aan huis opgehaald. Je kan ook beschermingskits
kopen. Asbest is schadelijk voor de gezondheid.
Kijk op www.asbestinfo.be voor tips.
Volg onze website en facebookpagina voor meer info
en updates.

Jens De Wael, voorzitter Raad van Bestuur Ibogem

Afspraak recyclagepark
via Mijn Ibogem
Je kan gemakkelijk een afspraak maken voor het recyclagepark via onze website. Als je
bent ingelogd op Mijn Ibogem, is het zelfs nog eenvoudiger. Je persoonlijke gegevens
worden automatisch ingevuld. Geen computer? Vraag iemand anders om een afspraak
voor jou te maken. Je bevestigingsmail meenemen, is niet nodig. De toegangscontrole
gebeurt via de e-ID/badge.
Wanneer moet je een afspraak maken?
•
•
•

Melsele: enkel vrijdag zonder afspraak
Verrebroek: enkel donderdag zonder afspraak
Rupelmonde: alle dagen op afspraak

De gratis zone blijft zonder afspraak toegankelijk.
Meer info op www.ibogem.be.
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www.ibogem.be/kringwinkel —

Volg ons

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

Duurzaam eindejaar
De kerstperiode is een heerlijke tijd van
gezellig samen zijn, lekker tafelen en fijne
cadeautjes. Maar het is ook een periode
waarin veel gekocht wordt voor eenmalig
gebruik. Denk maar aan foute cadeautjes,
kilometers inpakpapier en eenmalige (tafel)
versiering. Dat kan beter, niet?

Foto Heikki Verdurme

Broodballetjes

Milieuvriendelijke decoratie
Haal je (liefst recycleerbare) kerstboom van
de zolder of loop even langs bij de De Kringloopwinkel voor een (zo goed als) nieuw
exemplaar. Maak zelf je milieuvriendelijke
kerstdecoratie met natuurlijke materialen of
restjes knutselmateriaal. Is zelf gemaakt niet
leuker dan zelf gekocht? Kies voor ledlampjes.
De feesttafel dek je met mooi tafellinnen en
stoffen servetten. Voor de tafelversiering kan
je zelfgebakken feestelijke koekjes gebruiken.
Mooi en eetbaar.

Onbetaalbaar cadeau
Ga voor de cadeautjes ook eens elders op zoek
dan het wereldwijde internet. Toon je onbetaalbare liefde in een zelfgemaakt kunstwerk.
Of loop eens langs in De Kringloopwinkel, daar
vind je altijd unieke dingen. Geef er eventueel

een eigen creatieve toets aan. Wikkel je cadeau
in een leuke lap stof of strijk een oud stuk
inpakpapier. Een mooi lint eraan en klaar!

En het eten?
Dat serveer je in mooi servies van De Kringloopwinkel. Kook niet meer dan nodig. Er zal
heus genoeg zijn. Toch restjes over? Geef wat
mee aan de genodigden of leef je uit en maak
er nieuwe recepten mee (chocolade-aardappelcake, pittige biermanade, kruidenspread…).
Je vindt restjesrecepten op www.vlaco.be.

Ingrediënten
•
300 g oud brood
•
2 eieren
•
peper, zout, nootmuskaat
•
2 kopjes melk
•
olie of bakboter
Bereiding
•
Verwarm de oven op 150°C.
•
Haal de broodkorsten van het brood en
laat ze een half uur drogen in de oven.
Vermaal ze met de keukenrobot tot
paneermeel.
•
Klop de eieren met de kruiden.
•
Laat het brood weken in de melk en
voeg het eiermengsel toe.
•
Kneed en rol er balletjes van en haal ze
door het paneermeel.
•
Bak ze goudbruin in de pan.
Een lekker makkelijk aperitiefhapje. Smakelijk!

Ben jij team frietjes
frietjes
Thaï
of
of
eerder
team
eerder
Chinees
team kroketjes?
kroketjes?
takeaway?
De lege verpakking
verpakking hoort
hoort
alleszins bij team
team PMD.
PMD.

Sorteer plastic
zakken
bij PMD.
aluminium
schaaltjes
en plastic bakjes bij PMD.
Sorteertwijfels?
Sorteertwijfels? Ga
Ga naar
naar betersorteren.be
betersorteren.be
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