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Win

Woord
van het
bestuur

met AEEA* een
reuzepicknick!

Recycleren is geen keuze, het is een noodzaak. De schaarste aan grondstoffen is al
jarenlang een groeiend probleem. De voor-

Nationale inzamelactie
van oude elektro van 21
tot 29 maart

raad olie, gas, mineralen en metalen krimpt
zo snel dat het onzeker is hoeveel we er
de komende jaren nog van uit de aarde
kunnen halen. Recycleren, valoriseren,
hergebruiken… grote en krachtige termen
waar Imog helemaal voor staat.

Van 21 tot 29 maart organiseert Imog samen met
Recupel, de gemeente, de Kringloopwinkels, Bebat
en de elektrohandelaars een grootscheepse nationale inzamelcampagne van Afgedankte Elektrische
en Elektronische Apparaten (AEEA). Ook batterijen

Een nette regio start aan de basis met het
correct aanbieden van je afval. Zuivere
afvalstoffen zorgen voor een kwalitatieve
recyclage. Niet alleen de dagdagelijkse
afvalstromen zoals pmd en papier & karton

zijn welkom. En om het even spannend te maken,
wint de gemeente die in de actieweek het meeste
kilo’s AEEA per inwoner inzamelt, een reuze ontbijtpicknick die deze zomer gratis aan de inwoners
wordt aangeboden.

komen hierbij aan bod, maar ook het juist
inzamelen van Afgedankte Elektrische en
Elektronische Apparaten draagt ertoe bij
dat onze ecologische voetafdruk niet nog
groter wordt. Ook afval voorkomen is een
belangrijke pijler in de thematiek van de
grondstoffenschaarste. Gooi geen etensresten in de vuilniszak, maar composteer
thuis of ga voor een kippenren. Al wat niet
gestort of verbrand moet worden, is milieu-

Analyses tonen aan dat er nog al te veel elektro-apparaten op een verkeerde wijze worden afgedankt. Zo worden er bijvoorbeeld nog vaak
elektro-apparaten in de huisvuilzak aangetroffen. En gaan zo kostbare
herbruikbare grondstoffen definitief verloren.

Ga voor maximale recyclage
In 2012 werd er in Vlaanderen meer dan 110.000 ton (=750.000m³) afgeer voor zorgen dat de schadelijke stoffen die in dit afval aanwezig zijn op

Sensibiliseren en de afvalproblematiek on-

schadelijk worden gemaakt.

een deskundige en milieuvriendelijke manier worden verwijderd en on-

municeren en bij Imog pleiten we voor een
open communicatie. Via de gratis meldlijn
worden sinds enkele jaren de opmerkingen
op een professionele manier behandeld.
Door de opgang van de digitalisering, zetten we steeds meer in via sociale media-

Door toepassing van de meest doorgedreven recyclagetechnieken worden zoveel mogelijk herbruikbare grondstoffen herwonnen. Dat levert een
recuperatie aan grondstoffen op van meer dan 90% van het gewicht van
het elektro-afval. De gigantische afvalberg aan de oorsprong wordt dus
herleid tot een kleine restfractie van minder dan 10%.

kanalen. We willen nog meer in contact

Neem deel aan een duurzaam milieubeleid

komen en de dialoog aangaan met onze

Niet enkel tijdens de actieweek kan je je AEEA kwijt. Je kan met je afge-

inwoners. Zo word je op onze Facebook-

dankte elektro-apparaten altijd gratis terecht op het containerpark. Indien

pagina frequent op de hoogte gehouden

het apparaat nog werkt, dan kan je er mee naar de Kringloopwinkel. Ook

van de ontwikkelingen van het regionale

bij een elektrohandelaar kan je bij aankoop van een nieuw toestel steeds

afvalbeleid.

je defect exemplaar achterlaten.
Tijdens de actieweek van 21 tot 29 maart kan je dus zoals steeds terecht
op het containerpark of Kringloopwinkel in je buurt.

Deponeer je oude of niet-gebruikte elektro
Laat je kapotte of niet gebruikte elektroapparaten en batterijen niet langer
bij je thuis onnodig plaats innemen in kasten en hoekjes, op zolder, in het
tuinhuis of de garage. Ze horen ook niet thuis in de restafvalzak. Met je
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elektrische en elektronische apparaten.
Dat zijn afgedankte elektro-apparaten en hun randapparatuur:
een boormachine, mixer, gsm, koelkast, wasmachine, TV-toestel,
spelconsole, stroomkabel, computermuis en tijdens deze actie ook
oude batterijen.

dankte elektro apparaten correct ingezameld en verwerkt. Zo kunnen we

vriendelijker.

der het licht brengen, start met goed com-

*afgedankte

AEEA kun je steeds op het containerpark terecht.

Kleine én grote toestellen? Naar het containerpark in je buurt!
Niet kapotte toestellen? Naar de Kringloopwinkel ermee!

Draag je steentje bij
voor een nette regio
1

De tuinafvalbak:
heel gemakkelijk

Een nette en leuke straat, plein of wijk.
Wie krijgt daar geen opgeruimd gevoel van? Samen met
jou werken we graag aan een nette en leefbare buurt.

2

Weg met je
Papier & Karton

Elke twee weken haalt Imog huis-aan-huis

aluminiumfolie of plastic folie van kranten en

Ga voor kwaliteit

je oude papier en karton op. Heel eenvou-

tijdschriften bannen we uit de papier en kar-

Imog een praktische oplossing. Met de tuin-

Gooi niet alles zomaar in de tuinafvalbak. Enkel

dig: bundel je papier en karton netjes samen

tonfractie. Ze bevatten stoffen zoals cellofaan

afvalbakkenservice wordt al je groen aan huis

tuinafval hoort er thuis: grasmaaisel, kort snoei-

met natuurtouw - en dus geen plastic - en zet

en lijm die een negatieve invloed hebben op

opgehaald. Bovendien wordt al dat tuinafval

hout, haagscheersel, plantenresten. Huisvuil,

het de avond voor de ophaling buiten. Alles

het recycleren van papier.

rechtstreeks verwerkt in de composteringsin-

boomwortels, mest, groente- en fruitafval, aarde

in een gesloten kartonnen doos aanbieden,

stallatie van Imog. Zo geniet je heel snel van

en stenen zijn niet toegelaten.

zonder gebruik te maken van plastic tape, is

Voor al het overtollige groenafval in je tuin heeft

Met je papier en karton kan je uiteraard
ook op het containerpark terecht.

zeker ook OK. Denk wel aan onze krachtpat-

een leuke en nette tuin.
Al het materiaal wordt afgevoerd naar onze ei-

sers die moeten ophalen: beperkt het gewicht

Een grote of net een kleine tuin? Geen pro-

gen composteringsinstallatie, waar na het ver-

tot max. 15 kg per pak in zo weinig mogelijk

bleem, want je kan kiezen tussen een grote

werkingsproces Vlaco-gecertificeerde compost

verschillende verpakkingen.

of een kleine ophaalmodule. Van april t.e.m.

kan afgeleverd worden. Een goede basis is dus

september wordt de tuinafvalbak naar gelang

cruciaal!

Haal kranten, tijdschriften en folders ook uit
hun plastic verpakking en bied het papier ze-

je keuze wekelijks of tweewekelijks opgehaald.
Tijdens de winterperiode, van oktober t.e.m.

Meer informatie en alle prijzen vind je via

maart, gebeurt dit één keer per maand.

tel. 0800/99.827 en op www.imog.be.

ker niet aan in plastic bakken of zakken.
Ringmappen, behangpapier, isomo, piepschuim, vuil of vet papier, cellofaanpapier,

Een bak van 180 liter stemt overeen met drie
restafvalzakken. Een bak van 280 liter kan de
inhoud van vijf restafvalzakken bevatten.

Met een eenvoudig touwtje los je dit op.

ZEG
het ons!
b i j h e t m e l d p u n t va n i m o g

Dat zijn meldingen die kunnen

Telefonische meldlijn

gaan over:

Iedereen kan overigens telefonisch gratis een mel-

• de kwaliteit, bereikbaarheid of diensten van imog
• de werking van de containerparken

ding doen. Ook op de digitale kanalen zetten we
steeds meer in.

• de huis-aan-huis-ophaling van afval
• de omruiling van afvalzakken …

Ons meldpunt centraliseert de meldingen, geeft
waar mogelijk onmiddellijk een antwoord. Lukt dat

Imog probeert om de dienstverlening naar de in-

niet, dan wordt het doorgegeven aan de verant-

Digitale meldlijn

woners toe zo vlot mogelijk te laten verlopen. Ons

woordelijke collega’s. We streven ernaar om de

Via e-mail is Imog heel gemakkelijk te bereiken. Via

meldpunt is hierbij het aanspreekpunt bij uitstek.

meldingen zo snel mogelijk te behandelen, maar

ons centraal e-mailadres wordt de melding heel

Je kan bij het algemene meldpunt terecht voor alle

dat is natuurlijk afhankelijk van het soort melding.

snel gefilterd, waardoor die ook op een vlotte ma-

mogelijke meldingen, suggesties, vragen en klach-

Soms kan dit vrij snel, maar soms is een grondiger

nier bij de juiste persoon terecht komt.

ten die te maken hebben met de werking van Imog.

onderzoek nodig.

info@imog.be

Let’sdoit
indevuilb k
Doe mee op Letsdoitindevuilbak.be

3

Graag lege verpakkingen in de pmd-zak
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Goed sorteren is belangrijk als we papier, glas,

teerband terecht komt. Gerecycleerde plas-

Let’s do it
in de vuilbak in je buurt

plastic flessen en flacons, drankkartons en me-

tic flessen worden dan in de textielindustrie

Let’s do it gaat dit jaar opnieuw de strijd te-

Om jullie engagement te steunen, ontvangen

talen verpakkingen op een efficiënte manier

als vulsel voor bijvoorbeeld winterjassen

gen zwerfvuil aan. Ook in jouw buurt is er vast

de deelnemers het nodige opruimmateriaal.

en kussens, om kleding van te maken of

nog een park, pleintje, straat of strand waar

Via de campagnewebsite kan je ook opruim-

tapijten.Van de dikkere plastic flacons kun-

je graag komt. Als je wil helpen om het leuk

materiaal aanvragen waarmee je direct aan

En dat begint bij jou thuis! Het is belangrijk om

nen o.a. opbergbakken, leidingen, kabel-

en net te houden, dan kan je dat stukje van

de slag kan: prikstokken, handschoenen, vei-

gebruikte verpakkingen leeg te maken voordat

gotenen buizen worden gemaakt.

je buurt ‘claimen’! In ruil engageer je je om

ligheidshesjes,…

willen recycleren.

zwerfvuil daar geen kans te geven. Natuurlijk

je ze in de pmd-zak gooit.

Lege verpakkingen

Zo help je mee om het recyclageproces

Laat die lasagneschotel door hond of

vlot te laten verlopen, maar ook om een

kat heerlijk uitlikken. Niet alleen hun

gerecycleerd product af te leveren

buikje is vol, maar in het sor-

van hoge kwaliteit.

teercentrum trekt een volledig
lege verpakking ook geen

kan je ook buren, vrienden, familie, je school
of leden van een vereniging aansporen om
samen de klus te klaren.

Hoe deelnemen?
1. Surf naar www.letsdoitindevuilbak.be
en klik op ‘in je buurt’.
2. Registreer je met een e-mailadres

Claim je eigen stukje
buurt en …

of Facebookaccount.
3. Kies een stukje grond en nodig eventueel

Lege flessen

ongedierte, zoals ratten, aan.

en flacons

Gerecycleerd staal en alumi-

maart officieel een stukje grond in jouw buurt

Ledig steevast al je plastic fles-

nium kan je trouwens overal

‘claimen’. Ga aan de slag en organiseer een een-

sen en flacons: een grote hulp

terug vinden: van scheer-

malige opruimactie of ruim meermaals per jaar op.

5. Vink aan of je opruimmateriaal wenst.

voor de hygiëne bij de sor-

mesjes tot stalen construc-

Maak het samen proper en gezellig. Hoe meer

6. Hou je buurt proper

teercentra. De persen duwen

ties voor wolkenkrabbers

mensen zich inzetten, hoe mooier de buurt!

de flessen open, waardoor

en van drankblikjes tot

Op www.letsdoitindevuilbak.be kan je vanaf 1

anderen uit om samen een team te vormen.
4. Registreer om eenmalig of langdurig
op te ruimen.

Info: www.letsdoitindevuilbak.be

raamprofielen.

anders alle smurrie op de sor-

Open communicatie via

Snelle omkadering op

In tien jaar tijd is Facebook uitgegroeid tot hét mid-

Bij problemen met de afvalophaling, zoals bij winterse

del bij uitstek om op internet te communiceren.

gladheid, zetten wij alle middelen om onze inwoners

Ook Imog heeft een professionele facebookpagina

zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van deze

waar onze volgers frequent op de hoogte worden

ongemakken. En ook Twitter is hierbij een eenvoudig

gehouden van acties, wijzigingen in de ophaling,

en goed verspreid medium.

Do
de

afvalarme tips. Maar ook snelle feedback gaan we hier niet uit de weg.

Handige tool met de Recycle!-app
Begin januari lanceerde Imog, samen met Fost Plus,
de gratis Recycle!-app voor iPhone en Android. Dank-

Like,
deel en win

zij deze slimme applicatie weet je perfect wat je waar
én wanneer kan sorteren. Je kan er ook alle ophaalrondes voor restafval en PMD downloaden.
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Dankzij deze slimme app weet je perfect wat je waar én wanneer kan
Gratis voor iPhone en Android. Surf naar www.idm.be of www.opha

Tuindokters op
Beurs Xterieur

Vrijdag 11 april
Tussen 14u-17u: breng een grondstaal uit je
tuin mee en laat de zuurtegraad meten
Tussen 17u-21u: tuindokters geven een ant-

Stip aan in je agenda: Beurs Xterieur in Wa-

woord op al je vragen

regem van vrijdag 11 t.e.m. zondag 13 april.
Imog bemant er samen met de compost-

Infosessie composteren

Graag hulp bij het starten met composteren? Of heb je reeds een compostvat, maar nog veel vragen? Imog organiseert hiervoor opnieuw een
compostcursus. Je wordt - tijdens 3 sessies op verschillende dagen - ondergedompeld in de wereld van het thuiscomposteren.

Zaterdag 12 april

meesterwerking, Stad Waregem en Tuinhier

Tijdens

Tussen 15u-19u: de kippenspecialist maakt

een uitgebreide stand. Hierbij voorzien we

je wegwijs in de verzorging en de huisves-

het hele weekend interactieve workshops
door gespecialiseerde tuindokters.

ting van deze gevederde alleseters

Dus zeker de moeite om eens langs te ko-

Zondag 13 april

men. Bovendienkan je genieten van een

Tussen 10u-12u30: workshop ‘hapjes maken

aangename beurskorting, met onderstaan-

met lekkers uit eigen tuin’

de bon. Knip die dus zeker uit.

Tussen 14u en 18u: tuindokters geven een

meer info op: www.tuinhierwaregem.be

antwoord op al je vragen

de

eerste

theoretische

sessie

richten we ons op de basisregels van het
composteren. Tijdens de tweede les bezoeken we een bioboerderij en de laatste les
wordt praktisch afgesloten.
De lessen gaan door bij Imog in Harelbeke op dinsdagavond 27 mei,
3 juni en 10 juni telkens van 19u-22u.

Schrijf je snel in voor deze gratis compostcursus, ...
want het aantal deelnemers is beperkt. Inschrijven en info: Imog, Kortrijksesteenweg 264, 8530 Harelbeke. Telefoneren kan naar 0800 99 827 of
mail naar info@imog.be. Bij de bevestigingsbrief ontvang je alle
info over locatie en tijdstip.

beurs voor tuin & terras
Kortingsbon

11-12-13 april 2014
vrijdag 11 april: 14u00 - 22u00

Geef deze kortingsbon af aan de
kassa en bezoek Xterieur voor
3 euro i.p.v. 5 euro.

zaterdag 12 april: 14u00 - 20u00
zondag 13 april: 10u00 - 18u00
Zuiderlaan 20
8790 Waregem

Gratis

P

Maximum 1 bon per bezoeker. Deze bon is niet
cumuleerbaar met andere acties of voordelen.

w w w. x t e r i e u r. b e
logos_kippenactie_Opmaak 1 10/02/12 16:40 Pagina 1
ExterieurAfvalkrant2014.indd 1

BON

07-02-14 15:48

Ook dit jaar lanceert Imog opnieuw
een kippenactie en dat van 15 maart
tot 31 mei 2014. Bij de deelnemende
handelaars kan je voor een prikje
een kip aankopen voor een richtprijs* van € 8,5/ stuk, mits afgifte van
bijgevoegdbestelformulier. Sommige gemeentesvoorzienhierbij een
extra tegemoetkoming.Hou dus je
brievenbusof gemeentelijkinfoblad
in het oog.

(*) Hierbij garanderen we je kippen die voldoen aan alle
strenge voorschriften zoals gecontroleerde voeders,
de verplichte salmonella-vaccinatie, enz…

Aveve Kemseke

Vichtesteenweg 42
8540 Deerlijk
056 71 12 80

Aveve Deprez

Goed-Ter-Motestraat 9
8570 Ingooigem
056 77 77 34

Aveve Dhuyvetter

Nazarethsedorpweg 9
9770 Kruishoutem
09-383 56 82

Aveve Lateur

Ellestraat 27
8550 Zwevegem
056-75 53 55

Aveve Kortrijk

Gentsesteenweg 220C
8500 Kortrijk
056-25 76 37

Rozemarijn

Aveve Holvoet
Marktstraat 74
8510 Marke
056-22 52 47

Aveve Kluisbergen
Molenstraat 116
9690 Kluisbergen
055 38 51 32

t Hoenderhof

Hooiestraat 22
8710 Sint-Baafs-Vijve
056-21 05 50

Schorbeekstraat 74
8511 Aalbeke
056-41 35 17

Groenservice
Hooghe bvba

De
Biest nv
Savic
Waregemsesteenweg
186
Dragan
9770 Doornaert
Kruishoutem
Ringlaan
1040
09 383 57
8501 Heule
056 35 33 45

Aveve Polet

Schreiboomstraat 1
8510 Rollegem
056-20 10 41

Aveve Waregem
Roterijstraat 242
8793 Waregem
056 60 76 99

Taelman

Desselgemstraat 141
8540 Deerlijk
056 71 18 56

PATRICK MOEYAERT-ALLEGAERT

Moeyaert

naam:

Brun Cornet 31
8930 Rekkem
056-41 37 62
Wekelijkse levering op
de donderdagmarkt in
Harelbeke.

Nieuwenhovestraat 80
8790 Waregem
056-62 03 10

Firma Lannoo NV
Magerstraat 85
8501 Heule
056 35 26 45

adres:

Tom &Co Kortrijk

tel:
aantal kippen:

Doornikserijksweg 285
8510 Kooigem
056 45 55 54

HOLVOET

Daniel Lannoo

Brugsesteenweg 24a
8531 Hulste
056 71 66 79

De Afvalkrant wordt gedrukt op 100% gerecycleerd en chloorvrij gebleekt kringlooppapier
Kortrijksesteenweg 264 | 8530 Harelbeke | Tel. 0800 99 827 (gratis) | www.imog.be | info@imog.be | Fax. 056 71 09 85 | Verspreiding 104.000 ex.

Verantwoordelijke uitgever Johan Bonnier | Eindredactie: Koen Delie

Beaucarne

Oudenaardsesteenweg 39
8500 Kortrijk
056 20 28 35

Pannenstraat 6A
8710 Wielsbeke
056-66 75 39

De Sneppe

Kwabrugstraat 38
8510 Bellegem
056 22 37 34

Brugsesteenweg 432
8520 Kuurne
056-71 24 52

