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Woord
van het
bestuur
Meer en meer beseffen we dat de voorraad
grondstoffen eindig is. We moeten er dus bewust mee omspringen. Vandaar dat Imog haar
leuze “Afval … een bron van grondstoffen en
energie” hoog in het vaandel draagt. We moeten
er voor zorgen dat materialen steeds opnieuw
inzetbaar zijn. Dat kunnen we doen door zoveel
mogelijk afval te vermijden, maar ook door optimaal te sorteren en te recycleren.
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Ga dit jaar voor
een ‘groene’ kerst !
Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar. Dé tijd waarin
iedereen druk in de weer is met het bedenken van
originele cadeaus die liefst ook een even origineel
inpakpapiertje krijgen.

Vandaag lever je al heel wat inspanningen
om afval te voorkomen. Afvalarm winkelen,
thuiscomposteren, herbruikbare winkeltassen,
katoenen luiers, stickers tegen ongewenste reclame op de brievenbus… Het zijn maar enkele
voorbeelden van maatregelen die je zelf neemt.
Daarnaast sorteer je ook. Zo wordt afval
opnieuw grondstof: papier voor kranten en
tijdschriften, glas voor nieuwe flessen, frituurolie
voor biodiesel, petflessen voor fleecetruien,
taxussnoeisel voor medicatie, enz. Afval dat we
niet kunnen recycleren, gaat naar de afvalverbrandingsinstallatie waar we het omzetten in
elektriciteit en warmte.
Je levert dus al heel wat inspanningen om de
materialenkringlopen te sluiten. En bij elke stap
kan je rekenen op imog. Hoe kan je afval voorkomen of hergebruiken? Hoe moet je correct
sorteren? Wij helpen je met informatie, tips en
voorbeelden. Zo zorgen we er samen voor dat
de afvalberg kleiner wordt.

Papier en karton

Glazen, flessen en bokalen

Weet je geen raad? Check dan deze milieuvriendelijke inpaktips:

Naast al het opengescheurde inpakpapier zullen wellicht ook wel heel wat

• Gebruik ‘alternatief’ geschenkpapier: kleurrijke reclamefolders,

lege drankflessen staan. Flessen en bokalen zonder statiegeld kan je vol-

mooie krantenpagina’s, oude boeken of affiches…
• Maak zelf je cadeauverpakking met beschilderde schoendozen,
gestempeld papier enz. Of zet je kinderen aan het werk.
• Verpak geschenken in iets dat op zichzelf bruikbaar is: een theedoek,
een leuke bokaal, een draagtas,…

ledig leeg en zonder deksels of doppen in de glasbol in je buurt droppen.
Wat mag er in?
• glazen flessen en bokalen gesorteerd per kleur (wit en gekleurd)
Wat mag er niet in?
• Gebroken drinkglazen

• Ook mooie dozen of gebruikte blikken trommels geven cachet.

• hittebestendig glas (zoals ovenschotels en kookplaten)

• Wist je dat er kaartjes bestaan om aan cadeautjes te hangen waarop

• porselein en aardewerk

staat waarom je geen verpakking gebruikt? Met een beetje creativiteit

• stenen flessen en kruiken

kan je die kaartjes uiteraard ook zelf maken.

• opaalglas en kristal
• vlak glas (zoals ruiten en spiegels)
• lampen en TL-lampen
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Wat te doen met al die papieren of

De glasbollen kunnen zich tijdens de feestdagen goed vullen. Imog doet

kartonnen verpakkingen eens het zijn dienst heeft bewezen?

er alles aan om de volle glasbollen tijdig te ledigen. Merk je dat de bol in je

Stop het verpakkingspapier (kranten, tijdschriften, affiches, boeken, of

buurt toch vol is, loop dan even verder naar de volgende glasbol. Daar kan

schrijfpapier) in een kartonnen doos, een papieren zak of bind alles goed

vast nog iets bij. Ga je liever voor wat minder afval? Kies dan voor flessen

samen met touw en bied het zo aan op de tweewekelijkse huis-aan-

met statiegeld of wees creatief. Flessen of bokalen zijn immers supergoeie

huisophaling. Het kan natuurlijk ook dat het cadeaupapier mooier is dan

kaarsenhouders en ook de vogels die in je tuin overwinteren, zullen je

wat erin zit. Maak het dan zorgvuldig los en gebruik het later nog eens.

graag zien komen met flessen voor in de bomen.

Red je lampen van de vuilnisbak, breng ze naar het
recyclagepark!

Knallend
het nieuwe
jaar in
Binnenkort zal je het weer horen knallen. Dan worden gillende keukenmeiden, piraten en vuurpijlen afgestoken
om het nieuwe jaar in te luiden. Dat je
dat beter niet doet als de drank al in
de man is, is algemeen geweten. Maar
weet iedere vuurwer gebruiker ook hoe
dat vuurwerk veilig opgeruimd moet
worden?
Vuurwerk dat is afgegaan, is niet meer
bruikbaar en behoort tot het restafval. Om
helemaal gerust te zijn, dien je de vuurwerkresten nog eens langdurig onder te
dompelen in water alvorens ze in de restafvalzak te deponeren.

Het is een oud zeer: kapotte lampen verdwijnen nog teveel in de vuilnisbak. Terwijl
iedereen het perfecte alternatief kent: het recyclagepark. Daar vinden we containers
voor spaarlampen, fluorescentielampen en LED-lampen.

Dat onderdompelen in water om het vuurwerk minder reactief of explosief te maken
wordt flegmatiseren genoemd en is uitermate belan rijk als je vuurwerk opruimt dat
niet is afgegaan of waarvan je dat niet ze-

Waarom correct inzamelen?
We kunnen nog heel wat herbruikbare stoffen uit lampen halen. Denk maar aan glas, fluorescentiepoeder en metaal. Die hebben nog een mooie toekomst als grondstof voor nieuwe producten. In spaarlampen en tl-lampen zit een beetje kwik en dat hoort bij Klein Gevaarlijk Afval
(KGA). Als die lampen bij het restafval of in de glasbol worden gegooid, kunnen ze breken en
ontsnappen de kwikdampen.

ker bent. Niet afgegaan vuurwerk gooi je
na het onderdompelen niet in de restafvalzak, maar breng je naar het recyclagepark.
Denk er aan, dan kan je het nieuwe jaar alvast niet meer verknallen.

Een correcte inzameling is dus goed nieuws voor mens én natuur.

Geef je oude frituurolie
een tweede leven
De beste aardappelnootjes, pommes duchesse, kroketten

Je oude olie herleeft

vervuiling… Dus: naar het recyclagepark ermee, da’s goed voor

of rösti’s worden gefrituurd in zuivere olie. Ververs dus je

Goed recycleren is beter voor het milieu en dat geldt ook voor frituurolie

het milieu!

frituurolie of frituurvet nog voor de start van de feesten en

of -vet. De recyclage van gebruikte olie of vet verloopt in 2 stappen.
Wanneer het vet

laat je gasten genieten van je culinaire kunsten.
Stap 1: De gebruikte olie of vet gaat uit de verpakking en wordt

of de olie verversen?

gezuiverd. Tijdens het zuiveringsproces worden water

Voor een gezonde bakbeurt gebruik je best vers materiaal. Ide-

en vaste bestanddelen, bv etensresten, verwijderd.

aliter moet het vet of de olie na 14 bakbeurten of – of ingeval je
weinig frituurt – minstens elke 6 maanden worden ververst.

Gooi je olie of vet NIET ...
bij het restafval, in de riool, in de gootsteen of de wc,
in de glasbol, in de tuin
Stap 2: De opgezuiverde olie of vet wordt hergebruikt in
diverse industriële toepassingen en krijgt zo
Omdat we liever niet knoeien in de keuken vind je hieronder

een tweede leven.

enkele handige tips om uw frituurvet of -olie in een handomdraai
en zonder smossen te verversen.

Biodiesel: een milieuvriendelijke transportbrandstof die zorgt

Hoe doe je dat?

Technische producten: als grondstof voor pershout,

voor een sterke vermindering van de CO2-uitstoot.
• Neem een geschikte fles: best de oorspronkelijke of een
andere plastieken fles
• Laat de gebruikte frituurolie of fondueolie afkoelen en giet

plastic, industriële zepen, smeermiddelen,…
Energie-opwekking: als grondstof in energiecentrales
voor de productie van groene stroom.

ze met een trechter in de fles
• Gebruikt frituurvet kan je kort uitsmelten en opvangen in een
doos of andere verpakking
• Breng ze daarna helemaal gratis naar het recyclagepark
in je buurt

Spijtig genoeg verdwijnen veel van die oliën en vetten nog steeds
in de gootsteen, het toilet, de tuin, het riool of tussen het restafval. En zo spoken ze rond in ons milieu om veel schade te berokkenen: verstopte afvoerbuizen en leidingen, bodem- en water-

Onze
ploegen
vragen je:

Respecteer de ophaaldag en het ophaaluur

gen in een stevige kartonnen doos of bind het samen met touw.

Huisvuil, pmd en papier & karton dienen voor 5u ’s morgens

Gebruik geen tape, metaaldraad of plastic koord.

of de avond voor de ophaaldag na 19u te worden buitengezet.

Houd rekening met de maximum toegelaten hoeveelheid

Wie te vroeg het afval buiten plaatst, zorgt voor sluikstorten.

Restafval: per ophaling mogen max. 4 zakken van 60 liter wor-

Wie na de ophaling het niet opgehaalde materiaal niet terug

den aangeboden

binnen neemt (omdat het niet conform is, of omdat het te laat

Pmd: per ophaling zijn max. 4 van 60 liter toegelaten

werd aangeboden), bezondigt zich eveneens aan sluikstorten.

Papier & karton: per ophaling beperkt tot een

De ophaaldagen staan op de ophaalkalender, de gemeentelijke

volume van max. 1m³

Wit bij wit, kleur
bij kleur, net zoals
in de wasmachine!

website, www.imog.be of de app Recycle!
Wist je dat de volgende zaken
Geen scherpe voorwerpen of gevaarlijke voor-

niet in de pmd-zak mogen

werpen in de pmd- of restafvalzak

Verpakkingen met kindveilige sluiting bijvoorbeeld: verpakkin-

Jaarlijks krijgen ophalers met snij- en prikwonden te kampen,

gen van corrosieve ontstoppers, corrosieve WC ontkalkers

vaak met arbeidsongeschiktheid als gevolg. Ban dus scherpe

Verpakkingen met ten minste één van de volgende pictogram-

of gevaarlijke voorwerpen uit de pmd- of restafvalzak. Ook kga

men:

mag er niet in, want omdat verpakkingen openscheuren, riskeren ophalers brand- of andere wonden.
Verpakkingen van insecticide, onkruidverdelger, mosbestrijWanneer ophalers zich verwonden wordt een PV opgemaakt

der, rattenvergif,...

en de inwoner die de pmd- of restafvalzak heeft buitenge-

Verpakking van motorolie, verf, lak en vernis

plaatst kan aansprakelijk worden gesteld voor het ongeval. Be-

Aluminiumfolie, piepschuim

ter voorkomen dan genezen dus!
Storm op komst?
Houd rekening met het gewicht van het aangebo-

Bij stormweer afval ophalen is voor de ophalers geen pretje.

den afval

Daarom volgende tips:

Uit respect voor de ergonomie en de gezondheid van de ophalers, wordt gevraagd het gewicht van de aangeboden afval- en
materiaalstromen binnen maximumgrenzen te houden.

1. Bind de pmd- of restafvalzakken goed vast zodat ze bij het
omvallen niet openvallen en er geen afval op de
stoep terechtkomt.

Restafvalzakken die meer wegen dan 15 kg kunnen door de

2. Papier & karton mag u nooit los aanbieden.

ophaler geweigerd worden! Deze zakken krijgen een rode stic-

Stop het daarom in een doos of bind het goed vast. Zorg er

ker en mogen bij een volgende ophaling enkel aangeboden

bij het aanbieden van papier en karton in een doos wel voor

worden wanneer ze minder dan 15 kg wegen.

Laten we voor eens en altijd duidelijk zijn: in de
glasbol wordt wit en gekleurd glas gescheiden.
Want logisch sorteren is makkelijker recycleren!

dat de ophaler de doos nog kan tillen. Houd er ook rekening
mee dat een natte doos papier & karton zwaar weegt en

Beperkt de hoeveelheid papier & karton en maak handelbare

moeilijk hanteerbaar is. En sluit de doos goed af, zodat het

pakketjes van max. 15 kg. Doe dat door het papier op te ber-

papier er niet kan uitwaaien.

Grof vuil op afroep
Net je zolder of kelder opgeruimd?
Bezig met verbouwingen? Een tafeltje dat niet meer past
in je nieuwe interieur? Een oude kachel, tafel of staande
lamp die beschadigd zijn? Er zijn tal van oplossingen om
je grof vuil correct te sorteren.
Het kan misschien nog een tweede leven krijgen. Want alles
wat herbruikbaar is, kan je aanbieden aan de kringloopwinkel.
Die haalt je afgedankte, maar nog herbruikbare goederen bij
je thuis op. Bel 056 23 29 40 voor een afspraak. Maar je kan je
spulletjes natuurlijk ook zelf naar één van de winkels brengen.
Spullen die niet opnieuw gebruikt kunnen worden, breng je
naar het recyclagepark. Wie niet zelf kan instaan voor het ver-

voer van de goederen kan ook beroep doen op de ophaaldienst van Imog. Wij halen, na afspraak, elke eerste dinsdag
van de maand het grof vuil op. Wat moet je daarvoor doen?
• Schrijf je in bij Imog tot de woensdagmiddag voor de ophaling. Bel daarvoor naar het gratis nummer 0800/99 827
• Plaats de spullen die je wil meegeven buiten op maximum
3 meter van de straatkant.
De ophaalkost bedraagt € 12 en moet je op voorhand betalen.
Na de ophaling wordt een afrekening gemaakt op basis van het
ingezamelde gewicht aan € 0,20 per kilo.

Tip.

Met heel wat materiaal kan je ook
gratis terecht in het milieustraatje van het
recyclagepark in je buurt. (klein elektro,
beeldschermen, fietsen, matrassen, tapijten,
harde kunststoffen, PVC bouwplastics…

Kort nieuws
ZAK
MD
EP
W
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Recycle! app nu ook voor Windows
De Recycle! app kan je sinds kort ook gratis downloaden in de Windows Store. De app is al langer beschikbaar voor Android en iOS. Met de applicatie kan je de ophaalkalender op je smartphone of tablet raadplegen.
Een handige melding de avond voordien of de ochtend van de afvalophaling zorgt er voor dat je het afval niet
vergeet buiten te zetten. Je vindt er ook informatie over de recyclageparken en de belangrijkste sorteerregels.
Een handige wegenkaart toont je bovendien de kortste weg naar glasbollen, inzamelpunten voor batterijen en

Trekbandsluiting
wordt Marcelleke
Je hebt het wellicht al gezien, de pmd-zak is van look veranderd. Geen
gedoe meer met scheurende zakken ter hoogte van de trekband,want
die is vervangen door twee handige lussen. Ja, je leest het goed, ook
bij de pmd-zak is het Marcelleke een feit. In een wipjeknoop je de
twee lussen vast en draag je de zak naar de stoep. Makkelijk toch.

elektrische toestellen, de recyclageparken en de kringloopwinkels.
De ‘blauwe’ zakken behouden hun oude en vertrouwde kleur en ook de prijzen blijven 
dezelfde, namelijk € 0,15 per zak. Vanaf nu vind je de nieuwe pmd-zakken ook in
handige pakketjes. De oude zakken hoeven echter nog niet onmiddellijk de vuilbak in,
want je mag ze zonder problemen opgebruiken.

Ge wit woa
dajt kunt steekn.
Met deze oneliner roept Freddy
De Vadder scholieren én schoolteams op om zwerfvuil geen kans
te geven. Scholen die dit engage-

Ge wit woa
dajt kunt
steekn

ment aangaan, kunnen zich regis-

Gooi je afval in
de vuilbak

teren op letsdoitindevuilbak.be.
Uiteraard laten we jullie niet hele-

ook op school!

maal aan jullie lot over. Opruimmateriaal en tips zijn beschikbaar via de campagnewebsite.

De (taxus)hoop doet leven

Tijdens de campagne sporen
we jullie ook aan tot actie via
vijf uitdagingen. De wedstrijd is

Aan al wie de voorbije zomer in de weer is geweest met haagschaar en taxushaag.

niet min, maar de inzet is groot.

Proficiat! Er werd in de Imog-regio maar liefst 420 m³ taxussnoeisel binnengebracht.

Hoe meer leerlingen, leerkrachten

of

personeel

Op die manier vergroten we de hoop voor heel wat kankerpatiënten, want 420 m³

deelnemen

taxussnoeisel is goed voor 420 chemotherapieën.

aan de wedstrijd, hoe netter de
school(buurt) en hoe meer kans

Bovendien leverde elke ingezamelde kubieke meter € 40 op. Dat wil zeggen dat

ze maken om een optreden van

we een totaalbedrag bij elkaar snoeiden van € 16 824. Imog is dan ook zeer

Freddy De Vadder te winnen.

verheugd € 8 412 aan het Kinderkankerfonds en € 8 412 aan het fonds Oncologie te
kunnen schenken.

De campagne start op 12 februari
en loopt tot 13 mei 2016.
imo

De Afvalkrant wordt gedrukt op 100% gerecycleerd en chloorvrij gebleekt kringlooppapier
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