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Woord van
het bestuur
Wat weggegooid wordt, noemen wij afval. Zo staat het
te lezen in het woordenboek. Van zodra we beslissen dat
we iets niet meer kunnen gebruiken, wordt dat voorwerp
jammer genoeg gecatalogeerd onder de noemer afval.
Maar is dat werkelijk zo? Wat de één afval noemt, is voor
de ander een kostbaar goed. Zo kan het snoeisel van je
taxushaag het leven van kankerpatiënten redden. Gooi het
snoeisel dus niet in de vuilbak, maar breng het naar het
recyclagepark. Ligt er nog een oude haagschaar achteraan
je tuinhuis? Ook die hoeft daar niet te liggen roesten. Heb
je ze niet meer nodig en werkt ze nog perfect, breng ze
dan naar de Kringloopwinkel in je buurt. Je zal er anderen
ongetwijfeld gelukkig mee maken. Elektrische apparaten
die de geest gegeven hebben, breng je beter naar het
recyclagepark. Wie zijn afval goed sorteert, zet de eerste
stap in het recyclageproces.

Surf naar
www.imog.be
voor meer info.
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PMD SORTEREN IS KINDERSPEL
Het lijkt misschien soms complex, maar PMD sorteren is helemaal niet zo moeilijk. Daarom hebben we voor jou
nog even de sorteerregels op een rijtje gezet, je zal merken: ’t is kinderspel!
Imog schenkt elke week een fiets weg voor het beste PMD knutselidee. Het
lijkt misschien soms complex, maar PMD sorteren is helemaal niet zo moeilijk.
Daarom hebben we voor jou nog even de sorteerregels op een rijtje gezet, je zal
merken: ’t is kinderspel! De P staat voor plastic flessen en flacons, de M staat
voor metalen verpakkingen en de D voor drankkartons. Ga de uitdaging aan op
www.pmdsortereniskinderspel.be Een halssnoer van kroonkurken, een huisje
van plastic flesjes, een mannetje uit drankkartons …

WIN

Haal het kind in jezelf naar boven
en knutsel een PMD-creatie in elkaar.
Wie weet win je wel een fiets t.w.v. € 500!
De wedstrijd loopt van 13/6 t.e.m. 1/7/2016. De winnaars worden persoonlijk verwittigd. Enkel geldig in de gemeenten Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Kruishoutem, Spiere-Helkijn, Waregem, Wielsbeke en Zwevegem.

Nu de natuur naar goede gewoonte volop groeit en bloeit,
zijn ook de compostmeesters en kringloopkrachten druk
in de weer. Ze leggen in juni, hun ‘hoog-dagen-maand’,
graag aan iedereen uit wat groenten-, fruit- en tuinafval kan
betekenen voor je tuin. Ook met restjes van het avondeten
weten ze raad. Je kan er nog heerlijke gerechtjes van
maken en de overschotjes zo behoeden voor de
restafvalzak. Ontdek in deze afvalkrant waar en wanneer
de compostmeesters je bijstaan met raad en daad.
Zo zie je maar, afval… een bron van grondstoffen.

Plastic flessen en flacons

Metalen verpakkingen

Drankkartons

Geen andere plastic

Ook spuitbussen van voedingsmiddelen

Doppen mag je op de drankkartons laten

verpakkingen of voorwerpen.

en cosmetica, aluminium schaaltjes en

zitten. Deze worden mee gerecycleerd.

bakjes, metalen deksels en doppen
horen bij het PMD.

Gerard Amelynck
Ondervoorzitter

Rik Soens
Voorzitter

Inge Bossuyt
Ondervoorzitter
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Waregem is helemaal
mee met P+MD
P+ van prima!
Al van begin maart heeft Waregem het roer omgegooid. De blauwe
zak werd omgeruild tot een paarse en een doorzichtige zak, pmd
werd p+md en de sorteerregels voor plastic verruimden. Hoewel elk

Ligt er nog een oude haagschaar achteraan je tuinhuis?
Ook die hoeft daar niet te liggen roesten. Heb je ze niet
meer nodig en werkt ze nog perfect, breng ze dan naar de
Kringloopwinkel in je buurt. Je zal er anderen ongetwijfeld
gelukkig mee maken. Elektrische apparaten die de geest
gegeven hebben, breng je beter naar het recyclagepark.
Wie zijn afval goed sorteert, zet de eerste stap in het
recyclageproces.
Nu de natuur naar goede gewoonte volop groeit en bloeit,
zijn ook de compostmeesters en kringloopkrachten druk
in de weer. Ze leggen in juni, hun ‘hoog-dagen-maand’,
graag aan iedereen uit wat groenten-, fruit- en tuinafval kan
betekenen voor je tuin. Ook met restjes van het avondeten
weten ze raad. Je kan er nog heerlijke gerechtjes van
maken en de overschotjes zo behoeden voor de
restafvalzak. Ontdek in deze afvalkrant waar en wanneer
de compostmeesters je bijstaan met raad en daad.
Zo zie je maar, afval… een bron van grondstoffen.

begin moeilijk is, mogen alle inwoners van Waregem zichzelf een
pluim geven, want het gaat prima.

Plastic
verpakking
Harde
potjes, schaaltjes en bakjes
Paarse zak

P+ van positief proefproject.
Waregem wilde haar steentje bijdragen aan de toekomst van het af-

+ metalen verpakkingen

Ophaling
om de 2 weken

+ drankkartons

valbeleid en dat deed ze door mee te stappen in het P+MD-project.
Dit project zorgt er niet alleen voor dat er meer materiaal kan worden
gerecycleerd, het maakt het tevens gemakkelijk én goedkoper voor
de Waregemnaars.
Gemakkelijker In de huidige definitie van PMD, staat de P voor plas-

Folie
Zachte

tic flessen en flacons. Dankzij het proefproject is er geen gedoe meer
voor potjes, vlootjes en folies of die al of niet in de pmd zak mogen.
De eenvoudige sorteerinstructie is: alle harde plastic verpakkingen in

films, folies en zakjes

de paarse en alle zachte plastic verpakkingen in de transparante zak.

Transparante zak

Goedkoper Het zal ook goedkoper worden, want naast de gratis

Ophaling
om de 4 weken

zakken die je hebt gekregen, zal je ook heel wat minder restafval
hebben. Goed voor het restafvalcijfer, maar ook goed voor de uitgespaarde restafvalzakken.

Kijk in je ophaalkalender voor de juiste ophaaldag.

Gerard Amelynck
Ondervoorzitter

Rik Soens
Voorzitter

Inge Bossuyt
Ondervoorzitter

	Wat mag er
in de foliezak?
• Folie rond drankverpakkingen,

Harde Plastic

METALEN

DRANKKARTONS

keukenpapier of toiletpapier,

verpakkingen

VERPAKKINGEN

• Melk, fruitsap…

reclamefolders, ...

Plastic flessen, flacons, schaaltjes,

• Drankblikjes en

• Plasticzakjes voor

Niet vergeten!
De gratis bon bij het informatiepakket kan je
nog omruilen tot 30 juni 2016 in de volgende
omruilpunten:
• Stadswinkel
• Deelgemeentehuizen
• Recyclageparken
		

(Lindestraat en Beveren-Leie)

Volle rollen blauwe zakken kan je nog omruilen
tot 30 juni 2016 in de volgende omruilpunten:
• Stadswinkel
• Deelgemeentehuizen

Wat mag er in de P+MD-zak?

vlootjes, bakjes en potjes

voedingswaren

• Flessen voor water, fruitsap, melk…

(salade, sandwiches, pasta, ...)

• Flacons van douchegel, wasmiddel,

• Lege zakken van potgrond,

onderhoudsproducten…

korrels voor huisdieren …

• nieuw: Bakjes, vlootjes en

• Winkelzakjes

schaaltjes van boter, fruit,
groenten, beleg…
• nieuw  Bloempotten, ijsdozen,
yoghurtpotjes…

conservenblikken
• Spuitbussen voor
voedingsmiddelen
en cosmetica
• Deksels en kroonkurken
• Aluminium bakjes
en schaaltjes

in brik
• Soepen en sauzen
• Drankjes

Thuis nog ongebruikt elektrisch gereedschap?

Gun ze een tweede leven!
Belgen zijn echte spaarders. Maar we

bruiken. Ben jij ook zo’n dwangmatige

sparen niet alleen centjes. Klussers,

spaarder? Hoog tijd voor actie!

WERKT HET APPARAAT NOG?
SCHENK HET WEG
Gooi je niet graag iets weg dat nog

doe-het-zelvers en tuinders kunnen
blijkbaar ook geen afscheid nemen van

TOESTEL STUK?

hun oude elektrische toestellen.

Herstellen hoeft niet duur te zijn. Zoek

niet in het recyclagepark, maar geef het

een handige Harry die je toestel in no

aan een vriend, een familielid of breng

functioneert? Prima. Deponeer het dan

Zo liggen er in België duizenden boor-

time kan herstellen tegen een lage

het naar de Kringloopwinkel. Een kleine

machines, slijpschijven, grasmaaiers,

prijs. Is er echt niets meer aan te

geste waarmee je iemand anders een

haagscharen of hogedrukreinigers te

doen, breng dan je toestel naar het

groot plezier doet. Of verkoop het voor

slapen in tuinhuizen, garages of op zol-

recyclagepark om te recycleren. Imog

een prikje op een rommelmarkt.

ders. Terwijl hun eigenaars weten dat

geeft je toestellen een nieuw leven als

ze die toestellen nooit meer zullen ge-

grondstof voor nieuwe toestellen.

WIST JE DAT …
...

een Belgisch gezin gemiddeld 8 elektrische tuin-of klustoestellen heeft?

...

de boormachine het populairste elektrisch gereedschap is? 7 op de 10 huisgezinnen hebben er één.

...

meer dan de helft van de klussers alleen maar aan de slag gaat ‘als het echt nodig is’? Slechts 10% ziet

		

klussen als een hobby.*

...

in 3 op 4 huishoudens de man de klusser is*, en dat hij meestal degene is die naar het containerpark trekt?**

Je oud elektrisch tuingereedschap
droomt van een nieuw leven.

* Bron: onderzoek van Bosch bij 1.000 Belgische gezinnen.  ** Bron: onderzoek van Knack over de taakverdeling in het huishouden.

GA VOOR DUURZAME OPLOSSINGEN
Imog kon in 2015 zo’n 1.587.670 kg AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektronische
Apparaten) inzamelen via de recyclageparken. Zo kunnen we er voor zorgen dat de
schadelijke stoffen die in dit afval aanwezig zijn op een deskundige en milieuvriendelijke
manier worden verwijderd en onschadelijk worden gemaakt. Dankzij doorgedreven recyclagetechnieken worden zoveel mogelijk herbruikbare grondstoffen gewonnen. Dat
levert een recuperatie van grondstoffen op van meer dan 90% van het gewicht van
elektro-afval.

WATER.WAR

Nog tot 26 juni 2016
in de Budafabriek in Kortrijk
REC06362-ETG_ad-Libelle-220x285.indd 1

Nog tot 26 juni 2016 loopt in de Budafabriek in Kortrijk
de expo Water.War. Wetenschappers, kunstenaars,
ondernemers

en

activisten

tonen

utopische

en

realistische oplossingen rond één van de grootste
uitdagingen van deze tijd: water.
Transport over water is een belangrijk onderdeel van de
expo. Imog heeft z’n eigen laad- en loskade langs het
kanaal Bossuit-Kortrijk en bouwt op die manier mee aan
een duurzame wereld door transport van de weg naar het
water te brengen.
Wist je trouwens dat binnenschepen van 1350 ton vier tot
zeven keer minder brandstof per tonkilometer verbruiken
dan vrachtwagens? Een binnenschip met 5 liter brandstof
kan één ton goederen 500 km ver vervoeren, een trein raakt

5L

daarmee slechts 333 km ver, een vrachtwagen slechts 100

1TON

km en een vliegtuig nauwelijks 6,6 km.
Daarnaast ondersteunt Imog kunstenaar Leeroy uit Cebu Indonesië met het ter beschikking stellen van 5.000 plastic
flessen. Het kunstwerk maakt verwijzingen naar de ‘plastic

500 km

333 km

100 km

6,6 km

soup’: de drijvende plastic berg veroorzaakt door ons
wegwerpgedrag.

Kostprijs:

wo tot za: 14u-18u

Duur van de
rondleiding:

zo: 10u-18u

60 à 90 minuten

€ 5 (groepen, -26, +65)

Openingsuren:

€6

ma & di gesloten

€ 4 (-12 en scholen)

bezoeken buiten de
openingsuren na overleg

Gratis gidsen tijdens
de openingsuren.
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Smaakmakers
Pesto Van Erwtjes

... erw tjes
over?

INGREDIËNTEN
150 g groene erwtjes
(gekookt of gestoomd, vers, uit blik, diepvries of van het bord),

20 g versgeraspte Parmezaanse kaas,
2 el pijnboompitten,
1 teentje look, ca. 5 el olijfolie en peper & zout
oud brood
BEREIDING
Doe de erwtjes, de look, de pijnboompitten en de kaas
in een blender en mix fijn. Voeg dan beetje bij beetje de
olijfolie toe tot je een smeuïg mengsel hebt. Kruid met
peper en zout. Rooster het oud brood, snij in driehoekige
toastjes en besmeer met de pesto

Voorkom als de besten
al je voedselresten
Zaterdag 11 en zondag 12 juni is het alweer KringloopWeekend. Op deze
dagen, maar ook gedurende de hele maand juni, verschijnen overal in
Vlaanderen compostmeesters en kringloopkrachten op markten, infoavonden en demoplaatsen. Ze geven je tips en uitleg over thuiscomposteren of ze tonen je wat je kan doen met voedselrestjes.

AGENDA
ANZEGEM

Wafeltjes
400 g boter
150 g aardappelpuree

Voedselrestjes zomaar weggooien is niet ok.
Iedereen weet het eigenlijk wel. Voedselrestjes zomaar weggooien is niet ok.

HARELBEKE

6 eieren

350 g bloem
300 g suiker (optie: waarvan 1/3 vanillesuiker)
½ koffielepel bakpoeder

Een Vlaming verspilt jaarlijks tussen de 15 en 23 kg voedsel per jaar. Je zou met

De kringloopkrachten redden de restjes in de tuin en
zetten elke bezoeker in de bloemetjes.
Demoplaats recyclagepark Harelbeke
Zaterdag 11 juni, van 10u-12u

dat verspilde voedsel al zo’n 215.000 mensen kunnen voeden. Het soort voed-

KORTRIJK

1 snuifje zout

gebrek aan inspiratie, gewoonte of bewustzijn zondigen we allemaal wel eens.

sel dat het meest wordt verspild zijn brood en banket (30%) en groenten en fruit
(30%). Dat kost de Vlaming gemiddeld 76 euro per jaar. Gezamenlijk gooien we in
Vlaanderen zo’n 475 miljoen euro in de vuilbak. Dus die restjes doen er wél toe.

Voedselrestjes zijn broodnodig!
Niemand minder dan de voedselrestjes zélf kwamen bij ons aankloppen en eisten hun bestaansrecht. Zij hebben zich gegroepeerd en roepen op tot actie.
Hun huis-, tuin- en keukentips vlogen om onze oren. De tips willen de vrijwillige
compostmeesters en kringloopkrachten graag met iedereen delen.

Tip van de restjes
De datum “Te gebruiken tot” (TGT) op verpakte voeding mag je niet overschrijden.
Deze producten bederven snel en ze opeten na deze datum houdt een gezondheidsrisico in. Zet deze producten altijd snel in de koelkast. Producten met “Ten
minste houdbaar tot”-datum (THT) zijn langer houdbaar. Meestal kan je er nog
van smullen (lang) na de uiterste datum. Enkel ‘smaak’ en ‘kraak’ zijn hooguit wat
verschillend. Vertrouwen op je zintuigen blijft de boodschap.
Kom naar een activiteit tijdens het KringloopWeekend en ontdek
meer tips om voedselresten te voorkomen, bewaren en verwerken.
Hieronder vind je alvast enkele activiteiten in de Imog-regio. Op
www.kringloopweekend.be vind je een overzicht van alle kringloopactiviteiten in Vlaanderen.

De Kortrijkse kringloopkrachten trekken met de
compostmobiel naar de wekelijkse maandagmarkt.
Maandagmarkt Kortrijk - Schouwburgplein
maandag 6 juni, van 9u30-11u30
maandag 20 juni, van 9u30-11u30

KRUISHOUTEM

De kringloopkrachten trekken traditiegetrouw naar de
avondmarkt met een educatieve infostand.
Avondmarkt Kruishoutem, Het Plein
Maandag 27 juni, van 18u-21u

WAREGEM

De Waregemse kringloopkrachten staan paraat op de
markt om iedereen die het wil horen te leren hoe we
restjes kunnen redden.
Zaterdagmarkt Waregem - Markt
Zaterdag 11, juni van 09u-12u

WIELSBEKE

De kringloopkrachten leren je de kneepjes van het vak:
composteren in de kringlooptuin.
Demoplaats recyclagepark Wielsbeke
Zaterdag 18 juni, van 10u-12u

ZWEVEGEM

De kringloopkrachten informeren je op de demoplaats.
Recyclagepark Zwevegem
Zaterdag 4 juni, van 10u - 12u
Zaterdag 25 juni, van 10u - 12u
De kringloopkrachten trekken
met de compostmobiel naar de markt.
Wekelijkse dinsdagmarkt op
het Zwevegemse kerkplein
Dinsdag 14 juni, van 10u-12u

e?

INGREDIËNTEN

De kringloopkrachten leren je de kneepjes van het vak:
composteren in de kringlooptuin.
Demoplaats recyclagepark Anzegem
Zaterdag 11 juni, van 09u-15u

Maar toch … het blijkt niet evident om dat idee om te zetten in de praktijk. Bij

ov e r s c h o t
aar dappelp
ure

1 eetlepel puddingpoeder vanille
1 vanillestokje

BEREIDING
Smelt de boter, maar zorg ervoor dat ze niet kleurt. Neem
een mengkom en doe er de aardappelpuree, de bloem, de
suiker, het bakpoeder en het puddingpoeder in. Voeg de vanillezaadjes bij het mengsel en voeg een snuifje zout toe.
Breek de eieren één voor één en meng tot je een egaal beslag verkrijgt. Schenk daarbij de gesmolten boter en roer
goed door. Zet het beslag minstens een uur in de koelkast.
Bak de wafeltjes in je wafelijzer. Reken ongeveer 40 g beslag
per wafel. Laat de gebakken wafels afkoelen op een rooster.

Vecht mee tegen
kanker! Snoei taxus!
Waarom je taxussnoeisel doneren op één
van onze recyclageparken?
In het snoeisel van je taxushaag (taxus baccata) zit baccatine, de
basisgrondstof voor chemotherapie. Omdat het in Vlaanderen een
traditie is om taxus baccata als haagplant aan te planten, zijn wij
dé uitverkoren regio om deze basisgrondstof voor chemotherapie
te verzamelen.

Wist je dat? één kubieke meter taxussnoeisel is goed
voor één chemotherapie!Vorige zomer werd in de Imog-regio
420 m³ taxussnoeisel ingezameld. Dat wil zeggen dat wij in
onze regio 420 kankerpatiënten een chemotherapie hebben
bezorgd. Bovendien levert elke kubieke meter ingezameld
taxussnoeisel geld op voor kankerbestrijding.

De hoop vergroten kost je niets!
Breng je taxussnoeisel tussen 15 juni en 15 september naar het
recyclagepark van je gemeente. Veel of weinig snoeisel, dat maakt
niet uit, elke kilo vergroot de hoop. Bovendien kost het afleveren
van je hoopje taxussnoeisel je niets en je geeft heel wat kankerpatiënten opnieuw hoop op genezing.

Voorwaarden voor het snoeisel.
Het taxussnoeisel moet voldoen aan twee voorwaarden: namelijk
jong en zuiver. Onder jong verstaan we: eenjarige scheutjes van
max. 20-30 cm hoog of een haag die al ieder jaar werd gesnoeid.
Zuivere taxus is snoeisel dat tijdens het scheren wordt opgevangen
op een doek en niet vermengd is met ander snoeisel of bladeren.
een taxus herken je aan: • naalden, geen blaadjes
• rode zaadmantel
Imog werkt samen met de Vergroot de hoop-actie. Slechts als
je het snoeisel naar een recyclagepark brengt, kunnen wij je
Taxushagen bevatten een stof die nodig is voor de ontwikkeling van kankermedicatie. Gooi je
snoeisel dus niet in het compostvat, maar gooi het in de strijd tegen kanker en word haagdonor.
Hoe doneren? Breng je taxussnoeisel naar het containerpark.

een donatie ten voordele van kankerbestrijding garanderen.
Je herkent de actie aan het Vergroot de hoop-logo.

Meer info op doneerjehaag.be

Voor meer informatie over deze hoopvolle actie of
voor de openingsuren van het recyclagepark van
je gemeente kan je terecht op www.imog.be.

Ivan De Vadder
‘Goh’, zei mijn vrouw enkele jaren geleden nog, ‘we moeten onszelf gelukkig prijzen dat iedereen in de familie gezond is.’ Drie van de vier grootouders leven
nog, gezond en wel; en ook de rest van de familie was in blakende gezondheid.
Tot één van mijn neven teelbalkanker kreeg, en door een zware reeks chemo’s
moest. Vervolgens werd bij mijn schoonbroer een melanoom ontdekt, en ook
hij moest een zware revalidatie ondergaan. En enkele maanden later kreeg
ik darmkanker.
Voor mij startte een lange en zware tocht, van de operatie aan de dikke darm tot
twaalf chemobeurten, zes maanden lang. Het was een intense periode, dat besef
je vooral achteraf, wanneer het allemaal achter de rug is. Een intense periode die
ik wel altijd open en eerlijk heb proberen te delen met de buitenwereld, onder
andere via de sociale media.
Onlangs kreeg ik voor dat engagement van de vzw Stop Darmkanker een
DIBA, een DressInBlue-Award. Een beetje merkwaardig, want in mijn
ogen zou iedere kankerpatiënt zo’n award moeten krijgen. Het enige
wat ík daarvoor heb moeten doen is ziek worden, die vervelende maar
levensreddende chemo ondergaan, en erover vertellen. Door Taxusambassadeur te worden voor ‘Vergroot de Hoop’ wil ik dat engagement
verder zetten in de hoop dat nog meer mensen hun kanker overleven.
Om het verder te vertellen.
PS. Ook mijn neef en schoonbroer hebben de ziekte overleefd.

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