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Woord van
het bestuur
Iedereen kent het principe “beter voorkomen dan
genezen”. Simpel en evident, maar toch niet zo eenvoudig om vol te houden. Denk maar aan zwerfvuil.
Dit probleem oplossen is ook simpel en evident.
Mocht iedereen zijn afval in de vuilnisbak gooien,
dan is het overal netjes. Waarom blijkt dit dan zo
moeilijk? Waarom kunnen we proper zijn in ons eigen huis en niet daarbuiten? Als we overal zouden
doen alsof we thuis zijn, dan gooien we ons afval in
de vuilnisbak! Simpel!
“Beter voorkomen dan genezen”. Dit principe gaat
ook op voor onze consumptiedrang. Iedereen koopt
graag allerhande spullen, maar weinigen kijken naar
het afval dat dit met zich mee brengt. Het besef dat
we op deze manier onze eigen toekomst kunnen
hypothekeren, groeit maar langzaam, maar de rekening van de last die wij op de volgende generaties leggen, zou wel eens tijdens ons leven kunnen
gepresenteerd worden.
Er is dus een belangrijke taak voor elk van ons weggelegd: voorkom afvalstoffen door slim te winkelen,
kies voor hergebruiken, sorteer je afval grondig, ga
zuinig om met water en energie, kies milieuvriendelijke producten én gooi ten allen tijde je afval in een
vuilnisbak, want duurzaam duurt het langst!
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EXTRA CONTROLE OP ZWERFVUIL EN
SLUIKSTORTEN TUSSEN 18/9 EN 24/9
Stoor jij je ook aan afval dat achterblijft op straten,
pleinen en andere openbare plaatsen?
Je bent zeker niet de enige. Het straatbeeld wordt er immers niet
mooier op. Bovendien heeft afval een grote impact op het milieu.
Denk maar aan de plastic soep, dieren die verstrikt geraken in zwerfvuil of zwerfvuil dat via het veevoeder in magen van koeien terechtkomt. Bovendien kosten deze hopen afval ook hopen geld aan lokale
en andere overheden.

Heel wat instanties nemen deel: zowel politie, GAS-vaststellers,
gemeenschapswachten, veldwachters als lokale en gewestelijke toezichthouders van diverse organisaties zoals Agentschap Wegen en
Verkeer, De Lijn of waterwegbeheerders.

Behoor jij tot één van die instanties?
Aarzel niet om tijdens de Handhavingsweek iets aandachtiger
en kordater op te treden.

Lokale overheden en Mooimakers spannen zich al jaren in om sluikstort en zwerfvuil in te perken: ze sensibiliseren, organiseren opruimacties en zetten allerlei doelgerichte projecten op. Eind september
gaan we een stapje verder. Dan geven we extra aandacht aan wat we
‘de handhaving van zwerfvuil en sluikstorten’ noemen. Een week lang,
van 18 tot 24 september, houden we in heel Vlaanderen dus een
extra oogje in het zeil om zwerfvuil en sluikstort tegen te gaan.

WAT BETEKENT DIT CONCREET?
Die week zullen er meer controles zijn, zowel anoniem als in
uniform. Lichte overtreders worden aangesproken. Hen worden alternatieven voorgesteld. Bij zwaardere overtredingen
wordt er zwaarder beboet.
Bovendien wordt vanaf dit najaar in de meeste Imog-gemeenten een anonieme camera ingezet. Wie op de beelden
staat riskeert een GAS-boete tot € 250.
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ZWERFVUIL BLIJFT NIET ONOPGEMERKT
Daarom houden we in de week van 18-24 sept. extra controles op vervuilers.
Meer info op mooimakers.be

ASSORTIMENS
HET RECYCLAGEPARK, EEN MEER ALLEDAAGSE PLEK
BESTAAT ER BIJNA NIET. TOT JE ASSORTIMENS HEBT
GEZIEN. WANT DEZE ZOMER TOVERT DANSGEZELSCHAP
KESKI.E.SPACE DEZE PLEK OM TOT EEN SCHOUWTONEEL
MET VERRASSINGEN ACHTER ELKE HOEK.
Wie zijn de mensen die dingen komen weggooien? Wat is het
verhaal achter de voorwerpen die ze niet meer willen? De dansers nemen je mee door het recyclagepark en laten je een fascinerende wereld ontdekken. Maak kennis met mensen met een
hoek af en een vijs los. Mensen die, net als de spullen in de
containers, nergens bij lijken te horen.
ASSORTIMENS is een bewegende en beeldende voorstelling op
een niet-alledaagse locatie. Ooit danste het gezelschap in een
Waregemse supermarkt, nu nemen ze je mee naar het recyclagepark. De toeschouwer is een bezoeker in dit geheel. Hij krijgt

EEN BETOVERENDE VOORSTELLING VOOR JONG EN OUD OP
EEN NIET-ALLEDAAGSE LOCATIE: HET RECYCLAGEPARK.
een andere blik op zijn eigen dagdagelijkse context of leert een
nieuwe plek kennen. Daarbij neemt het publiek soms ook actief
deel. Bij keski.e.space is een voorstelling een ervaring, een confrontatie van kunst met de maatschappij en een reflectie over
onze alledaagse realiteit. Een unieke belevenis!

Tijdens deze dansvoorstelling zonder tribune, wandel je van
scène naar scène. De voorstelling is dus minder geschikt voor
mensen die slecht te been zijn. Leuk voor iedereen vanaf 6 jaar.

PRAKTISCH
zaterdag 23 september 2017 om 11u + 15u + 17u
zondag 24 september 2017 om 11u + 15u + 17u
Locatie : Recyclagepark, Lindestraat 75 in Waregem
Reservatie : www.ccdeschakel.be of 056 62 13 40
Prijs : €13 (standaard), €9 (-26 jaar), €6 (-6 jaar)
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VERDIEN TOT € 1500!
SCHRIJF JOUW SCHOOL OF VERENIGING
IN EN DOE MEE MET OPERATIE PROPER!
EEN MOOI ENGAGEMENT VERDIENT EEN MOOIE BELONING

WAT HOUDT OPERATIE PROPER PRECIES IN?

Jullie engagement daar draait het allemaal om. Dankzij jullie engagement kunnen
we Vlaanderen mooier maken. Daarom dat we jullie op het einde van de rit willen
bedanken voor al jullie inspanningen. Naargelang het aantal leerlingen of leden kan
de beloning variëren:
• Voor scholen: tussen €150 en €1.500
• Voor verenigen: tussen €112,50 en €1.125
Imog kreeg van de Mooimakers een quotum opgelegd van het aantal scholen en verenigingen dat mag deelnemen aan Operatie Proper. Wees er dus snel bij en registreer
je begin september nog op www.mooimakers.be/operatie-proper.

Je engageert je voor het schooljaar 2017-2018. Er zijn een paar vastgelegde uitdagingen die je moet aangaan, zoals regelmatig het zwerfvuil op en rond de terreinen van
jullie school, club of vereniging opruimen. Daarnaast kan je zelf je eigen actiepunten
kiezen: van een zwerfvuilverantwoordelijke aanduiden tot de eigen sociale media
inzetten om jullie inspanningen voor een nettere omgeving te communiceren.

DE VASTGELEGDE UITDAGINGEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

OPERATIE
PROPER IS ER
VOOR JOU

Ruim minstens elke maand het schoolterrein op.
Opruimmateriaal kan je aanvragen via info@imog.be.
Ruim minstens elke maand de schoolomgeving op. Zorg dat het doenbaar blijft,
claim daarom een klein gebied rond de schoolpoort.
Werk mee aan preventie van verpakkingen (secundair) of maak het gebruik van
brooddozen, drinkbussen, koekjesdozen verplicht (lager).
Voorzie voldoende vuilnisbakken op de juiste plaats zodat gescheiden inzameling mogelijk is.
Zorg ervoor dat leerlingen en leerkrachten verzekerd zijn voor activiteiten buiten
de schoolmuren.
Duid binnen de school een verantwoordelijke aan voor de strijd tegen zwerfvuil.
Organiseer in elke graad themalessen rond de afval- en zwerfvuilproblematiek.
Plaats maandelijks een update op de actiekaart van de Mooimakers.

Met Operatie Proper willen Imog en de Mooimakers jou en je school, club of vereniging
ondersteunen in je engagement tegen zwerfvuil.

WE HELPEN JE MET:

• een concreet en haalbaar actieplan tegen zwerfvuil;
• opruimmateriaal als je een actieplan indient (aanvragen: info@imog.be);
• educatieve pakketten en communicatiemateriaal om kinderen en jongeren te sensibiliseren
(zie: mooimakers.be/wat-kan-jij-doen/school/lespakketten);

• én een online platform dat je toelaat je vooruitgang bij te houden en te delen.
Zo kan jij je enthousiasme stap voor stap omzetten in duurzame actie. Inderdaad, we helpen je niet alleen om je school, vereniging of club proper te maken: we bouwen samen systemen die ervoor zorgen
dat het morgen ook mooi blijft.

VERVANG JE OUDE KOELKAST EN BESPAAR DUURZAAM!
In de totaalkost van een koelkast is de aankoopprijs slechts 20%, en de verbruikskost 80%. Vervang daarom je exemplaar dat ouder is dan 10 jaar door een
energiezuinig toestel. Goed voor jou en het milieu.
Bereken jouw winst op www.zuinigekoelkast.be !
JE PORTEFEUILLE ZEGT DANKJEWEL
Ook financieel bespaar je heel wat. Voor een zuinige koelkast betaal je allicht wat meer,
maar die aankoopkost verdien je snel terug. Een voorbeeld? Switchen van een oud toestel met energieklasse D naar een A+++ levert je een jaarlijkse besparing op van zo’n
€ 139. Als we met alle Belgen samen onze koelkast van meer dan 10 jaar oud vervangen
door een A+++ komen we aan bijna €200 miljoen minder energiekosten!
Graag nog concreter? Maak via deze link voor je eigen situatie de berekening:
www.zuinigekoelkast.be/bereken-je-milieuwinst. In no time weet je hoeveel CO2, kWh
en euro je bespaart door je oude koelkast te vervangen.
WAARHEEN MET JE OUDE KOELKAST?
GRATIS, MAKKELIJK EN ALTIJD IN JE BUURT!
Heb je een recente koelkast die nog werkt? Ga ermee naar De Kringwinkel! Want met
een toestel van minder dan 10 jaar oud kan je iemand anders gelukkig maken.
Koop je een nieuw toestel, dan is de winkelier verplicht om je oude koelkast gratis mee
te nemen. Voor jou is het in elk geval de makkelijkste manier van afdanken.
Heb je nog een oud toestel staan dat niet meer functioneert? Net zoals alle kapotte
elektrische apparaten hoort het thuis op het recyclagepark. Opgepast: er zit wel veel
metaal in je koelkast, maar daarom mag ze nog niet in een metaalcontainer. Waar dan
wel? In het Recupelhuisje natuurlijk.

www.recupel.be

RECEPT
Olijfolie, azijn en wat peper en zout. Een klassieke
dressing maak je in een handomdraai. En toch kan je je
dressing met weinig moeite een andere smaak en look
geven. Hieronder enkele tips:
Heb je te veel groenten in de ijskast liggen? Haal de mixer
boven en maak een verrassende dressing. Zo is een overrijpe tomaat de perfecte basis. Schil de tomaat, doe er wat
balsamico, olijfolie, look en een sjalotje bij en meng alles
met de staafmixer. Italië op je bord.
Ook met restjes yoghurt, room of platte kaas maak je in een
wip een heerlijke dressing. Leng het restje zuivel aan met wat
melk om de saus vloeibaarder te maken. En voeg dan de kruiden toe die je nog hebt liggen.
Feestje gehad en flink wat hummus over? Meng hummus
met een beetje yoghurt en voeg er paprika, rode chillipeper
en azijn aan toe. Een superdressing. Nog een tip: Is je pot
mosterd of honing zo goed als leeg, doe er dan de rest van
de dressingingrediënten bij en schud de boel door elkaar.
Ideaal om dat laatste bodempje uit de pot te benutten.’
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Waar ?

OPNIEUW PRESENT IN KORTRIJK
OP 17 SEPTEMBER

Straatbanket met lokale producten en voedseloverschotten
+ een inspiratiemarkt
zondag 17 september, tijdens de autovrije zondag
Sterrenbanket : 12u – 14u
Inspiratiemarkt : 12u – 16u30
Reepkaai in Kortrijk, helemaal gratis en toegankelijk voor iedereen

Een picknick met alleen maar lokale ingrediënten? Een lunch met aandacht voor de korte
keten en tegen voedselverspilling? Dat kan! Dit initiatief bundelt de strijd tegen klimaatopwarming, voor eerlijke prijzen en voor het (her)gebruik van voedseloverschotten. Leerlingen van
de scholengroep Rhizo en van scholengroep Athena bereiden 2.500 plantaardige maaltijden.
Iedereen kan gratis een bordje komen meepikken, tussen 10 en 14 uur. Borden en bestek
worden geleverd door de Kringloopwinkel Zuid-West-Vlaanderen. Eigen eetgerief meebrengen
mag natuurlijk ook. Meer zelfs: wie het achteraf niet meer nodig heeft, kan het achterlaten
voor de Kringloopwinkel. Zo krijgt het misschien een tweede leven.
Tussen 12 en 16.30 uur is er op dezelfde locatie een inspiratiemarkt. Organisaties uit de verschillende schakels van de voedselketen stellen er zich voor. Ook onze Kortrijkse kringloopkrachten zijn er aanwezig, kom zeker eens langs !

Kleef deze
stickers o
p je
BEDANKT ...

... om je afval correct buiten te zetten. Bedankt om je afval op
het recyclagepark juist te sorteren. Ook al is dat soms lastig!
Voor de afvalophalers en de parkwachter is het soms nog
lastiger. Dag in dag uit, gaan ze de straten op of bemannen
ze het recyclagepark zodat onze omgeving er op het einde
van de dag opnieuw netjes bij ligt. Daarom verdienen ze ons
respect!

Recycleer
gerust mijn

Merci!

STERRENBANKET
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GOOI JE FOTO IN DE STRIJD!

#H

Maak een foto van hoe jij de ophaler en parkwachters bedankt en post hem tijdens de Week van de Afvalophaler en
Recyclageparkwachter (20 tot 24 november) op sociale media met de hashtag #HouHetNet. Zo deel je jouw respect
voor de afvalophalers en recyclageparkwachters.
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De recyclage van PET-flessen en HDPE-flacons is een goede zaak, zowel economisch als ecologisch. Er wordt minder energie verbruikt dan bij de productie van nieuw plastic en er zijn minder
grondstoffen nodig, waaronder aardolie. Bovendien komen de plastic flessen niet langer bij het
restafval terecht. Een dubbel voordeel dus: we betalen minder én we vervuilen minder !

1. SELECTIEF INZAMELEN

2. SORTEREN

3. VERMALEN EN WASSEN

4. VERWERKEN

Enkel de plastic verpakkingen die geschikt zijn voor recyclage worden ingezameld via het PMD, P+MD of via het
recyclagepark. Plastics kenmerken zich
door hun grote diversiteit en de mogelijkheid om gebruikt te worden voor de
meest uiteenlopende toepassingen. Om
efficiënt te kunnen recycleren, moeten ze
echter in voldoende grote hoeveelheden
beschikbaar zijn en moet de kwaliteit
ervan voldoende hoog zijn. Voor de transparante PET-flessen van voornamelijk
water en frisdranken en de ondoorzichtige
HDPE-flacons voor melk, shampoo, zeep
en schoonmaakmiddelen is dat zeker
het geval. Deze flessen en flacons worden via het PMD of P+MD huis-aan-huis
opgehaald en naar het sorteercentrum
van Imog gebracht.

Het voorsorteren van kleurloze PET, groene PET, blauwe PET en HDPE gebeurt
door een optische scheider die automatisch de verschillende plasticsoorten kan
onderscheiden. Hierbij wordt met behulp
van infraroodcamera’s het soort plastic
gedetecteerd en de gewenste richting uitgeblazen. De kwaliteitscontrole gebeurt
daarna nog manueel.

De PET-flessen en de HDPE-flacons
doorlopen na het sorteren meerdere fasen. Ze worden achtereenvolgens vermalen, gewassen en omgevormd tot zeer
zuivere schilfers of gebruiksklare korrels.

De schilfers en korrels worden gesmolten en via verschillende technieken verwerkt in nieuwe producten.
Er komen steeds meer PET-flessen op
de markt die gerecycleerd materiaal
bevatten. Gerecycleerde PET vindt heel
wat toepassingen in de textielsector:
vulling van jassen, matrassen en slaapzakken, tapijten of kledij zoals truien in
fleece, T-shirts, mutsen, handschoenen,
sjaals,… Andere courante toepassingen zijn flessen en flacons, voedingsfolies, industriële folies, potjes, bindstrips,
clips, jojo’s, verpakkingsblisters…
Van gerecycleerde HDPE-flacons maakt
men prullenmanden, opbergbakken,
kisten, rekken en manden. In de industrie wordt gerecycleerd HDPE gebruikt
voor containers, leidingen, kabelkokers,
palletten, buizen en werftoiletten.

SORTEREN IS
WARM AANBEVOLEN

Wist je dat één fleecetrui kan gemaakt worden van slechts 27 PET-flessen?
En dat je voor één slaapzak 55 PET-flessen nodig hebt. Ook heel wat fleecedekens zijn gemaakt van gerecycleerd plastic.
Kruip dus lekker samen onder een fleecedeken en zet je verwarming wat
lager. Het maak de tv-avond er alleen maar gezelliger op.

PLASTIC FLESSEN ZIJN GEEN NAALDCONTAINERS
Gebruikte naalden zijn nergens zo veilig als in een naaldcontainer. Stop ze nooit in een plastic fles.
Zo vermijd je dat je jezelf of iemand anders kwetst. Bovendien is de naaldcontainer ook veiliger voor
de medewerkers die dit afval ophalen en verwerken en kunnen we prikaccidenten vermijden.
De container voor gebruikte of ongebruikte naalden kan je verkrijgen bij de apotheker. Van zodra de
naaldcontainer vol is, kan je er mee naar de inzameling van Klein Gevaarlijk Afval op het recyclagepark. Daar kan je een volle naaldcontainer inruilen voor een lege.

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