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Woord van

het bestuur
Slimmer omspringen met afval brengt geld op.
Wist je dat? In deze afvalkrant vind je tal van tips
die je leven zullen verrijken. Wie juist sorteert, zorgt
voor een grote besparing in de restafvalzak. Maar
hoe zit dat ook alweer? P+MD-zak, foliezak, harde
plastics, zachte plastics… Allemaal soorten plastic,
maar wat hoort nu bij wat? Weet je het soms ook
niet meer? Geen probleem, we leggen het graag
nog even voor je uit. Ook bewuster omgaan
met organisch afval doet een duit in het zakje.
Uit onderzoeken blijkt dat tot 30% van het afval in
de restafvalzak eigenlijk voor andere doeleinden kan
dienen. Door slimme oplossingen te gebruiken, kan
je dus heel wat organisch afval weren uit je restafval.
Hoe je dat moet doen? Houd kippen, composteer en
red restjes. Het zwerfvuil een halt toe roepen, levert
ook heel wat op. Met de lente in aantocht schijnt
de zon terug vaker door de ramen. Om optimaal
van het stralend seizoen te genieten, mag de Grote
Lenteschoonmaak niet ontbreken. Wil je ook graag
de handen uit de mouwen steken, maar weet je niet
goed waar te beginnen, lees dan zeker de laatste
bladzijde van deze afvalkrant en trek er op uit met
een afvalgrijper en zwerfvuilzak in de aanslag.

De + van

P+MD
en folies
P+ van prima

Sinds 1 juli 2018 hebben alle gemeenten van de Imog-regio het roer
omgegooid. De sorteerregels voor plastic verpakkingen verruimden,
PMD werd P+MD en de foliezak kwam erbij. Hoewel elk begin moeilijk
is, mogen alle inwoners van de Imog-regio zichzelf een pluim geven,
want het gaat prima.

Goedkoper

Met P+MD en de foliezak betaal je minder voor je afval, want meer plastic verpakkingen in de P+MD-zak en foliezak betekent minder afval in
je restafvalzak. Dat is goed voor het restafvalcijfer, maar ook goed voor
de uitgespaarde, duurdere restafvalzakken.

Gemakkelijker
P+ van positief
Gerard Amelynck
Ondervoorzitter

Rik Soens
Voorzitter

Inge Bossuyt
Ondervoorzitter

We dragen allemaal ons steentje bij aan de toekomst van het afvalbeleid
en doen dat 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 goedkoper én gemakkelijk voor alle inwoners.

In de vroegere deﬁnitie van PMD, stond de P voor plastic ﬂessen en
ﬂacons. Dankzij de P+MD-zak en de foliezak 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 bij het
P+MD en alle zachte plastic verpakkingen in de transparante foliezak.

De foliezak onder de loep

Download
Recycle!

De foliezak kan je volproppen met heel wat zachte verpakkingsfolies, -zakjes en -ﬁlms:
• Folies rond drankverpakkingen, keukenpapier, reclamefolders,..;
• Plastic zakjes van voedingswaren, afsluitfolies van plastic schaaltjes van voedingswaren,…
• Lege zakken van potgrond of korrels voor huisdieren,…
• Winkelzakjes

Om de 8 weken

Imog haalt de foliezak om
de 8 weken op aan huis.
Dat gebeurt op dezelfde
dag als de ophaling van
P+MD en Papier & Karton.

Kijk in de ophaalkalender voor de juiste
ophaaldag van de foliezak of download
de Recycle!-app. De folies vind je onder
‘gemengde plastics’ Makkelijk toch? Is
je foliezak sneller vol, dan kan je er ook
mee terecht op het recyclagepark in
jouw buurt.

€ 0,15 per zak

Een pakket foliezakken bestaat uit 10
zakken en kost jou €1,50. De foliezakken kan je aankopen in dezelfde verkooppunten als de P+MD-zakken. Je
vindt ze terug via de website van Imog:
www.imog.be/locaties

GRATIS TIPS
Recycle! weet alles van afval. Waar staat de
dichtstbijzijnde glasbol? Wanneer zet ik het
oud papier buiten? Waar blijf ik met mijn oude
batterijen? De antwoorden zitten in je broekzak,
dankzij Recycle!

•

•
In samenwerking met Bebat en Recupel.

Plaats de foliezak goed zichtbaar. De foliezak wordt in een aparte
ronde opgehaald. Afhankelijk van de route kunnen hier meerdere
uren tussen zitten. Panikeer dus niet als je PMD al is opgehaald
en je foliezak nog niet. ’s Morgens vroeg is het donker en bij slecht
weer is het niet altijd evident om het verschil in zakken goed te zien.
Help onze ophalers een beetje en plaats hem goed zichtbaar van
de andere zakken.
De meeste folies komen vrij net na de aankopen. Sommigen plaatsen daarom hun foliezak in de kelder.

•
•

In vele winkels vind je handige dragers
voor 3 zakken: handig in gebruik.
Aanlevering van P+MD en folies op het recyclagepark moet ook in
reglementaire PMD- of foliezakken. Dit is een verplichting van Fost
plus. Door de retributie betaal je mee voor de inzameling en ver
werking én is dit voor iedereen gelijk. Want ook bij de huis-aanhuisinzameling moet dit zo aangeboden worden.

30% goedkoper

slimmer omgaan met voedselve

Uit onderzoek blijkt dat 30% van het afval in de restafvalzak organisch afval is. Dat is afval da
Dat kan vermeden worden door slimme oplossingen te gebruiken. Slim voor je portemonnee en goed vo

We maa
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Bijvoedere €75
n = €15
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€70 per kip
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1 kip brengt je
jaarlijks € 70 op

Met comp
win je een
naar de

Met dit argument willen we jou ook dit jaar warm maken voor het houden van kippen.
Ze verwerken namelijk jaarlijks 50 kg keukenafval dat anders bij het restafval terechtkomt en je krijgt regelmatig eitjes in de plaats. De kippenactie start op 15 maart en
eindigt op 31 mei 2019. Bij onderstaande handelaars kan je een kip aankopen aan €9/
stuk (indicatief). Alle kippen zijn 18 tot 20 weken oud en leggen hun eerste ei rond 20 of
25 weken. De actieprijs voor aankoop wordt bepaald in overleg met de deelnemende
handelaars. Sommige gemeentes voorzien hierbij een extra tegemoetkoming. Houd dus de gemeentelijke
infobladen in het oog. Om je kip te bestellen, vul je gewoon onderstaande bon in met het aantal gewenste kippen.
Geef de bon af bij één van de hieronder vermelde speciaalzaken en maak een afspraak voor afhaling van je kippen.
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Aveve Deprez
Goed-ter-motestraat 9
8570 Ingooigem
056 77 77 34

Aveve Dhuyvetter
Nazarethsedorpswerg 9
9770 Kruishoutem
09 383 56 82

Aveve Waregem
Roterijstraat 242
8793 Sint-Eloois-Vijve
056 60 76 99

Aveve Kemseke
Vichtesteenweg 42
8540 Deerlijk
056 71 12 80

Aveve Veys Agro
Ingelmunstersteenweg 45
8780 Oostrozebeke
056 66 78 38

Aveve Kluisbergen
Molenstraat 116
9690 Kluisbergen
055 38 51 32

Aveve Kortrijk
Gentsesteenweg 220c
8500 Kortrijk
056 25 76 37

Aveve Lateur
Ellestraat 27
8550 Zwevegem
056 75 53 55

Aveve Polet
Schreiboomstraat 1
8510 Rollegem
056 20 10 41

Moeyaert
Brun Cornet 31
8930 Rekkem
056 41 37 62

Firma Lannoo nv
Magerstraat 85
8501 Heule
056 35 26 45

Tom & co Kortrijk
Oudenaardsesteenweg 39
8500 Kortrijk
056 20 28 35

Taelman
Desselgemstraat 141
8540 Deerlijk
056 71 18 56

Horta Dendauw
Brugsesteenweg 432
8520 Kuurne
056 71 24 52

Holvoet
Brugsesteenweg 24a
8531 Hulste
056 71 66 79

Garden Center Danneels
Stationsstraat 61
8587 Spiere-Helkijn
056 45 65 18

TEL

‘t Hoenderhof
Holvoet Bart bloemen
Marktstraat 74
8510 Marke
056 22 52 47

t Hoenderhof
Schorbeekstraat 74
8511 Aalbeke
056 41 35 17

Pluimveehandel
Nathalie Vanneste

Nathalie Vanneste
Deken De Bostraat 38
8791 Beveren-Leie
0475 73 73 91

Groenservice Hooghe bva
Nieuwenhovestraat 80
8790 Waregem
056 62 03 10

Bovendien kost een compos
slechts €25 en je maakt zelf
compost als bodemverbeter

Slim composteren

Een groot deel van de inhoud van een huisvuilzak bestaat uit keuken- en t
nog kan worden gecomposteerd. Composteren is helemaal niet moeilijk. T
wat mensen fout. We helpen je even op weg.

•
•
•
•

Omcirkel het gewenste aantal kippen.
Ik wens meer kippen nl.:

kten
We maav
oor jou:
de som
posteren
Door te com komende
spaar je de
n
25 jaar:
z ak k e n a a
- 450 vuilnis0
€1,6 = €72 naar het re- 100 ritten met groencyclagepark 5 = €500
af val aan €

•
•

Kies een zonnige plaats in je tuin, want hoe hoger de temperatuur oploo
het composteringsproces.
Plaats je compostvat op een 9-tal tegels op een vlakke ondergrond me
senruimte. Zo kan het overtollige vocht wegsijpelen en vinden bodemdi
het vat. Een compostbak mag je rechtstreeks op de volle grond plaatse
Begin je compostvat of -bak telkens met een laagje structuurmateriaal:
houthaksel, haagscheersel. Dat zorgt voor een optimale luchtstroom.
Daarop komt het gewone keuken- en tuinafval.
Belucht je vat 2x per week met een beluchtingsstok. Dit zorgt voor vold
massa en geeft geurtjes geen kans.
Zorg voor een goed evenwicht tussen bruin materiaal (structuurmateria
Na 9-12 maand kan je al wat rijpe compost oogsten. Wat nog niet voldo
deraan opnieuw een laagje grof materiaal.

Koop je compostvat of bak in één van de Imog-recyc

Het ideale kippenhok

Een kippenhok waar kippen kunnen slapen, schuilen of eieren leggen is onmisbaar. Of je het nu zelf maakt of ergens gaat kopen, het kan best aan de volgende
voorwaarden voldoen:
1. Voor een kleine tuin en maar enkele kippen is een verplaatsbaar houten hok
zeer geschikt. Een hok op poten van 50 tot 80 cm hoog is ideaal.
2. Installeer een loopplank met dwarslatjes zodat de kippen gemakkelijk in en uit
het hok geraken. Binnenin plaats je een zitstok. Aangezien kippen graag hoog
slapen, plaats je die best zo hoog mogelijk.
3. Monteer tegen de zijkant van het hok een kleine (automatische) voederbak.
De drinkbak plaats je best buiten het hok.
4. Kippen zijn tochtgevoelig. Kieren en spleten zijn dus uit den boze. Het hok
moet wel voldoende verlucht en verlicht zijn.
5. Vermijd scherpe hoeken of uitstekende spijkers. Hiermee bescherm je zowel
jezelf als je kippen.
6. Een uitneembaar dak of uitneembare zijwand zorgt ervoor dat je het hok gemakkelijk kan reinigen. Een dik pak droog strooisel op de bodem van het hok
helpt je al een heel eind verder.
7. Naast het kippenhok moet je ook een voldoende grote kippenren voorzien.
5m² per kip geeft ze voldoende ruimte om hun pootjes te strekken. Sluit de
ren af met een ﬁjnmazige afsluitdraad en bescherm je kippen op die manier
tegen roofdieren.

Kom naar de infoavond over kippen

Twijfel je nog ? Kom dan naar één van de Imog-infoavonden en ontdek
alles wat je moet weten om kippen te houden. Hoe willen kippen wonen?
Wat moeten ze eten? Worden kippen wel eens ziek? Waaraan moet een
kippenhok voldoen ? Een ervaren Vlaco-lesgever biedt je een boeiende
uiteenzetting om tal van ideeën op te doen en ervaringen uit te wisselen.

•
•
•

Compostvat
Beluchtingsstok

6

5

Basismodule
Aanbouwelement
Afdakje

€75
€50
€30

Bel naar het gratis nummer 0800 99 827 of bestel online via www.i
Levering aan huis: € 5

4

De bodemprofessor komt naar je toe!

3

1

€25
€6

2
7

Wil je weten welke tuingrond je hebt en wat nodig is om die te verbeteren?
ken? Ga dan zeker langs op het recyclagepark in je buurt. 4 zaterdagen lan
Aan de hand van proefjes leer je hoe je thuis de textuur en de zuurtegraa
ontdekt wanneer en waarom je compost moet toevoegen aan je tuin. Je vi
producten in zakjes van 40 liter met alle uitleg die je nodig hebt om met de

Wil je zelf een kippenhok bouwen?

Surf naar de Imog-website voor een duidelijk bouwplan:
www.imog.be/kippen

Op zaterdag 30 maart om 10u in de bibliotheek,
Boekenplein 1, 8790 Waregem
Op woensdag 3 april om 19u in het dakcafé,
ingang Papenstraat, 8500 Kortrijk
Op dinsdag 23 april om 19u in Aveve tuincentrum Lateur,
Ellestraat 27, 8550 Zwevegem

De infosessie is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk via communicatie@imog.be met vermelding voor welke infosessie je kiest.

BEVEREN - LEIE
DEERLIJK
IMOG HARELBEKE
WAREGEM
ZWEVEGEM
WIELSBEKE

ZATERDAG
6/4/2019
9u - 12u
9u - 12u
9u - 12u

ZATERDAG
13/4/2019
9u - 12u
9u - 12u
9u - 12u

ZA
20/

9u
9u
9u

er in 3 stappen

elverlies brengt geld op

t is afval dat een dierlijke of plantaardige oorsprong heeft.
en goed voor het milieu : houd kippen, composteer en red de restjes

mposteren
een reis
de zon!

Red de restjes
Slim bewaren

Wist je dat de manier waarop je producten bewaart, invloed heeft
op hun houdbaarheid? Elk product heeft een ideale bewaartemperatuur. Maar ook de bewaarplaats is belangrijk. Sommige
producten horen thuis in de koelkast, andere bewaar je best
op een droge en donkere plaats. (Op www.voedselverlies.be en
www.koelkastinorde.be vind je allerlei praktische bewaartips.)
Ga daarnaast ook slim om met verpakkingen: vaak heb je de
keuze tussen individueel verpakt en grote verpakkingen. Sta even
stil bij wat het best aansluit bij jouw verbruik.

en compostvat bij Imog
maakt zelf de allerbeste
mverbeteraar in je tuin.

Koelkast in orde: Parkeer in de juiste zone!
1. De gematigde zone
Waar? Deur en bovenste schap: 6 à 7 °C
Wat?
Geopende melk- en zuivelproducten,
eieren, boter, conﬁtuur, drank,…

keuken- en tuinafval, materiaal dat
et moeilijk. Toch loopt het bij heel

2. De koele zone
Waar? Middelste gedeelte: 3 à 4 °C
Wat?
Kant-en-klare slaatjes, charcuterie,
gebraden vlees, bereide gerechten, zelfgemaakte
mayonaise, roomgebak,…

eratuur oploopt, hoe beter

ergrond met telkens wat tusen bodemdiertjes hun weg in
rond plaatsen.
urmateriaal: kleine takjes, stro,
htstroom.

3. De koudste zone
Waar? Net boven de groentelade: 0 à 2 °C
Wat?
Eten dat snel bederft: rauwe en gekookte vis,
rauw vlees, gehakt,…

gt voor voldoende lucht in de

4. De groentelade
Waar? Meestal helemaal onderaan: 4 à 6 °C
Wat?
Bepaalde fruit- en groentesoorten

tuurmateriaal = droog)en groen materiaal (rauw groente- en fruitafval = nat).
og niet voldoende gecomposteerd is, kan gewoon terug in het vat. Voorzie on-

og-recyclageparken en start met thuiscomposteren.
Houdbaarheidsdatum
via www.imog.be

verbeteren? Wil je de voordelen van compost ontdekerdagen lang staat de bodemprofessor voor je klaar.
zuurtegraad van je eigen bodem kan testen. En je
je tuin. Je vindt er ook de 6 verschillende compostom met de producten aan de slag te gaan.

AG
9

ZATERDAG
20/4/2019

9u - 12u
9u - 12u
9u - 12u

ZATERDAG
27/4/2019

9u - 12u
9u - 12u
9u - 12u

Ken je het verschil tussen THT en TGT? TGT (‘Te gebruiken tot’) geeft een einddatum weer, je gebruikt het product dus best
vóór die datum. Meestal staat zo’n aanduiding op producten die snel bederven zoals vers vlees, slaatjes … Producten die
minder snel bederven zoals conserven; gedroogde kruiden, of pasta krijgen een THT (‘Tenminste houdbaar tot’) datum. Als die
datum bereikt is, hoef je het product niet meteen weg te gooien. Vertrouw op je zintuigen. Als het product nog goed ruikt
en er nog goed uitziet, kan je het zeker nog opeten.

Restjes op het menu

Niet altijd zin om te koken? Gooi restjes dan zeker niet weg: vries ze in als ijsblokjes, verwerk ze in soep, maak er een
conﬁtuur of chutney van … Ook fermentatie is een handige manier om groenten en fruit lekker te bewaren. Imog ontwikkelde een leuk receptenboekje boordevol tips. Vraag je “Smulpocket voor kliekjes” aan via communicatie@imog.be en
start met kokkerellen.

Krijg het composteren in de vingers
Wil je ook starten met het thuis verwerken van keuken- en tuinafval? Of heb je reeds
een compostvat, maar weet je niet goed wat er wel en niet in mag? Kom dan gratis
een cursus compost volgen! Tijdens de eerste theoretische sessie richten we ons
op de basisregels van het composteren. In de tweede les zetten we theorie om in
praktijk en de laatste les gaan we op pad en bezoeken we een bioboerderij.
Cursus op dinsdagavond in Imog Harelbeke
(Kortrijksesteenweg 264): 7, 14 en 21 mei (19u-22u)
De compostcursus is gratis, maar inschrijven
is noodzakelijk via communicatie@imog.be

Daar is de lente
Doe mee aan de Grote Lenteschoonmaak
van 16 tot 31 maart

Een nieuw begin. Duizenden vrijwilligers steken elk jaar in
de lente de handen uit de mouwen om rondzwervende blikjes en snoeppapiertjes in hun buurt op te ruimen. Ook dit
jaar zullen de inwoners hun straat, buurt en wijk verlossen
van dat zwerfvuil. We roepen verenigingen, jeugdorganisaties, buurt- en wijkcomités en zeker ook burgers op om de
handen uit de mouwen te steken en een zwerfvuilactie te
organiseren.
Een buurtpark zwerfvuilvrij maken, de wijk opnieuw laten blinken, blikjes uit het water vissen, onkruid wieden op voet- en
ﬁetspaden … alles mag om de omgeving zo proper mogelijk te
krijgen. Ook als school kan je het goede voorbeeld geven en je
steentje bijdragen.

Wat kan jij doen?

Veeg voor eigen deur. Wat is er leuker dan de lente te verwelkomen met een opgeruimd huis en een nette buurt. Een nieuw
begin, een verse start…we zijn er klaar voor! Samen maken we
morgen mooier. Tijdens de Grote Lenteschoonmaak vragen we
je om samen met vrienden, buren, collega's, je favoriete vereniging ... een heuse opruimactie te organiseren. Zo kunnen jullie je
eigen straat, de omgeving van je clubhuis, het parkje in de buurt
waar je kinderen spelen of de favoriete wandelweg van je trouwe
huisdier onder handen nemen.
Wil je graag aansluiten bij een bestaande opruimactie? Contacteer ons, en wij bezorgen je de gegevens van een opruimactie
in jouw buurt. Staat er in jouw gemeente nog geen opruimactie
gepland? Trommel gerust zelf een groepje op en schrijf je in.
Hoe inschrijven? duurzaamheid@imog.be of 0800/99 827
Imog steunt je actie met materiaal! Opruimen gaat beter met
het juiste materiaal. Daarom voorzien we elke deelnemer of elke
groep van een opruimpakket dat bestaat uit:

Voor verenigingen, groepen of scholen die met en grote groep
opruimen, wordt het materiaal in een rolcontainertje geleverd.
Na de opruimactie wordt al het opruimmateriaal en het verzamelde zwerfvuil terug door ons opgehaald. Wie in z’n eentje
opkomt tegen zwerfvuil kan, na afspraak, het aangevraagde
opruimmateriaal komen afhalen bij Imog Harelbeke (Kortrijksesteenweg 264). Het verzamelde zwerfvuil in de speciale zwerfvuil- en pmd-zakken mag dan meegegeven worden met de
reguliere huis-aan-huisophaling.

DOE MEE AAN DE GROTE LENTESCHOONMAAK !

Ontdek alle propere initiatieven op mooimakers.be
Kortrijksesteenweg 264 | 8530 Harelbeke

De Afvalkrant wordt gedrukt op 100%

Tel. 0800 99 827 (gratis) | www.imog.be

gerecycleerd en chloorvrij gebleekt

info@imog.be | Fax. 056 71 09 85

kringlooppapier

Verspreiding 104.000 ex. | Verantwoordelijke
uitgever Johan Bonnier | Eindredactie Koen Delie

Zij doen alvast mee...

Gemeenten/verenigingen Imog-regio
Kortrijk
Kortrijk Kraaknet
Harelbeke
Stadsdiensten
Kortrijk
Kortrijk Kraaknet (maandelijkse actie)
Wielsbeke
Unilin Industries BVBA
Avelgem
Tandem
Wielsbeke
Burgers
Kruisem
Verenigingen
Zwevegem
Verenigingen, scholen en burgers
…

17 februari
25 februari-1 maart
17 maart
18-22 maart
23 maart
23 maart
23 maart
29-31 maart

Scholen Imog-regio
Kortrijk
Basisschool Sint-Theresia
12 februari
Kortrijk
MPI Pottelberg
14 februari
Kortrijk
Rhizo zorgkrachtschool
21 februari
Kortrijk
VBS Heirweg Bellegem
16-31 maart
Waregem
Zonneburcht
16-31 maart
Zwevegem
Kreupelschool
18-21 maart
Harelbeke
St-Ritaschool
18-22 maart
Kortrijk
VLS St-Vincentius
18-22 maart
Kortrijk
RHIZO zorgkrachtschool
21 maart
Kruisem
Gemeenteschool De Weide Wereld
22 maart
Kruisem
Basisschool De Keimolen
22 maart
Kruisem
VBS Kruishoutem
22 maart
Kruisem
VBS Nokere
22 maart
Zwevegem
Kappaertschool
22 maart
Kuurne
VBS St-Pieter Kuurne
25-29 maart
Anzegem
BS Het Bollebos
27 maart
Zwevegem
Gemeenteschool Kouter
29 maart
Avelgem
GO! Atheneum
4 april
Waregem
VTI Waregem
4 juni
Kortrijk
MPI Pottelberg
17-21 juni
…
Deze scholen en verenigingen doen mee met Operatie Proper en ruimen
maandelijks hun buurt op.

Anzegem: Groene Poortje, St-Vincentius, VBS De Bergop, VBS Heirweg, VBS Anzegem,
– Avelgem: BS De Toekomst – Deerlijk: VBS St-Lodewijk, VBS Belgiek – Harelbeke:
St-Rita, BS Ter Gavers, De Wingerd, SBS Noord Hulste, Natuurpunt Gaverstreke – Kortrijk: Lage Kouter, Hoge Kouter, BS
St-Paulus, VBS Rodenburg, CLW Kortrijk, Athena Campus Ter
Bruyninge, Vrije centrumschool Marke, De Dobbelsteen,
Guldensporencollege campus engineering – Kuurne: VKS
Kuurne, Spes Nostra, VBS St-Michiel – Spiere-Helkijn:
De Polyglot – Waregem: Leefschool het Biezebos, OLV
Hemelvaartinstituut, De Kleine Wereld, VBS Desselgem,
BS Talentensprong, St-Petrusschool – Zwevegem:
UZKZ, Kreupelschool, Klimop, Gemeenteschool
Zwevegem, Kappaertschool, Triatlonclub, Chiromeisjes Nele, VBS Moen, Chiro Heestert, BS De Windroos, FC Sparta Heestert, Vrije centrumschool
Zwevegem, Sobeka kanoclub.

