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Woord van

het bestuur
Sorteren van afval is in heel wat jonge gezinnen iets dat gewoon
zo hoort. Glas, papier, p+md, batterijen, lampen, frituurolie en klein
gevaarlijk afval apart houden… Ze hebben het altijd zo geweten.
Door deze stevig ingeburgerde gewoontes zorgen we ervoor dat we
heel wat materialen kunnen terugwinnen en opnieuw als grondstof
gebruiken. Natuurlijk kunnen we met z’n allen nog een stap verder
gaan. Door in de eerste plaats afval te vermijden. Dat kan met kleine
ingrepen. Drink kraantjeswater, verwerk voedselrestjes tot lekkere
tussendoortjes, kleef een sticker ‘geen reclamedrukwerk’ op de
brievenbus, of ga naar de winkel met herbruikbare tassen of kratten.
Ook een goede kennis van de sorteerregels is van belang. In deze
afvalkrant worden er opnieuw enkele regels op een rijtje gezet. Welk
glas mag er in de glascontainer? Wie kent de uitgebreide sorteerregels
voor P+MD en folies nog? Wist je dat er in de textielcontainer meer
dan enkel afgedankte kledij mag? Alles wat thuis goed gesorteerd
is, zorgt voor een eenvoudigere recyclage. In dat proces draagt ook
Imog haar steentje bij. Dat is natuurlijk enkel mogelijk met een groep
van gemotiveerde medewerkers. Denk maar aan de afvalophalers die
dagelijks in weer en wind onze deur passeren, of aan de parkwachters
die ons wegwijs maken op het recyclagepark zodat we van ons afval
verlost raken. Ook achter de schermen zorgen we ervoor dat de
imog-machine vlot blijft draaien: technici in de verwerkingsinstallaties,
sales-, data- en accountancy specialisten, onthaalmedewerkers, enz.
Wil je deze groep komen versterken? Lees dan zeker de vacatures
op pagina 3.
Graag tot binnenkort!

Ook kapotte kledij mag
in de textielcontainer.
Na een analyse van de restafvalzak hebben we gemerkt dat onze restafvalzak nog teveel
materiaal opslokt dat kan gerecycleerd worden. Zo verdwijnt er per inwoner jaarlijks nog
5,3 kg textiel in ons restafval. Zonde, want in de Imog-regio staan heel wat textiel-containers
waar je gratis afgedankte kledij, maar ook ander textiel in kan deponeren.

Tip

1

Kleding en accessoires zoals oude
schoenen, riemen, handtassen of
andere lederwaren horen bij textiel
en mogen dus in de textielcontainer.

Tip

2

Bindt schoenen samen om
speurwerk te voorkomen.

Tip

4

Ook propere versleten kledij, lappen stof
of ander textiel met een defect horen in de
textielcontainer. Het is niet omdat de kledij
of het textiel gescheurd is, dat we daarvan
geen textielvezels meer kunnen recycleren
tot een nieuwe grondstof.

5
Tip

Zorg ervoor dat alle textiel droog en
proper is. Nat en/of besmeurd textiel
hoort bij het restafval.

Tip

6

Stop alles in een gesloten, waterdichte
zak om beschadiging te vermijden.

Tip

3

Speelgoedknuﬀels, beddengoed,
keuken- en badkamertextiel, tafelkleden, gordijnen en zetelhoezen
mogen ook in de textielcontainer.

Tip

7

Matrassen, elektrische dekens,
zetelkussens en tapijten horen
NIET bij textiel. Breng deze naar het
recyclagepark.

En wat daarna?
De inhoud van de textielcontainer wordt
gesorteerd: het bruikbare textiel krijgt een
tweede leven op de tweedehandsmarkt.
Wat niet in optimale conditie verkeert,
wordt gerecycleerd en kan gebruikt worden als bijvoorbeeld vullingen voor kussens of matrassen.

Nog bruikbaar textiel kan ook
naar de Kringloopwinkel
De Kringloopwinkels nemen graag jouw
afgedankte en nog draagbare kledij of
textiel in ontvangst. Zij sorteren dit verder uit op basis van kleur, stijl of seizoen
en schatten in wat verkoopbaar is in hun
winkels. Wat niet lokaal verkoopbaar is,
gaat naar een textielverwerkend bedrijf en
wordt gerecycleerd.

De Kringloopwinkel AVELGEM Doorniksesteenweg 185 | De Kringloopwinkel KORTRIJK Gentsesteenweg 176
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De Kringloopwinkel WAREGEM Kortrijkseweg 346 | De Kringloopwinkel ZWEVEGEM Avelgemstraat 188

P+MD en plastic folies juist sorteren?
‘t Is eenvoudig te leren!
De nieuwe sorteerregels van P+MD zijn niet alleen positief voor het milieu, maar ook
eenvoudiger en goed voor je portemonnee. Goed sorteren blijft dus de boodschap.

Het kan goedkoper!
Ruim anderhalf jaar na de omschakeling van de gewone PMD naar P+MD en plastic folies,
merken we dat er nog steeds veel plastic verpakkingen bij het restafval belanden die eigenlijk
bij het P+MD of bij de folies horen. Zonde, want de kostprijs van restafval ligt 10 keer hoger
dan die van een P+MD- of foliezak. Wie goed sorteert, bespaart dus heel wat duurdere
restafvalzakken uit en wint daardoor een aardige duit.

Goed voor het milieu!
Het verbranden van restafval heeft een grotere impact op het milieu dan het
recycleren van P+MD en plastic folies. Daarenboven is het recycleren van
materialen bijna altijd beter dan het ontginnen van nieuwe grondstoﬀen. Wie
goed sorteert, heeft niet alleen minder restafval, maar helpt ook mee om
afval te recycleren tot grondstoﬀen voor nieuwe producten. Dubbele winst
dus. Wie goed sorteert, draagt zo zijn steentje bij voor een beter milieu.

Het is gemakkelijk!
Dankzij de P+MD-zak is er geen gedoe meer voor plastic potjes, vlootje of schaaltjes. Die mogen
allemaal bij het P+MD. Alle plastic folieverpakkingen horen in de foliezak. De sorteerinstructie
is eenvoudig. P+MD staat voor alle harde plastic verpakking, metalen verpakkingen en
drankkartons. Alle zachte plastic verpakkingen horen in de transparante foliezak.

Een extra duwtje
Met een extra duwtje kunnen we nog beter doen. Probeer zoveel mogelijk
van de toegelaten verpakkingen te sorteren. Zo kunnen we nog meer
huishoudelijke verpakkingen recycleren, en wordt je restafvalzak nog lichter.

Bij P+MD horen niet enkel verpakkingen van voedingsproducten, maar ook verpakkingen
die vrijkomen in de badkamer, de berging, de garage, … Wist je bijvoorbeeld dat ook
tandpastatubes, dozen van cacaopoeder, spuitbussen van deodorants, waspoederdozen,
plastic bloempotjes of plastic dozen van speelgoed bij het P+MD horen?

Dit is GEEN P+MD!
Te vaak vinden we in onze sorteerinstallatie voor P+MD plastic verpakkingen met
gevaarlijke afvalstoﬀen of met gevarensymbolen. Dit is geen P+MD en hoort niet in de
blauwe zak! Onze medewerkers die instaan
voor de sortering, moeten deze fouten uit
het systeem halen. Bij vervuilde of gescheurde verpakkingen kan dit leiden tot irritatie,
brandwonden of andere letsels.
Plastic verpakkingen met gevaarlijke afvalstoﬀen of met gevarensymbolen horen bij het
Klein Gevaarlijk Afval (KGA) op het recyclagepark. Omdat KGA een gevaar inhoudt voor
mens en milieu, hoort het ook niet thuis bij restafval, glas of grofvuil. Breng KGA daarom
altijd naar het recyclagepark, zodat het op een juiste en veilige manier gerecycleerd wordt.

Wist je dat deze verpakkingen
in de foliezak horen?

Wist je dat deze verpakkingen
bij P+MD horen?
Lege verpakkingen van voedingsproducten

Lege verpakkingen van schoonmaak- en onderhoudsproducten

Andere lege verpakkingen

Lege verpakkingen van hygiëne- en verzorgingsproducten

IMOG zoekt nieuw talent!
Werk mee aan ons groen verhaal zodat afval een bron
van grondstof en energie blijft!

Harelbeke
Coördinator Aankoopcentrale

Aankoop centraliseren | Investeringen beheren | Procesoptimalisatie | Controlling | Wetgeving Overheidsopdrachten | MS-Dynamics
AX | Master in een economische richting.

Coördinator Accountancy

Beleidsvoorbereiding | Expertise in accounting en ﬁnance | Wetgeving | Procesoptimalisatie | MS-Dynamics AX | Master in een
economische richting.

Coördinator Sales

Marktscreening | Projecten B2B | Prijszetting
| Contractvorming | Afzetmaterialen |
Wetgeving | MS-oﬃce gevorderd |
Master in een economische richting.

Harelbeke - Moen
Deskundige HR

Process Control Engineer

Loonadministratie A tot Z | Easypay | Beheer
personeelsdossiers | Administratieve ondersteuning | Sociale wetgeving | Hart voor HR.

Projectingenieur

Hoogtechnologische afvalverbrandingsinstallatie | Productieproces | Analyse & onderhoud | Drie-ploegensysteem | Bachelor of
Master in de Industriële Wetenschappen.

Projectcoördinator

Samenwerkingsprojecten | Opportuniteiten
spotten | Meerwaarde creëren | Verbinden |
MS-Dynamics | AX Master in een economische richting met interesse in techniek.

Alle recyclageparken
Recyclageparkwachter

Administratie | Verantwoordelijkheid | Afvalfracties | Informeren &
veiligheid | Onderhoud | Computerkennis | Eigen wagen | Zaterdagwerk | Alle recyclageparken binnen de Imog-regio.

Hulprecyclageparkwachter

Informeren & veiligheid | Onderhoud | Afvalfracties | Computerkennis | Eigen wagen | Zaterdagwerk | Alle recyclageparken
binnen de Imog-regio.

i

Medewerker HR

Loonadministratie A tot Z | Easypay | Beheer
personeelsdossiers | Sociale wetgeving |
Opmaak procedures | Rapportage | HR |
Bachelor of gelijkwaardig door ervaring.

Verdere informatie over de functie en de selectieprocedure kan je vinden in de informatiebundel per
functie op onze website www.imog.be!

Projectopvolging | Coördineren contractoren
| Wetgeving Overheidsopdrachten | Master in
een ingenieursopleiding.

Coördinator Data

Beleidsvoorbereiding | Data verzamelen,
analyseren & valideren | Alle bedrijfsprocessen | Corporate Performance Model | Wettelijke rapportages | Business Intelligence |
MS-Dynamics AX | Targit | MS Excel expert |
Master in een economische richting.

Coördinator Logistiek

Moen | Software en automatisering | Processen | Optimalisatie
afvallogistiek | Reverse logistics | Leiding geven | Master in een
technische richting.

Bestuurder zwaar materieel

Moen | Aanvoer en verwerking afvalstoﬀen | Intern transport
containers | Kranen, wielladers, dumper, …

Algemene vacature Bachelor /
Master: technisch en administratief

Harelbeke en Moen | Ambitieus | Gemotiveerd | Young
professional | Ondernemen | Bachelor / Master in een
STEM-opleiding (Science, Technology, Engineering en
Mathematics) of in een administratieve richting.

Solliciteren

Stuur jouw kandidatuur (motivatiebrief en CV) tegen 31/01/2020 naar sollicitaties@imog.be.
Het schriftelijk examen gaat door op verschillende data:
Deskundige HR
Medewerker HR
Recyclageparkwachter
Hulprecyclageparkwachter
Bestuurder zwaar materieel
Bachelor / Master
Coördinator Accountancy

06/02/2020 • 14u-16u
06/02/2020 • 14u-16u
07/02/2020 • 14u-16u
07/02/2020 • 14u-16u
07/02/2020 • 14u-16u
12/02/2020 • 18u-20u
12/02/2020 • 18u-20u

Coördinator Data
Coördinator Sales
Coördinator Logistiek
Coördinator Aankoopcentrale
Projectcoördinator
Projectingenieur
Process Control Engineer

12/02/2020 • 18u-20u
12/02/2020 • 18u-20u
13/02/2020 • 18u-20u
13/02/2020 • 18u-20u
13/02/2020 • 18u-20u
13/02/2020 • 18u-20u
13/02/2020 • 18u-20u

Imog Harelbeke • Kortrijksesteenweg 264 8530 Harelbeke • 056/71 61 17
Imog Moen • St.-Pietersbruglaan 1 8552 Moen.

Je afval tijdig buiten met Recycle!
Was het deze week P+MD of niet? En wanneer mag je jouw foliezak buiten plaatsen? Moet je nog één en
ander naar het recyclagepark brengen, maar twijfel je of het park wel open is op die dag? Of ben je op zoek
naar de glasbol het dichtst in je buurt?
Al die informatie vind je in de gratis Recycle!-app van Fost Plus. Als je wil kan je op zelfgekozen tijdstippen
ophaalherinneringen instellen op de app zodat je de ophalingen zeker niet vergeet. In de kalender van de
app vind je een mooi overzicht van alle ophaalmomenten én de openingstijden van de recyclageparken in
jouw buurt. De app geeft je daarnaast ook een overzicht van glasbollen en inzamelpunten voor elektronica,
batterijen en kringloopwinkels. De sorteergids biedt je dan weer een antwoord als je twijfelt waar of in welke
afvalzak een bepaalde afvalsoort thuishoort.

Geen smartphone of niet vertrouwd met de app?
De ophaaldata en openings- en sluitingsuren van het recyclagepark vind je ook terug op onze website
www.imog.be of op je papieren ophaalkalender.

TIS
GRA
NLOAD

DOW

Sluikstorten is strafbaar ook aan de glasbollen
Afval achterlaten naast de glasbol is sluikstorten. Dit kan jou een GAS-boete kosten.
Vermijd deze boete en kom voorbereid naar de glasbol. 6 tips:

CAMERABEWAKING
Wet van 21 maart 2007
IMOG
Kortrijksesteenweg 264
8530 Harelbeke
info@imog.be

✓ Check vooraf wat wél en niet in de glasbol mag.
✓ Schroef de doppen en deksels thuis al van de potjes en ﬂessen en gooi ze thuis bij het P+MD.
✓ Vervoer je glas in een herbruikbare bak. Gebruik je kartonnen dozen of plastic zakken,
neem ze dan terug mee naar huis.
✓ Gebruik de glasbol niet om grofvuil achter te laten. Dat komen we op aanvraag bij jou thuis ophalen.
Meer info op www.imog.be.
✓ Glasbol vol? Zet niet zomaar je glas naast de glasbol, maar ga naar de dichtstbijzijnde glasbol.
✓ De glasbollen in jouw buurt vind je eenvoudig op de app Recycle! of op www.imog.be/locaties

WAAROM worden glazen ﬂessen,
bokalen en ﬂacons gerecycleerd?
Glas recycleren is echt de moeite! Bij gerecycleerd
glas is er 25% minder energie nodig dan bij de productie van nieuw glas. Een nieuwe glazen ﬂes, bokaal of ﬂacon bestaat voor 40% uit gerecycleerd
glas. Er is dus minder energie en minder nieuwe
grondstof nodig als glas wordt gerecycleerd.

WAAROM wordt gekleurd en wit glas
apart ingezameld in de glasbollen?
Men kan geen wit glas maken van gekleurd glas
en net daarom is het belangrijk om de twee
soorten gescheiden te houden. Dit zorgt namelijk voor energie- en grondstoﬀenbesparing.
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WAAROM mogen er geen deksels en
doppen op de ﬂessen en bokalen blijven?
Deksels en doppen worden van verschillende
materialen gemaakt: kurk, plastic, metaal …
Als je deze in de glasbol gooit, bemoeilijkt dat
het recyclageproces wat kan leiden tot productiefouten. Deksels en doppen van plastic of
metaal horen bij het P+MD. Kurken kan je gratis
naar het recyclagepark brengen.

WAAROM mogen kristal, ruiten, keramiek
en ovenschotels niet in de glasbollen?
Deze materialen hebben een hogere smelttemperatuur dan ﬂessen en bokalen. Als er
bijvoorbeeld porselein en aardewerk in de glasbol wordt gegooid, zal dat niet volledig smelten en zorgt dat voor stukjes in de gesmolten
glasmassa. Dit vermindert de kwaliteit van het
gerecycleerd glas.

Voedselverspilling
Foodie en diëtiste Justine Vanacker
uit Moen aan het woord
Hoeveel verspil jij?
Wereldwijd gaat er jaarlijks ongeveer ⅓ van de eetbare fracties
voedsel verloren, wat neerkomt op ongeveer 1,3 miljard ton
voedsel. Volgens onderzoek van het Departement Omgeving van
de Vlaamse overheid zijn Vlaamse huishoudens verantwoordelijk
voor ongeveer 23% van het voedselverlies van de volledige
agrovoedingsketen. Koﬃe en thee, brood en banket en
groenten en fruit vormen de top drie. Imog besloot onderzoek
te voeren in de regio en stelde vast dat elke inwoner gemiddeld
47,3 kg voedsel weggooit per jaar, waarvan 28,2 kg echt om
voedselverspilling gaat. Duizelingwekkende cijfers die aantonen dat het hoog tijd is om
hier bewuster mee om te gaan. Want consumenten zijn we allemaal. Met alle verleidingen
en hoeveelheidskortingen in de supermarkten koop je al snel te veel, waardoor er na
een tijdje enkele overrijpe bananen of een halﬂeeg beschimmeld potje smeerkaas in de
vuilnisbak belandt. Eigen voedselverspilling wordt vaak onderschat, omdat het weggooien
vaak met kleine beetjes tegelijk gebeurt. Als consument zijn er 3 manieren om verspilling
tegen te gaan: slim kopen, slim koken en slim bewaren. Met een goede maaltijdplanning
en een boodschappenlijstje (waar je dan uiteraard niet van afwijkt) kom je al een heel eind.
Meer info hierover volgt in de komende edities van de Afvalkrant.
Om aan te tonen dat het heel eenvoudig is om voedselresten toch nog te verwerken zal
ik telkens één van mijn succesrecepten delen. Hierbij alvast al een heerlijk receptje dat
ideaal is om die overrijpe bananen toch nog op te smullen.

BANANENIJS

Ingrediënten: • overrijpe bananen (hoe rijper hoe smaakvoller het ijs zal zijn)
• melk
Bereidingswijze: verwijder de schil van de bananen (geen zorgen, dit
wordt niet beschouwd als voedselverspilling), snij de bananen in kleine
stukken en vries in. Haal de bananenstukjes uit de diepvries en laat ze
enkele minuten lichtjes ontdooien. Voeg een scheutje melk toe en mix
de stukjes ﬁjn tot je een smeuïge massa bekomt. Serveer onmiddellijk.
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Milieustrijders
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zomaar aan iedereen mee. Zorg dat hij wordt gerecycleerd volgens de regels van de kunst.

Zie wat jij kan doen op www.vermistekoelkasten.be
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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

