UITGAVE VAN IMOG NR.
MAART-APRIL-MEI 2020

€30

Woord van

het bestuur
Wie juist sorteert, zorgt voor een grote besparing in de restafvalzak
en dat brengt geld op. Wist je dat? In deze afvalkrant vind je
tal van tips die je leven zullen verrijken. De P+MD-zak en foliezak
hebben de restafvalzak al een stukje lichter gemaakt. Een goede
zaak, want al deze harde en zachte plastics zijn zo gered van de
verbrandingsinstallatie en kunnen worden gerecycleerd. Ook
bewuster omgaan met organisch afval doet een duit in het zakje.
Houd kippen, composteer en red restjes om jouw organisch afval
uit je restafval te bannen. Daarnaast kan je opnieuw heel wat geld
uitsparen door asbesthoudende golfplaten, leien, bloembakken,… te
vervangen door een milieuvriendelijk alternatief. Imog voorziet immers
voor de 2e keer een actie waarbij je tot 1000 kg asbestcement aan
huis kan laten ophalen voor slechts €30 all-in.
Graag tot binnenkort!

all-in

2e impulsactie
voor versnelde
inzameling
van asbestcement
Beperkt in tijd (tot 2022)
Beperkt in hoeveelheid

Carl De Donder

Rik Soens

Marc Doutreluingne

1e ondervoorzitter

Voorzitter

2e ondervoorzitter

Imog organiseert samen met Ovam en de Vlaamse
Overheid voor de tweede keer een impulsproject “versneld afbouwbeleid asbestcement”. Door de kostprijs
van de inzameling van asbestcement aan huis te verlagen
naar €30 all-in, willen we de drempel tot deelname zo laag
mogelijk houden en oproepen: “ Het is nu of nooit”!

In onze regio beschikken er nog veel oude gebouwen, tuinhuizen
of stalletjes over asbestcement. Die worden door veroudering,
verwering of beschadiging broos, fragiel en breekbaar. Het asbestcement verliest hierdoor na zo’n 20 jaar zijn initiële binding
en laat asbestvezels vrij. Sterk verweerde asbestcement wordt het
best zo snel mogelijk vervangen.
Locatie afhaling zakken:
• Imog Harelbeke: Kortrijksesteenweg 264, 8530 Harelbeke
• Imog Moen: St-Pietersbruglaan 1, 8552 Moen
• Recyclagepark Kruishoutem: Melkerijstraat 2, 9770 Kruishoutem
Kies een asbestcementzak
van € 30 all-in op maat van je project:
Bigbag (tot 1m³ en tot 100 cm)
voor vb. leien, buizen, tegels, bloembakken,...
Platenbag (tot 250 cm) voor vb. grote onderdakplaten
Platenbag (tot 300 cm) voor vb. golfplaten

(tot 1125 ton)

Voorwaarden deelname:
• Alleen voor asbestcement van particulieren in de Imog-gemeenten: Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kruisem,
Kuurne, Spiere-Helkijn, Waregem, Wielsbeke en Zwevegem
• Maximaal 6 asbestcementzakken per adres
• Vul de zak maximaal tot aan de vullijn. Alleen correct gevulde
en gesloten asbestcementzakken worden meegenomen.
• Enkel hechtgebonden asbestcement, geen losse asbest
Zo neem je deel:
Download het aanmeldingsformulier
op www.imog.be/asbestcement.
Ga naar het recyclagepark van Imog Harelbeke, Imog Moen of
naar het recyclagepark van Kruishoutem en en koop een asbest
cementzak (Je ontvangt per aangekochte zak 1 gratis pakket met
persoonlijke beschermingsmiddelen: overall, handschoenen, P3mondmasker en een handleiding.Een extra pakket bescherming
middelen kan je aankopen aan €10).
Start met de ontmanteling en ga veilig te werk. Lees daarvoor
goed de info in de handleiding. Vul je zak volgens de instructies en bied je zak aan langs de straatkant.
Bel naar het gratis nummer 0800 99 827 en maak een
afspraak voor ophaling.
De Imog kraanwagen komt de bigbag op het afgesproken
moment afhalen.

Hoe ontmantel je asbestcement
op een veilige manier?
Voorbereiding
• Zorg voor de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen
(wegwerpoverall, handschoenen, P3-mondmasker).
• Bescherm de ondergrond met een folie die je na de demontage
voorzichtig opvouwt en ook in de asbestzak legt.
• Voorzie een geschikte plaats voor de asbestzak. Deze locatie moet
vlot bereikbaar zijn voor onze kraanwagen. Eens de zakken gevuld
zijn met het asbestmateriaal, kunnen ze niet meer verplaatst worden. Leg ze zeker niet op het voetpad of op de openbare weg.

Ontmanteling
• Bevochtig voor demontage het asbestmateriaal (met een
tuinslag in vernevelstand).
• Demonteer voorzichtig het asbestmateriaal met de hand of
verwijder bouten met een traagdraaiende schroefmachine.
• Breek het materiaal nooit!
• Maak het asbestmateriaal niet proper met een borstel of een
hogedrukreiniger. Hierdoor komen de asbestvezels vrij.
• Voorzie na de werken een zone voor omkleden en afspoelen
van laarzen. Betreed geen binnenruimtes, voertuigen,…
met asbest besmette (werk)kledij.

Gebruik altijd
een stofmasker

Breek het materiaal niet
of zo weinig mogelijk

Bevochtig het
materiaal vooraf

Gebruik geen
hogedrukreiniger
om mos te verwijderen

Gebruik geen
slijpschijven of
boormachines

Gebruik
wegwerphandschoenen

Gebruik van de asbestzakken
• Leg de plaatzak of de kuubzak op een gemakkelijk bereikbare
plaats voor de kraanwagen. Let op! Eens gevuld, kan je deze
zak niet meer verplaatsen.
• Leg de zak mooi open en leg alle asbestmaterialen voorzichtig
in de zak.
• Deponeer ook de gebruikte plastic folie, poetsdoeken en persoonlijke beschermingsmiddelen in de asbestzak
• Sluit de asbestzak goed af. De asbestzak is klaar voor ophaling.

Restjesridders op tournee!

Jaarlijks wordt in de ganse keten van boer tot bord een paar miljard euro aan voedsel weggegooid. We vinden dan
ook een aanzienlijk deel verloren voedsel terug in de restafvalzak. Om dat tegen te gaan, trekken we dit voorjaar met
veel tips en proevertjes naar 5 markten. De eerste 2 markten zijn Lokaalmarkten en toch een beetje speciaal. Het zijn
overdekte boerenmarkten met bar en kinderatelier waarbij je rechtstreeks van de boer of de producent aankoopt.
Op die manier koop je eerlijk en milieubewust.

Foodie en diëtiste Justine Vanacker
uit Moen aan het woord
Brood tegen voedselverspilling
Brood en banket staat in de top drie van meest weggegooide voedingsmiddelen. Dat kan anders! De beste tip die ik hierbij kan geven
is om brood zo snel mogelijk na aankoop in te vriezen. Dit kan zowel
op zijn geheel als in porties. Haal dan ‘s avonds uit de diepvries wat
je de dag nadien nodig hebt. Eens uit de diepvries eet je het best op
binnen de 1 à 2 dagen. Heb je toch nog wat restjes brood over, dan
zijn er nog tal van mogelijkheden om deze te verwerken. Hier alvast
enkele ideetjes ter inspiratie:

Kom langs op:

Zaterdag 25 april
lokaalmarkt Heule
9u-12u

Vrijdag 8 mei
lokaalmarkt Deerlijk
15u-19u

Zaterdag 9 mei
markt Avelgem
7u30-12u30

Dinsdag 26 mei
markt Zwevegem
8u-12u

Zaterdag 6 juni
markt Waregem
7u30-13u30

WENTELTEEFJES een klassieker

CROQUES snel klaar en ook hiermee kun je einde-

met heel wat variatiemogelijkheden.

loos variëren. Afhankelijk van wat er nog in de koelkast
of voorraadkast ligt kan je een eigen twist geven aan
receptjes die je vindt op het internet .

Wil je zelf graag restjesridder worden?

Ben je goed in het vermijden van restjes, wil je je tips graag delen met anderen, hou je er van om creatief om te gaan
met voedsel en bedenk je graag originele recepten met restjes? Vlieg er dan meteen in en kom naar de opleiding
tot restjesridder met een kookdemo en praktische tips. De opleiding tot restjesridder gaat door in Imog Harelbeke
(Kortrijksesteenweg 264) op 20 april om 19u.
Schrijf je in voor de opleiding tot restjesridder door te mailen naar communicatie@imog.be

Kom naar één van onze gratis kookworkshops

Weet je niet zo goed wat je moet aanvangen met keukenrestjes, maar vind je het zonde om die restjes zomaar weg
te gooien? In de kookworkshop “koken met restjes” krijg je eenvoudige en relevante tips en tricks om keuken- en
(moes)tuinresten te bewaren en te verwerken in nieuwe gerechten. Je hoeft geen keukenprinses, geen beroepskok
of geen ervaren restjesridder te zijn om de tips en tricks te kunnen toepassen op de overschotjes uit je koelkast!
• Maandag 30 maart van 19u tot 22u in OC Gaverke, Zeswegenstraat 120 in Waregem
• Donderdag 9 april van 19u tot 22u in CVO Miras, Nelson Mandelaplein 1 in Kortrijk

CROUTONS geef een krokante
toets aan soep of in een slaatje. Snij
het brood in blokjes en bak deze tot
knapperige croutons in wat boter of
olijfolie. Breng eventueel op smaak
met wat peper en/of kruiden. Leg de
croutons op een vel keukenpapier
zodat het overtollige vet er uit trekt.

BRUCHETTA’S

heb je nog wat stokbrood over?

Snij het in dunne sneetjes, smeer in met olijfolie en
eventueel wat kruiden en grill ze eventjes. Beleg naar
smaak met kaas, tomaatjes, gegrilde groenten, ...

BROODPUDDING ideaal om oude restjes brood,
pistolets en koﬃekoeken te verwerken.Wisten jullie
dat je niet enkel zoete, maar ook hartige broodpudding
kan maken?

Schrijf je in voor één van deze kookworkshops door te mailen naar communicatie@imog.be

BROODQUICHE deze heb ik zelf pas enkele weken geleden ontdekt. Vervang de bladerdeeg bodem gewoonweg door sneetjes oud brood en werk af zoals een gewone quiche. Lekker

Kippen brengen meer op dan je denkt!

Ze zijn verlekkerd op dat deel van jouw organisch afval dat niet of nauwelijks te composteren is. Zo verwerken ze
jaarlijks 50 kg keukenafval dat je kan weren uit je restafval. Bovendien zijn ze een prettig gezelschap in je tuin en leggen deze gezonde gevederde tweevoeters om de twee dagen een ei. Wil je weten of je een geschikte kippenhouder
bent, surf dan naar huisdierinfo.be/vogels/kip. Je vindt er heel wat info en handige tips.
Wil je een kippetje aanschaﬀen, gebruik dan deze informatiebon
en ga langs bij één van de handelaars uit de Imog-regio.

en bovendien ook gezonder dan een klassieke quiche met bladerdeeg.

Omcirkel het aantal
gewenste kippen

Naam
Adres
Telefoonnummer

BON
Aveve Dhuyvetter
Nazarethsedorpswerg 9
9770 Kruisem
09 383 56 82

Aveve Deprez
Goed-ter-motestraat 9
8570 Ingooigem
056 77 77 34

Aveve Kemseke
Vichtesteenweg 42
8540 Deerlijk
056 71 12 80

Aveve Kluisbergen
Molenstraat 116
9690 Kluisbergen
055 38 51 32

Aveve Kortrijk
Gentsesteenweg 220c
8500 Kortrijk
056 25 76 37

Aveve Veys Agro
Ingelmunstersteenweg 45
8780 Oostrozebeke
056 66 78 38

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

Aveve Polet
Schreiboomstraat 1
8510 Rollegem
056 20 10 41

Groenservice Hooghe bva
Nieuwenhovestraat 80
8790 Waregem
056 62 03 10

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

Moeyaert
Brun Cornet 31
8930 Rekkem
056 41 37 62

Firma Lannoo nv
Magerstraat 85
8501 Heule
056 35 26 45

Holvoet Bart Bloemen
Marktstraat 74
8510 Marke
056 22 52 47

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

Pluimveehandel
Vande Walle
Grote Molstenstraat 5
8710 Wielsbeke
0494 383302

Aveve Lateur
Ellestraat 27
8550 Zwevegem
056 75 53 55

Pluimveehandel
Nathalie Vanneste

INFO

AVOND

Leer bij op de infoavond!
Imog organiseert een infoavond over kippen met tal van interessante tips. Wat moet je weten om kippen te houden? Hoe willen
kippen wonen? Wat moeten ze eten? Worden kippen wel eens ziek?
Waaraan moet een kippenhok voldoen?
De infoavond gaat door op dinsdag 28 april om 19u
in Aveve tuincentrum Dhuyvetter Nazarethsedorpsweg 9, Kruisem
De infosessie is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk via
communicatie@imog.be

De bodemprofessor
komt naar je toe!

Wil je weten welke tuingrond je hebt en wat
nodig is om die te verbeteren? Wil je de
voordelen van compost ontdekken? Ga dan
zeker langs op het recyclagepark in je buurt.
4 zaterdagen lang staat de bodemprofessor
voor je klaar. Wie in april op één van onze
parken een compostproduct koopt, krijgt een
paar tuinhandschoenen cadeau.

Beveren-Leie
Deerlijk
Kruishoutem
Waregem
Zwevegem
Wielsbeke
Harelbeke

Zat 4 april
9-12u
9-12u

zat 11 april

9-12u
9-12u

zat 18 april

9-12u
9-12u

zat 25 april

9-12u

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 gaan we op pad en bezoeken we een bioboerderij en de laatste les zetten we theorie
om in praktijk.
Schrijf je voor 30 maart in voor deze GRATIS compostcursus via communicatie@imog.be.
Cursus in Imog Harelbeke (Kortrijksesteenweg 264) op 6, 9 en 16 april van 19u tot 22u.

We tellen af naar meer dienstverlening
op maat van wie sorteert

KALENDER 2020
Maandag 30 maart
Zaterdag
4 april
Maandag
6 april
Donderdag 9 april
Donderdag 9 april
Zaterdag 11 april
Donderdag 16 april
Zaterdag 18 april
Maandag 20 april
Zaterdag 25 april
Zaterdag 25 april
Dinsdag
28 april
Vrijdag
8 mei
Zaterdag
9 mei
Dinsdag
26 mei
Zaterdag
6 juni

10, 9, 8, 7, …

Kookworkshop voedselrestjes
Bodemprofessor op het recyclagepark
Compostcursus: deel 1
Compostcursus: deel 2
Kookworkshop voedselrestjes
Bodemprofessor op het recyclagepark
Compostcursus: deel 3
Bodemprofessor op het recyclagepark
Opleiding tot restjesridder
Bodemprofessor op het recyclagepark
Restjesridders op tournee
Infoavond over kippen
Restjesridders op tournee
Restjesridders op tournee
Restjesridders op tournee
Restjesridders op tournee

OC Gaverke Waregem
RP Beveren-Leie en RP Deerlijk
Imog Harelbeke
Ganzenhof Avelgem
CVO Miras Kortrijk
RP Kruishoutem en RP Waregem
Imog Harelbeke
RP Zwevegem en RP Wielsbeke
Imog Harelbeke
RP Harelbeke
Lokaalmarkt Heule
Aveve Dhuyvetter Kruisem
Lokaalmarkt Deerlijk
Markt Avelgem
Markt Zwevegem
Markt Waregem

Zoek je een leuke bijverdienste
of vakantiejob
Kom onze “Recyclagepark Academy” versterken
Na een korte opleiding word je, wanneer het jou past, ingezet als ondersteuning bij onze recyclageparkwachters. Bij ziekte, verlof of tijdens piekmomenten op de parken kan je ingezet worden. Jij beslist of je
al dan niet ingaat op de vraag en kiest het park en het moment van jouw keuze.
Interesse? Neem contact op met Imog via personeel@imog.be.

WORD JIJ
ONZE NIEUWE
COLLEGA?
personeel@imog.be

Een wereld zonder afval. Een mooie droom, maar zover zijn we vandaag nog niet. Samen kunnen we
er wel voor zorgen dat we minder restafval produceren. Dat moet ook, want de doelstellingen zijn
ambitieus. Door met z’n allen minder restafval te produceren, maken we meer grondstoﬀen en zorgen
we voor minder CO2.

De sorteerder wordt beloond
Het is niet altijd gemakkelijk om afval juist te sorteren. Toch willen we hier voor gaan. We zetten in op
de verschuiving van afval naar materialen. Zo zetten
we stappen naar een circulaire economie.

Goe bezig!
Door de invoering van de P+MD-zak en de foliezak
kunnen we heel wat extra plastic verpakkingen bij
het P+MD en de folies sorteren. Dat is een goeie zaak, want dit scheelt heel wat volume in de restafvalzak. In het nieuwe afvalbeleid maken we de grote zak daarom kleiner : zo sparen we de rug van de
ophaler. Want zeg nu zelf : wie vindt ergonomie nu niet belangrijk? Om sneller je restafval kwijt te geraken,
zijn er ook kleine restafvalzakken. De nieuwe rest-afvalzakken veranderen ook van wit naar grijs, want ze
worden gemaakt van gerecycleerde plastic. Koop dus niet meer restafvalzakken dan nodig: hamsteren
heeft geen zin: vanaf 1 september is het nieuwe afvalbeleid van kracht.

Eenvoudiger
Uit onderzoek van het restafval, blijkt dat er nog
steeds afval bij het restafval belandt dat daar niet
thuishoort. Om iedereen aan te zetten om nog beter na te denken over wat we weggooien, wordt de
nieuwe restafvalzak iets duurder en sorteren goedkoper. Zo kiezen we ervoor om verschillende fracties
op het recyclagepark vanaf 1 september gratis of
goedkoper te maken en gaan we van 3 naar 2 tariefsoorten. Zo moet je niet meer betalen om papier
en karton, onbehandeld hout of hard groenafval naar het recyclagepark te brengen. Ook kan elk gezin
jaarlijks 500 kg zacht groenafval gratis aanleveren.

We maken de rekening

NIEnUafW

va
2020
1 sept.

5 kg papier en karton
85 kg hard groen
50 kg zacht groen*
150 kg onbehandeld hout

Tank nu ook CNG in Moen

CNG staat voor ‘samengeperst natuurlijk gas’. Het is dan ook de samengeperste variant van het aardgas dat we kennen voor huishoudelijk gebruik. Dat
gecomprimeerde gas is niet alleen goedkoper, het is ook schoner én beter voor
het milieu.

NIEUW

CNG tankstation Imog Moen
Hoek Verzetslaan met Steenbakkersstraat
8552 Moen
CNG tankstation Imog Harelbeke
Kortrijksesteenweg 264
8530 Harelbeke

Op het recyclagepark voor
1 september 2020

Op het recyclagepark
vanaf 1 september 2020

5kg x €0,02/kg
85kg x €0,07/kg
50kg x €0,07/kg
150kg x €0,07/kg

€ 0,10
€ 5,95
€ 3,50
€ 10,50

5kg x €0,00/kg
85kg x €0,00/kg
50kg x €0,00/kg
150kg x €0,00/kg

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00*
€ 0,00

TOTAAL

€ 20,05

TOTAAL

€ 0,00

* vanaf 1/09/2020: 500 kg zacht groen/gezin/jaar gratis

Meer dienstverlening
Om de dienstverlening op de recyclageparken nog te vereenvoudigen worden steeds meer recyclageparken zogenaamde IGRP-parken (intergemeentelijke recyclageparken). Dat wil zeggen dat de aanvoermogelijkheden en de tarieven op al deze parken dezelfde zijn en dat je als inwoner van een IGRP-gemeente
op al deze parken terecht kan met je materiaal. Zo kan je steeds kiezen voor het meest nabije park volgens de openingsuren die jou passen.
Voor inwoners van Kruisem verandert er niets! In Kruisem is het nieuwe afvalbeleid
met diftar-containers en met aanpassing van de recyclageparken al van kracht.

Ga mee ‘plandelen’ !
Al gehoord van ploggen? Dat is zwerfvuil opruimen terwijl je aan het joggen bent. Wie zin heeft kan dit zeker
eens uitproberen tijdens de lenteschoonmaak. Ben je niet zo’n plogger? Je kan ook naar hartenlust plandelen,
plajakken of zelfs plicknikken. Wat je ook buiten doet, het is altijd goed als je er zwerfvuil mee opruimt!

Hoe begin je er aan?
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? Vervolledig het invulformulier op onze website (via de knop duurzaam leven – nee tegen
zwerfvuil) of mail naar duurzaamheid@imog.be

Zij doen al mee ...
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:

GEMEENTEN/VERENIGINGEN IMOG-REGIO
Kortrijk
Harelbeke
Deerlijk
Avelgem
Kruisem
Zwevegem
Kuurne
Kortrijk

Kortrijk Kraaknet (maandelijkse actie)
Inwoners
Operatie mooi Deerlijk
Tandem
Verenigingen
Verenigingen en inwoners
Bernard Marchau en co
Nico Carton en co

SCHOLEN IMOG-REGIO

Fluohesjes | Handschoenen
Grijpstokken | Zwerfvuilzakken
en PMD-zakken

Kruisem
Kruisem
Kruisem
Kruisem
Zwevegem
Harelbeke
Avelgem
Kortrijk
Waregem

VBS Nokere
VBS Kruishoutem
GBS De Weide Wereld
BS De Keimolen
GS St-Denijs
VBS St-Rita
GO! Atheneum
BS De Dobbelsteen
VTI

15 maart, 19 april, 17 mei en 21 juni
2 – 6 maart
19 april
21 maart
21 maart
29 - 31 maart
20 maart
25 april

19 maart
20 maart
20 maart
20 maart
23 – 27 maart
23 maart
1 april
12 mei
4 juni

Zij doen mee met Operatie Proper en ruimen maandelijks op:
Anzegem: Groene Poortje, De Goede Basis, St-Vincentius, VBS St-Theresia, – Avelgem: BS De Toekomst, GO! Atheneum – Deerlijk: VBS St-Lodewijk, VBS
Belgiek, De Sam – Harelbeke: St-Ritaschool, BS Ter Gavers, De Wingerd, SBS Noord Hulste, VBS St-Augustinus, Natuurpunt Gaverstreke – Kortrijk: Lage Kouter,
Hoge Kouter, GO! De Baai, Het Open Groene, VBS St-Paulus, VBS Rodenburg, Athena Campus Ter Bruyninge, Vrije centrumschool Marke, Guldensporencollege
campus engineering, Rhizo Lyceum OLV Vlaanderen, Heerlijkheid van Heule, Kayakclub Kortrijk – Kuurne: VKS Kuurne, Spes Nostra, VBS St-Michiel – SpiereHelkijn: De Polyglot – Waregem: St-Paulus campus college, VTI Waregem, Leefschool het Biezebos, OLV Hemelvaartinstituut, De Kleine Wereld, VBS Desselgem,
BS Talentensprong, St-Petrusschool – Zwevegem: UZKZ, De Klim-op, GS Heestert, GS Zwevegem, Kappaertschool, No Limit Team, Chiromeisjes Nele, VBS Moen,
FC Sparta Heestert, Vrije Centrumschool Zwevegem, Chiro ’t lan gès, Vissersclub de verenigde bliekers.

WORKSHOPS IN
HET VOORJAAR
Breng je bat
terijen tuss
en 5 en 15
binnen in je
mei 2020
recyclagep
ar
k en ontva
een batterij
ng
tester.*

info@dekringloopwinkel.be

* Zolang de voorraad strekt.

Is je batterij echt helemaal leeg?
Test het alvorens ze binnen te brengen!
Batterijen vind je overal in huis in de meest diverse toepassingen.

Is de batterij leeg?
Dan breng je ze natuurlijk binnen bij een Bebat inzamelpunt zoals het recyclagepark.

28 maart 9u30 tot 11u30 in Kringloopwinkel Kortrijk Deelname 10€ p.p. met goodiebag i.s.m. Colora Kuurne
Maak je huis ‘lenteklaar’ door het pimpen van bloempotjes, vazen en andere decoratiespulletjes. In de workshop
gaan we aan de slag en schilderen we een bloempot, een vaas of een ﬂes. We brengen de juiste primer aan en
werken die, al dan niet af met een motiefje, in een leuk kleurtje, métallicverf of bordverf.
11 april 9u30 tot 12u30 in Kringloopwinkel Avelgem Deelname 65€ p.p.
Patineren & verftechnieken i.s.m. Creabelle
Leer de techniek aan van het patineren en tover je
oude meubeltjes om tot unieke stukken.

Maar wist je dat een batterij niet altijd helemaal leeg is?
Vaak kan je batterijen die niet meer werken in een toestel dat veel spanning vraagt
(denk aan speelgoedautootjes) nog wel een tijdje gebruiken in een ander toestel
zoals de keukenweegschaal of de afstandsbediening van je TV, omdat die weinig
spanning nodig hebben.

Aanpassingswerken op de recyclageparken
De recyclageparken worden aangepast met de nieuwste software. Deze werken brengen hinder met zich mee.
Raadpleeg www.imog.be voor de meest recente stand van zaken.

Wil je dus zelf je batterijen al een nieuw leven geven?

Recyclagepark Wielsbeke

Test even of je batterij echt helemaal leeg is voor je ze naar een Bebat inzamelpunt brengt.
Je kan dit thuis zelf makkelijk testen met een voltmeter of een speciale batterijtester.

Heeft de batterij nog voldoende voltage?Breng je ba

Recyclagepark Zwevegem

tterijen tuss
en 5 en
15zembinnenbrengt.
Gebruik ze dan nog even in een ander toestel vooraleer je
ei binnen in
je recyclagep
en
on
ark
tv
an
g een batter
Zo haal je echt alles uit je batterij!
ijtester*.
Meer tips vind je op https://www.bebat.be/nl/tips-voor-juist-gebruik

Recyclagepark Moen

* Zolang de voorraad strekt.

Recyclagepark Harelbeke
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18 mei – 29 mei
Betalend deel gesloten.
Recyclageparken Deerlijk, Waregem
en Beveren-Leie wel toegankelijk
2 juni – 12 juni
Betalend deel gesloten.
Recyclagepark Moen wel toegankelijk
15 juni – 26 juni
Blijft open, hinder mogelijk
13 juli – 31 juni
Blijft open, hinder mogelijk

