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COMPOST TE KOOP
Compost is de bodemverbeteraar bij uitstek. Het verbetert de structuur
van je grond en geeft planten veel voedingsstoffen. Voor grote hoeveelheden
compost kan je dit voorjaar opnieuw terecht bij MIROM Roeselare.
Deze Vlaco-compost is het eindproduct van de compostering van groente-,
fruit- en tuinafval dat in bepaalde regio’s aan huis wordt opgehaald. De
compost is gecontroleerd en gegarandeerd onkruid- en ziektekiemvrij.

SCHRIJF JE VOORAF IN

via www.mirom.be/compostverkoop
Inschrijving is telkens mogelijk tot de woensdag voor de afhaaldag

WANNEER?

Zaterdag
24 en 31 maart
van 8u tot 12u

WAAR?

MIROM
Roeselare

KOSTPRIJS?

HOEVEELHEID

REKEN ZELF UIT

10 euro per
schep van 500 kg

Max. 2.000 kg

Reken uit hoeveel compost
je nodig hebt op

Oostnieuwkerkesesteenweg
121, Roeselare

(±715 L)
Cash te betalen
bij afhaling

voor grotere
hoeveelheden contacteer
MIROM Roeselare
051/26 03 50

www.vlaco.be/
compostcalculator

MET DE AANHANGWAGEN
NAAR HET
RECYCLAGEPARK
Bind afvalstoffen die je aanvoert met een aanhangwagen
stevig vast of bedek ze met een afdekzeil. Zo voorkom je dat
je afval wegwaait op de openbare weg of op het recyclagepark.
Verlies van lading wordt aanzien als sluikstort en kan beboet
worden. De lading mag het zicht van de bestuurder niet
belemmeren en mag geen gevaar vormen voor andere
weggebruikers. Ook de nummerplaat, lichten en reflectoren
moeten goed zichtbaar blijven.

GLASBOL GAAT
ONDERGRONDS
MIROM start nog voor het zomerverlof met de installatie
van 23 ondergrondse glasbollen die je later dit jaar kan
uitproberen. De overige 284 glasbollen blijven voorlopig
bovengronds.
Op de 23 locaties maken de bovengrondse glasbollen plaats
voor een ondergrondse container. Je herkent een ondergrondse
container aan de twee inwerpzuilen die naast elkaar op de grond
prijken, eentje voor gekleurd en eentje voor transparant glas. Ze
passen beter in het straatbeeld, trekken minder sluikstort aan
en veroorzaken minder geluidsoverlast. De kostprijs ligt een stuk
hoger, maar als blijkt dat de voordelen opwegen, kunnen er in de
toekomst nog meer ondergrondse glasbollen volgen.
Je vindt deze ondergrondse glasbollen straks in Roeselare, Lichtervelde,
Langemark-Poelkapelle*, Koekelare, Staden, Menen, Wevelgem en Wervik.
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*Wordt mee gerealiseerd met de dorpskernvernieuwing
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Een tuin, oprit of terras onderhouden zonder pesticides?
Het kan! 53% van alle Vlamingen gebruikt geen pesticides
meer. Bestrijdingsmiddelen zijn zeker geen must om onkruid te lijf te gaan. Ze werken meestal ‘goed’, maar zijn
schadelijk voor mens en het milieu. Pesticides spoelen
mee met het regenwater naar de riolen en komen in onze
waterlopen terecht. Of ze dringen in de bodem en tasten
het bodemleven en het grondwater aan. Gelukkig zijn er
heel wat goedwerkende alternatieven.

4 TIPS

1

Borstel je terras of pad regelmatig. Zo zullen er geen
ongewenste planten groeien. De meeste planten krijgen
ook geen kans als er regelmatig over gestapt wordt.

2

Al eens gedacht aan een straattegeltuintje?
Het fleurt je gevel op, maar is ook een handig alternatief
voor onkruid op het voetpad. Informeer vooraf bij je
gemeente naar de voorwaarden.

3

Maai je gazon niet te kort en mulch het regelmatig.
Zo voorkom je heel wat kruid en mos in je grasmat.
Gebruik een onkruidsteker als je onkruid wil verwijderen.
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April is de ideale maand om een border aan te leggen.
Je plantenkeuze hangt af van het bodemtype in je tuin,
de gewenste bloeihoogte en het beschikbare zonlicht.
Zorg voor een voldoende plantdichtheid en strooi bij
het aanplanten een dikke laag houtsnippers. Zo vermijd
je groei van ongewenste planten.

SINDS VORIG JAAR IS
HET GEBRUIK VAN
GLYFOSAAT VERBODEN VOOR
PARTICULIERE GEBRUIKERS.
Glyfosaat is een bestanddeel van chemische
onkruidverdelgers dat onder meer in
Roundup gebruikt wordt. Heb je thuis nog
restjes onkruidverdelger staan? Breng ze
gratis naar het recyclagepark.

INFOSESSIE: Ben je op zoek naar
alternatieven voor pesticides, surf naar
www.mirom.be/gifvrijetuin of schrijf je
in voor één van onze gratis infosessies.
(meer info op p.8)

GRATIS
VOEGENBORSTEL
Haal alle restjes pesticides uit je kelder, garage of tuinhuis
en breng ze gratis naar het recyclagepark. Vanaf zaterdag
21 april 2018 krijg je in ruil een voegenborstel.
(één per gezin en zolang de voorraad strekt)
Meng de bestrijdingsmiddelen niet en sluit de verpakkingen goed af.
Ook lege verpakkingen van pesticides horen thuis op het recyclagepark.
Ze zijn schadelijk voor het milieu en moeten op een correcte manier
verwerkt worden.
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YES, DAAR IS DE LENTE!
HELP, WAT MET MIJN
OUDE KLEREN?
Snakt jouw kleerkast ook naar een lenteschoonmaak? Hoog
tijd om plaats te ruimen, want onze zomeroutfits verdienen
een mooi plaatsje. Maar wat doe je met alle kleren die je niet
meer wil dragen of versleten zijn? Ze belanden nog vaak
bij het restafval, zo blijkt. Want in 2014 troffen we bij het
huisvuil maar liefst 7,8 kg textiel per inwoner aan. Dat is de
helft van alle textiel dat wordt weggegooid. Zonde, want er
zijn genoeg mogelijkheden om je oude kledingstukken een
tweede leven te geven.
De textielcontainer, er mag meer in dan je denkt
Textielcontainers vind je op het recyclagepark en op diverse
locaties in je buurt*. Wist je trouwens dat er meer in mag dan
je denkt? Sinds kort zijn de sorteerregels van textiel uitgebreid. Naast oude kleren gooi je ook riemen, schoenen, handtassen en andere accessoires in de textielcontainers. Ook
oude handdoeken, washandjes, beddengoed, keukenschorten
en slaapzakken horen er thuis. Het textiel hoeft niet perfect
herbruikbaar te zijn. Een blouse met een knoop af of een
donsdeken dat zijn beste tijd gehad heeft, zijn ook welkom in
de textielcontainer.

Kringloopwinkels van Wevelgem of Menen. De medewerkers
kijken alle binnengebrachte stukken na en pikken eruit wat
verkoopbaar is. Deze kledingstukken krijgen een prijskaartje
en komen terecht in de winkelrekken of in de verzamelboxen
voor een volgend seizoen. Ga ook zelf eens neuzen in één van
de kring(loop)winkels. Wedden dat je iets leuks op de kop tikt
voor weinig geld?

“ GA OOK ZELF EENS KRINGWINKELEN,
WEDDEN DAT JE IETS LEUKS OP
DE KOP TIKT VOOR WEINIG GELD?”
Doe het zelf
Je lievelingsbroek met pijn in het hart weggooien omdat
de rits kapot is? Niet als je ze gratis kan herstellen in
herstelateliers of Repair Café’s. Hier komen buurtgenoten en
vakmensen zoals naaisters, elektriciens, en timmermannen
samen om jouw voorwerpen te herstellen. Van kleding over
elektrische apparaten, meubels, fietsen tot smartphones.
Jij herstelt je broek terwijl je je buren op een andere manier
leert kennen. De meeste data vind je op www.repaircafe.org
of op de website van de gemeente.
Hou een kledingruil
Levert de schoonmaak in je kleerkast een hoop kleren op die
je niet meer zal dragen? Gooi ze niet meteen weg, maar vraag
aan vrienden of kennissen om ook eens in hun kasten te rommelen. Organiseer een gezellige namiddag of avond waarbij
jullie al die kleren showen en ruilen met elkaar. Gratis nieuwe
garderobe? Check!
Het gat in de (rommel)markt
Wil je graag een zakcentje bijverdienen? Dan zijn rommelmarkten of tweedehandsbeurzen veruit de beste optie. Goed
voor de portemonnee, het milieu én de ander. Laat je je portemonnee liever thuis, dan kan je ook terecht op een Geefplein.
Je brengt spullen mee die je zelf niet meer nodig hebt en die
anderen gratis mogen meenemen.

Wie kringt, die wint
Ook kring(loop)winkels ontvangen graag je afdragertjes. Op
voorwaarde dat ze nog draagbaar zijn. Breng je oude outfits
binnen in De Kringwinkel van Torhout of Roeselare of de

Family first
Soms hoef je het niet zo ver te zoeken. Misschien is er
iemand in je familie of vriendenkring die nog door je zak met
oude kleren wil snuffelen om de pareltjes eruit te pikken.
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*

Kijk op www.mirom.be/textiel waar onze textielcontainers te vinden zijn.

ER MAG MEER IN
DEZE CONTAINER
DAN JE DENKT !

TEXTIEL,
KLEDING EN
SCHOENEN
Steek je textiel in een gesloten zak.
Alleen zo behoudt het zijn waarde.

DIT MAG ERIN
KLEDING EN ACCESSOIRES
RIEMEN / TASSEN / SCHOENEN PER PAAR

CONTAINERS IN
EEN NIEUW KLEEDJE
In negen van de vijftien MIROM gemeenten spot je
sinds kort nieuwe groene en beige containers van
de verwerkers Curitas en VICT. Sommige textielcontainers kregen ook een nieuwe locatie. Zo krijgen
MIROM Roeselare en de gemeenten een beter zicht
op de hoeveelheid en de bestemming van het textiel.
Maar ook kunnen we hiermee de sluikstortproblematiek rond deze containers efficiënter aanpakken.
we hiermee de sluikstortproblematiek rond deze
containers efficiënter aanpakken. In de regio van
MIROM Menen behouden de textielcontainers van
De Kringloopwinkel hun locatie, maar ze krijgen binnenkort wel een nieuwe kleur.
Merk je een overvolle container, meld het
via www.mirom.be/textiel of bel 051/26 03 50.
Een overvolle container in Menen, Wervik
en Wevelgem meld je via 056/52 81 30.

BEDDENGOED
HOOFDKUSSEN / SLAAPZAKKEN /
LAKENS / DEKENS

KEUKEN EN BADKAMER TEXTIEL
HAND- EN THEEDOEKEN / SCHORTEN /
WASHANDJES

WONINGTEXTIEL
TAFELKLEDEN / GORDIJNEN / ZETELHOEZEN

SPEELGOEDKNUFFELS
PROPERE LAPPEN
TEXTIEL MET
KLEIN DEFECT

DIT BLIJFT ERUIT

TAPIJTEN
MATRASSEN
ZETELKUSSENS
NAT EN/OF BESMEURD TEXTIEL

LET OP VOOR ILLEGALE INZAMELING!
Krijg je een briefje in de brievenbus om je afgedankte textiel in
een zak aan de deur te zetten, kijk dan na of deze inzameling is
opgenomen in de ophaalkalender.

Verzamel je afgedankte
textielspullen altijd in
een gesloten plastic zak!

Is dit niet het geval dan gaat het over een illegale inzameling.
Dat betekent dat de initiatiefnemers geen goedkeuring kregen
van MIROM en de gemeente om textiel op te halen. Ze halen
materiaal op dat niet van hen is. Bovendien weet niemand
waar het textiel naartoe gaat. Ontving je zo’n briefje, dan kan
je dit melden via www.mirom.be/textiel.

NOGAL WIEDES ZONDER PESTICIDES
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EEN KIP IS MEER WAARD
DAN JE DENKT!
Actie van 1 april
t.e.m. 15 mei 2018

Een kip scharrelt niet alleen vrolijk door je tuin, maar is ook een goede afvalverwerker.
Wist je dat ze jaarlijks zo’n 50 kg keuken- en tuinafval verorbert? Een kip is de
ideale oplossing voor de maaltijdoverschotjes die je niet kan composteren.
In ruil levert ze bijna dagelijks een vers eitje.
Van 1 april tot en met 15 mei 2018 geniet je van 1 euro korting bij de aankoop van een kip bij één
van de deelnemende handelaars. Met de kortingsbon kan je maximum 3 bruine of zwarte legkippen kopen.
Een gezin kan de bon slechts 1 keer gebruiken. Deze bon is geldig voor inwoners van MIROM Roeselare
en MIROM Menen. Inwoners van Menen kunnen niet deelnemen door het negatief gezondsheidsadvies
voor eieren van eigen kippen.

KOOP EEN KIP MET KORTING

bij één van de deelnemende handelaars

Agro- en tuincenter
Catstraat 34, Koekelare, 051/58 11 25

Aveve tuincentrum Vangheluwe
Stokstraat 68, Klerken, 051/54 49 05

Horta Hobbycenter Baes
Iepersteenweg 5, Merkem, 051/54 40 40

Aveve Clarisse
Sacramentstraat 56, Wingene, 051/65 53 87

Aveve Vandamme Jan
Bruggestraat 105, Torhout, 050/21 67 78

Horta Vandecaveye
Beernemsteenweg 16, Wingene, 051/65 53 29

Aveve Depreitere
Stalpaertstraat 2, Koekelare, 051/58 92 23

Aveve Vandepitte Agro
Brugseweg 153, Poelkapelle, 057/48 83 17

Maro
Kerkstraat 32, Hooglede, 051/20 58 83

Aveve Gadeyne Stijn en Griet
Groenestraat 9, Handzame, 056/41 11 57

De 4 seizoenen
Eugène de Grootelaan 10, Houthulst, 051/70 38 10

Spanhove Center
Bruggesteenweg 256, Gits, 051/22 08 34

Aveve Gheysens
Warandestraat 196, Moorsele, 051/58 11 25

Dierenshop Schellens
Bruggesteenweg 2, Gits, 051/72 71 94

Tuin- en hobbycenter De Kiwi
Ommegang Noord 36, Westrozebeke, 051/77 76 25

Aveve Langemark
Boezingestraat 37, Langemark, 057/48 85 53

Duponzoo
Kleppestraat 46, Moorslede, 056/50 25 70

Tuin- en hobbycenter Maes
Ondankstraat 22, Oostnieuwkerke, 051/20 09 01

Aveve Ledoux
Kraaiveldstraat 23, Passendale, 051/77 76 18

Eurotuin
Brugsesteenweg 387 b, Roeselare, 051/62 25 00

Verhaeghe Hans Pluimveehandel
Kruisekestraat 203, Geluwe, 056/51 13 18

Aveve Obin
Kruisekestraat 232, Wervik, 056/31 28 66

Floralux
Meensesteenweg 225, Dadizele, 056/50 93 63

Aveve Roeselare
Rotsestraat 3, Roeselare, 051/24 13 05

Hobby- en tuincenter Phlypo
Ieperstraat 141, Staden, 051/70 12 88

Aveve tuincentrum Soenen
Roeselaarsestraat 168 d, Moorslede, 051/70 18 70

Hobbycenter Goemaere
Lourdesstraat 24, Geluwe, 056/53 19 92

-€1
PER KIP

WEES ER ALS
DE KIPPEN BIJ

Hou rekening met een mogelijke
leveringstermijn van één of twee weken.
Geef je bestelling dus tijdig door bij
jouw deelnemende handelaar.

EEN KIP IS MEER WAARD DAN JE DENKT!
VOORNAAM*:

NAAM*:

STRAAT & NR.*:
POSTCODE*:

GEMEENTE*:

AANKOOPDATUM*:

HEB JE AL KIPPEN:

*

*
KIPPEN x 1 EURO KORTING =		

JA

NEE

EURO KORTING

E-MAIL:
Vul hierboven je e-mail adres in als je de nieuwsbrief van MIROM wil ontvangen.

HANDTEKENING:

*verplicht in te vullen, enkel dan is de bon geldig. Maximum 3 bruine of zwarte legkippen en 1 bon per gezin. Bon enkel geldig van 1 april tem 15 mei 2018
bij de deelnemende handelaars. Niet cumuleerbaar met andere acties. Actie geldig voor inwoners van Hooglede, Houthulst, Koekelare,
Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare, Staden, Torhout, Wervik, Wevelgem, Wingene en Zonnebeke
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WIST JE DAT…?
…je eieren op een donkere, koele plek makkelijk 6 weken
kan bewaren? Bevuilde eieren maak je vooraf proper
met een borsteltje of lichtvochtige doek. Was de eieren
niet, hierdoor bederven ze sneller.

±

WIN

EEN KIPPENHOK

200

eitjes per jaar

ZO DOE JE MEE
Surf voor 1 mei naar www.mirom.be/kippenhok
en test je kennis over kippen.
De juiste inzendingen maken kans op een
kippenhok ter waarde van 75 euro.

HOE KIPPEN HOUDEN?

50kg

verwerkt
keuken en tuinafval per jaar

WAT PIKT DE KIP?
Wat wel?
Kippen lusten bladeren en (de meeste) schillen en
pitten van groenten en fruit, onkruid, pas gemaaid
gras (beperkt), oud brood, restjes van bereid voedsel.
Vul keuken- en tuinresten aan met een rantsoen van
65 tot 150 gram granen (gebroken mengeling) per dag,
eventueel aangevuld met legmeel of –korrels.

Een goed kippenhok is droog en tochtvrij.
Plaats een stevige afgeronde zitstok van 3 à 4 cm
en bedek de bodem met houtsnippers of stro.
• Voorzie minstens 3 m² buitenruimte per kip.
• Om een groene grasmat te behouden
heb je 10 tot 25 m² per kip nodig.
• Zorg voor schaduw door een struik of boom.
• Kippen houden van gezelschap,
houd er minstens 2.
• Voorzie voldoende vers en proper water.
Plaats de drinkbak in de schaduw om
algengroei te voorkomen.
• Sluit het hok bij voorkeur ’s nachts af.
Zo hou je indringers als egels en vossen buiten.

INFOSESSIE: Meer weten over kippen?
Schrijf je gratis in voor de infosessie
‘Kiplekker op stok’. (meer info op p.8)

Wat niet?
Ze zijn niet dol op pikante, zoute of vette etensresten,
preibladeren en schillen van bananen, uien
en citrusvruchten. Een Europese verordening
verbiedt het voederen van vis of vlees.
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INFOSESSIES

OP DE AGENDA

COMPOSTEREN IN EEN NOTENDOP
Met een compostvat of -bak in de tuin zet je tot
de helft minder restafvalzakken buiten. Wil je
weten wat je wel en niet kan composteren en
welk systeem je best kan gebruiken? Dan is
deze infosessie iets voor jou.
dinsdag

zaterdag

donderdag

19–21u30
Dadizele,

9u30–12u
Roeselare,

19–21u30
Menen,

Mariënstede

Wallemeers

Grenslandschool

27

14
april

maart

17
mei

MERCI MOOIMAKERS!
CHRIS VOET UIT WERVIK
“Ik ben een fervent fietser en wandelaar en zie veel zwerfvuil liggen. Sinds kort
ben ik op pensioen en heb ik tijd om enkele straten regelmatig op te ruimen.
Samen met enkele anderen heb ik ‘Proper Wervik’ opgericht. We roepen alle
buurtbewoners op om onze stad proper te houden. We zijn net gestart en
hebben al meer dan 50 vrijwilligers. De vrijwilligers kiezen welke straten ze
willen opruimen en gaan aan de slag wanneer het hen past. Het doet me plezier
dat we zoveel positieve reacties krijgen. Enthousiastelingen zijn nog altijd welkom. Meer info lees je op de Facebookpagina ProperWervik.”

ZONDER PESTICIDES IS GEZONDER
Ontdek hoe je je oprit of terras onkruidvrij kan
houden zonder te spuiten. Deelnemers maken
kans op een handige voegenborstel.
donderdag

3

mei

19–21u30
Roeselare,
PCLT

dinsdag

maandag

19–21u30
Wevelgem,

19–21u30
Tielt,

CC Guldenberg

Europahallen

29
mei

11
juni

KIPLEKKER OP STOK
Kippen houden is elke dag een eitje, maar er zijn
ook enkele zaken waarmee je rekening moet
houden. Welk soort kip kies? Wat lusten ze
graag en wat niet? En hoe hou je kippen gelukkig en gezond? Deelnemers maken kans op een
kippenpakket ter waarde van 30 euro.
zaterdag

maandag

maart

mei

24
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9u30–11u30
Staden,
recyclagepark

Chris Voet uit Wervik

Maurice en Laura uit Moorslede

ELVIRE VANYSACKER, MAMA VAN LAURA (7 JAAR)
EN MAURICE (5 JAAR) UIT MOORSLEDE
“Net zoals vele anderen erger ik mij aan zwerfvuil. In plaats van toe te kijken, wil
ik actie ondernemen. We ruimen af en toe de landelijke weg op die achter onze
woning loopt. Ongelofelijk wat er allemaal in de grachten ligt. Ook de kinderen
gaan mee. Ik wil hen duidelijk maken dat zwerfvuil echt niet kan en dat afval altijd in de vuilbak hoort. Als we gaan wandelen hebben ze oog voor zwerfvuil. De
kinderen zeggen dan dat we beter onze grijpers hadden meegebracht. Maurice
wilde onlangs zijn fluojasje van Mooimakers aantrekken naar school. ’s Avonds
vertelde hij dat hij de speelplaats mocht ‘mooi maken’. En trots dat hij was!”

19–21u
Lichtervelde,
volkstuintjes

Deelname is telkens gratis,
inschrijven doe je via
www.mirom.be/activiteiten.

Zelf aan de slag?

Registreer je via www.mooimakers.be en kies een stukje grond dat je eenmalig
of langdurig wil opruimen. Je ontvangt opruimmateriaal en de gemeente laat
je weten wanneer en hoe het verzamelde afval wordt opgehaald. Vergeet zeker
niet je vrienden, familie en buren uit te nodigen om mee de klus te klaren.

Ruim je al op?
Like MIROM op Facebook
en blijf op de hoogte van alle
infosessies en nieuwtjes.

Deel je foto’s op onze Facebookpagina met de hashtag #Mooimakers.

Colofon: de milieukrant is uitgegeven door MIROM Roeselare in samenwerking met jouw gemeente. V.U.: Henk Kindt
Oostnieuwkerksesteenweg 121, 8800 Roeselare. Contactpersoon: Goedele Wittouck, 051/26 03 50, goedele.wittouck@mirom.be
Lay out: Bullet Point. Druk: Roularta. Deze krant is gedrukt op milieuvriendelijk papier.

