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COMPOSTEREN KAN OOK
ZONDER EIGEN TUIN!

In het najaar van 2021 kregen 5 duo’s van MIROM Roeselare een 
compostvat cadeau. Het ging telkens om duo’s waarbij een van 
beiden om praktische redenen niet kòn composteren, bv. omdat die 
persoon niet over een tuin beschikt. Eén van die vaten ging naar Björn 
Deprest. Hij deelt het vat met zijn moeder, Heidi Watteny, die op een 
appartement woont. “Ik vind het belangrijk om iedere dag vers te 
koken, maar dan heb je wel wat afval natuurlijk”, legt Heidi uit. “Ook 
van groenten en fruit.” 

Het deelvat bleek voor hen een goeie oplossing. Het compostvat staat 
in de tuin van Björn, maar hij bezoekt zijn moeder regelmatig en dan 
neemt hij telkens haar  groente- en fruitafval mee. Uiteraard belandt 
ook het keukenafval van Björn zelf in het vat. Met effect, want zowel 
bij Heidi als bij Björn krijgen ze tegenwoordig met moeite nog een 
restafvalzakje vol.

Groene materialen zijn de gemakkelijk verteerbare 
keukenresten, maar ook grasmaaisel en de andere 
materialen die een zachte structuur hebben, veel vocht 
bevatten en rijk zijn aan voedingselementen. Bruin ma-
teriaal daarentegen is stug en breekt veel langzamer 
af. Het verzekert een goede luchtdoorstroming door-
heen de compostering. En je hebt ze dus allebei nodig.

Composteren in een grote tuin: maandag 9 mei
Composteren in een kleine tuin: woensdag 11 mei

Samen composteren loont, we krijgen met moeite
elk één restafvalzakje vol.

DE JUISTE MIX VAN
GROEN EN BRUIN

Wil je er zelf ook aan beginnen, al dan niet samen 
met je buur, kennis of familielid? Dat kan. Je kan 
een compostvat kopen op je recyclagepark of online 
bestellen op mirom.be/composteren.
Een compostvat (incl. beluchtingsstok) kost 35 euro, 
levering aan huis inbegrepen. Als je wil kan je er ook 
een keukenemmertje voor je groente- en fruitafval bij 
bestellen voor 4,50 euro.
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De lente is in ’t land en dat is een prima moment om in je tuin een 
compostvat op te starten. Een ideale manier om je groente- en 
fruitafval kwijt te kunnen. Bovendien bespaar je zo restafvalzakken 
en houd je nuttige compost voor je moestuin, planten of bloemen 
over.

Toch was het in het begin wel even zoeken. “Een be-
langrijke uitdaging was een goeie mix te vinden tussen 
‘groen’ en ‘bruin’ materiaal, dat heb je nodig voor een 
goed composteerproces”, vertelt Björn. “In mijn tuin is 
er voorlopig enkel nog wat gras. In afwachting van wat 
struikjes, gebruik ik nu stro en hooi als bruin materiaal.”

MEI

9&11

Houtsnippers
Stengels (kruiden, planten)

Fijne takjes (bomen, struiken)

Stro en hooi
Dennenaalden

Schillen
Loof van groenten
Grasmaaisel
Vers groenafval
Mest planteneters

€4,5

ø 80 
cm

1
 m

1
 m

incl.
thuis-

levering

€35
met stok

Gratis inschrijven:
mirom.be/activiteiten
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Trouwe volgers weten het intussen al, maar de kip is zo 
ongeveer ons lievelingsdier. Wie kippen houdt, bespaart elk 
jaar afvalzakken. Enkel en alleen door de keukenrestjes die 
je aan die gevleugelde vriendjes mag voederen. Bovendien 
vergen kippen minder plaats en werk dan je denkt én 
schenken ze je ook nog eens kakelverse eitjes. Daarom is er 
‘Start to kip’, een actie waarmee we gezinnen over de streep 
willen trekken met een interessant aanbod. 

START TO KIP

3

Webinar ‘Start to kip’: maandag 25 april
Inschrijven: mirom.be/activiteiten

Dit jaar mogen we 50 gezinnen (die nog géén kippen 
hebben) op weg helpen met ons ‘Start to kip’-pakket aan 
de voordeelprijs van 230 euro. Voor die prijs krijg je een 
degelijk kippenhok voor twee à drie dieren, (gemaakt i.s.m. 
maatwerkbedrijf Weerwerk), een drinkfontein, stro en een 
eerste voorraadje kippenvoer.

Inschrijven voor dit aanbod kan op mirom.be/kippen
vanaf dinsdag 19 april 2022, vanaf 7 uur.

€230

Nu, misschien ben jij al langer overtuigd van de vele 
voordelen en héb je thuis al kippen. Dan hebben wij ook voor 
jou goed nieuws, want wij mogen 20 winnaars ‘1 jaar gratis 
kippenvoer’ schenken. We gaan daarvoor op zoek naar de 20 
knapste kippen.

Al wat je moet doen is op mirom.be/knapstekip het 
formuliertje invullen en een mooie foto van jouw knapste kip 
opladen. Opgelet: een originele aanpak màg, maar denk aan 
het welzijn van je dier. Het wedstrijdreglement vind je ook op 
die pagina.

1 JAAR GRATIS:
WIE WORDT DE KNAPSTE KIP?
Nu, misschien ben jij al langer overtuigd van de vele 
voordelen en héb je thuis al kippen. Dan hebben wij ook voor 
jou goed nieuws, want wij mogen 20 winnaars ‘1 jaar gratis 
kippenvoer’ schenken. We gaan daarvoor op zoek naar de 20 

 het 
formuliertje invullen en een mooie foto van jouw knapste kip 
opladen. Opgelet: een originele aanpak màg, maar denk aan 
het welzijn van je dier. Het wedstrijdreglement vind je ook op 

APRIL

25

Wees er dus - jawel - als de kippen bij!

KNAPSTE KIP?

3
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FRIETVET IN
DE AFVALZAK?
VET UNCOOL!

Wie goed sorteert, moet minder kwijt in de restafvalzak. 
Maar sommige zaken mògen er ook helemaal niet in. 
Scherpe voorwerpen bv. en… frituurolie. Flessen frituurolie 
worden bij ophaling letterlijk bommetjes in de vuilniswagen. 
Bovendien betekent zo’n frietvetincident niet enkel hinder 
voor de ophalers. Vaak deelt de halve straat in de schade.

Tommy Vandenborre kan er helaas van meespreken. Hij was 
op 12 november de oprit bij de woning van zijn vriendin in 
Rumbeke aan het herstellen toen de vuilniswagen passeerde. 
In één van de opgehaalde zakken zat een fl es gevuld met 
frituurolie. Toen de ophalers het persmechanisme in werking 
stelden, werd alles samengedrukt en barstte de fl es open. De 
olie spatte meters ver en besmeurde de straat, de ophalers 
en… de geparkeerde wagen van Tommy. “Die was dus 
helemaal in frietvet. We hebben dat meteen proberen weg te 
wassen met lauw water, maar dat was maar een vette boel”, 
vertelt Tommy. “Uiteindelijk zijn we naar de carwash moeten 
gaan.”

De besmeurde wagen was trouwens maar een deel van de 
hinder. “De brandweer is moeten komen om alles schoon 
te spuiten”, vertelt Tommy. “Ook de politie is geweest om 
de verantwoordelijke te vinden. De ophalers zelf waren ook 
onder de indruk, ze hebben daar veel kostbare tijd verloren.”

Het mag duidelijk zijn dat er géén winnaars zijn als je 
frituurolie in je afvalzak steekt. Een waardevolle grondstof 
wordt niet gerecycleerd (terwijl je die gratis kwijt kan op het 
recyclagepark) en het opruimen kost tijd en geld. En dat is 
een rekening die niémand graag gepresenteerd krijgt.

Geef je kapotte lampen en 
armaturen een nieuw leven.

Breng ze naar een Recupel-punt
in het recyclagepark.

De grondstoffen van onze planeet worden schaarser.
Gelukkig kunnen we 92% van de materialen in kapotte 
lampen recupereren en 77% van die in oude armaturen.
Geef ze dus een nieuw leven door ze juist te recycleren.
Zo maken we er weer nieuwe grondstoffen van zoals glas
en metaal, die dan onder andere worden gebruikt in
nieuwe toestellen. Alvast dankjewel, van Recupel.

Ga naar je recyclagepark of
vind een Recupel-punt op recupel.be

ZIE GIPS KOMT
DE (STOOM)BOOT
Neen, een stoomboot is het niet. Maar het gipsafval dat 
op de recyclageparken van MIROM Roeselare wordt 
ingezameld, wordt voortaan voor een groot deel vervoerd 
op het water. De containers worden met vrachtwagens 
opgehaald en zo naar de laadkade van onze collega’s van 
IMOG in Moen gebracht. Daar wordt alles overgeladen 
op een binnenschip. Vernevelaars zorgen tijdens dit 
proces dat de stofhinder minimaal blijft. 

Van daar gaat het over het water naar de verwerkings-
installatie van New West Gypsum Recycling in Kallo, bij 
Beveren. Da’s een traject van ruim 200 km heen en terug 
dat niet langer met vrachtwagens wordt gedaan. Eén 
volle boot bespaart zo 40 ritten met de vrachtwagen uit. 
Op termijn (met een grotere boot) kan dit zelfs stijgen 
tot 110 vrachten. 

De gerecycleerde goederen worden nadien gebruikt om 
weer nieuwe gipsplaten van te maken. Een goeie zaak, 
want gips is perfect recycleerbaar. Breng je witte en 
groene gipsplaten, gipsblokken, gyproc en witte pleister 
dus zeker naar het recyclagepark

Lees meer op mirom.be/gipsgipshoera Lees meer op mirom.be/frituurolie

MIROM_MIKRO_VOORJAAR_2022_220X294_DEF.indd   4 1/04/2022   08:52



5
Niet helemaal aan de juiste kant beland? Ontdek hoe je nog beter kan doen op mirom.be/proper.

WELKE KANT KIES JIJ?
Welke kant kies jij: een omgeving waar al eens wat rommel 
rondslingert of een nette buurt? Het antwoord ligt voor de 
hand, maar soms heb je zelf meer impact dan je denkt. Want 
wat misschien niet zo erg lijkt, draagt vaak bij tot meer hinder. 
Blikje per blikje, peuk per peuk.

Hoe ga jij om met onderstaande dilemma’s? Afhankelijk van 
je antwoord mag je onderaan een cirkeltje aanvinken. 

Hoe dicht kom jij bij een nette buurt?

Wanneer je antwoord bijdraagt tot een nette omgeving, vink je hieronder een cirkeltje aan. Ontdek zo welke kant jij kiest!

1. Ai... iemand heeft een leeg blikje Cara-pils in je voortuin  
    gegooid!

          Ik raap het op en gooi het in mijn PMD-zak.

          Ik zet het op de stoep.

2. Je bent op de wandel met je hondje in het park. Het beestje  
    moet hoogdringend een kakje kwijt. Wat doe je? 

          Fifi  doet haar ding in het gras. Dat verteert wel en zo
          heeft niemand er last van.

          Ik heb altijd zakjes bij. Ik raap het op en deponeer het
          in een vuilnisbak.

3. Je rookt een sigaret in je auto. Maar oeps, er zit geen asbak  
     in je auto!  

          Ik draai m’n venster open en mik mijn peuk op straat.
          Eén peukje kan geen kwaad?

          Ik doof de peuk en bewaar ze, bv. in een zakasbakje,
          tot ik thuis ben of een vuilnisbak vind.

4. Je maakt een fi kse wandeling en eet onderweg een banaan  
     om krachten op te doen. Waar gaat de schil naartoe?

          Ik gooi die in de berm. Natuurlijk materiaal,
          dus dat verteert wel.

          Ik houd de schil bij tot ik een vuilnisbak vind,
          desnoods tot thuis.

5. Er is een plastic zak op je oprit gewaaid. Wat doe je?

          Ik laat die liggen tot de zak verder waait. Ik heb
          die daar ook niet gegooid hé!

          Ik raap die op en gooi de zak in mijn PMD-zak.

6. Je brengt lege fl essen in een plastic zak naar de glasbol.  
     Wat doe je met je plastic zak?

          Ik stop die ook in de glasbol. Dat wordt er
          wel uitgesorteerd?

          Ik neem die mee naar huis en stop die in
          de PMD-zak.

5

Wie afvalachterlaatis gezienis gezien
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HOUTAFVAL RECYCLEREN:
VAN KAPOTTE KAST TOT SPAANPLAAT
Op onze recyclageparken worden jaarlijks tonnen 
afval achtergelaten. Die materialen worden maximaal 
gerecycleerd en leveren grondstoffen voor nieuwe 
toepassingen. 

Maar is dat wel zo? In welke mate? En wààr gebeurt dat? 
We moeten het niet altijd ver zoeken. Voor de recyclage van 
het houtafval dat op de parken van MIROM Roeselare wordt 
ingezameld, moeten we zelfs de provincie niet uit. Het hout 
dat jij afl evert, wordt in Oostnieuwkerke gesorteerd en in 
Wielsbeke tot nieuwe materialen verwerkt. Spaanplaten voor 
verbouwingen, brandwerend materiaal of onderdelen voor 
passiefhuizen, of zelfs het materiaal voor de kastjes van je 
nieuwe keuken.

Het verhaal start evenwel bij jou. Na een opruimbeurt of 
verbouwingen zit je met een lading houtafval die je kwijt wil. 
Een kapotte kast of restanten van een afsluiting. Die laat je 
achter in de houtcontainer op het recyclagepark van jouw 
gemeente. Die stroom van houtafval die als grondstof kan 
gebruikt worden, wordt met een hippe term als ‘urban wood’ 
omschreven. Bij verwerker UNILIN in Wielsbeke 
maakt dat ‘urban wood’ 1/3 uit van de 900.000 ton 
afvalhout die ze elk jaar gebruiken om nieuwe 
spaanplaten van te maken. De rest komt van 
afbraak en van verpakkingshout, zoals palletten 
en kisten. 
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VAN ‘URBAN WOOD’ TOT SPAANDERS

Nu, hippe term of niet: ‘urban wood’ was (en is) vaak 
vooral ook ‘B-hout’, een onzuivere stroom met houtafval 
waarin voorts ook plastic, glas, metaal, steen, zand, mdf en 
allerlei chemicaliën zitten. En in die vorm onzuiver en vaak 
onbruikbaar voor recyclage. 

Maar daar is de voorbije jaren dus verandering in gekomen. 
Onze chauffeurs brengen het houtafval naar Bardoel in 
Oostnieuwkerke, op een boogscheut van onze hoofdzetel. 
Daar hebben ze de voorbije vijf jaar een installatie ontwikkeld 
die het grootste deel van die stroom herleidt tot een bruikbaar 
product. “Zo’n installatie vind je niet in de catalogus van een 
machinebouwer”, legt zaakvoerder Stijn Herman uit. “We zijn 
die zelf beginnen ontwikkelen en dat is een traag, moeilijk 
en duur proces.” Goed voor een investering van 5,5 miljoen 
euro. En enkele jaren naeen installeren, uitproberen en 
bijsturen. “Gelukkig stonden we er niet alleen voor”, aldus 
Stijn. “Eigenlijk heeft UNILIN, onze afnemer, ons ‘geleerd’ 
wat beter kon en moest.” 

UNILIN hanteert daarvoor een ‘rekenblad’. Van elke 10 
vrachtwagens die komen lossen, wordt er bij 3 een staal 
genomen. Dat staal wordt gemarkeerd en vervolgens 
manueel gecontroleerd op allerlei ‘stoorstoffen’. Die controle 
bepaalt welke kwaliteit de aanvoerder aanlevert, of als die 
wordt afgekeurd.

Met die info ging Bardoel aan de slag. Het resultaat is best 
verbluffend. “Bij de eerste versie was het trekken en sleuren 
en behaalden we een recyclagepercentage van 50%”, vertelt 
Thomas Loyson van Bardoel. “Door de daarop volgende 
jaren te blijven bijsturen en investeren, kwamen er telkens 
percenten bij. Nu zitten we op 80% en da’s wel zo ongeveer de 
bovengrens. Al is er wel nog marge op snelheid en capaciteit. 

De verwachting is dat Bardoel in 2022 zo’n 7.200 ton houtafval 
van de recyclageparken van MIROM Roeselare zal verwerken. 
“Als je daar 80% recycleerbaar materiaal van maakt, dan 
betekent dat dat je zo jaarlijks zo’n 100 voetbalvelden aan 
bos ‘uitspaart’.”

Unilin, onze afnemer, heeft ons geleerd hoe we het sorteerproces 
kunnen optimaliseren.
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HOUTAFVAL RECYCLEREN:
VAN KAPOTTE KAST TOT SPAANPLAAT

Meer info op mirom.be/houtverbranden

PREUS LIK FJIRTIG

Want de vrachtwagens vol hout die Bardoel naar UNILIN in 
Wielsbeke brengt, dat is daar natuurlijk de grondstof voor 
nieuwe spaanplaten. “Vroeger werden onze spaanplaten 
gemaakt van zuivere monostromen, zoals afval van zagerijen 
en verpakkingshout”, vertelt Inno Deboosere. “Tegenwoordig 
gaan we ook aan de slag met stromen die in het begin 
helemaal niet zo zuiver zijn.” En met succes. Bij UNILIN 
wordt er uit 100 kg aangeleverd materiaal gemiddeld 92 kg 
bruikbaar materiaal overhouden. De 8% die niet bruikbaar 
is voor spaanplaten, wordt ook zo duurzaam mogelijk 
verwerkt. Nagels en ander ferro gaan naar gespecialiseerde 
recyclagebedrijven. Wat niet recycleerbaar is, wordt verbrand 
in energiecentrales. Daar genereren ze er nog stroom en 
warmte mee.

 “We willen niet pretentieus klinken, maar ik denk niet dat 
er veel plaatsen zijn waar ze zo’n percentages halen” vult 
Thomas Loyson aan. “Als je naar de rest van Europa kijkt, dan 
ga je soms twintig, dertig jaar terug in de tijd. In Frankrijk 
werden tot voor kort nog nieuwe stortplaatsen geopend, 
in Engeland is de recyclagegraad op veel plaatsen 0. Daar 
vinden ze het al een succes als ze het houtafval apart kunnen 
inzamelen.” Het steekt soms dat ze in concurrentie moeten 
gaan met bedrijven die houtafval gewoon verbranden. 
“Eigenlijk klopt dat niet”, aldus Thomas. “Verbranden wat 
gerecycleerd kan worden, zou niet beloond mogen worden.”

De voorbije maanden kon je het soms zien en 
ruiken: niet iederéén brengt al het houtafval naar 
het recyclagepark. Nu de energieprijzen pieken, lijkt 
het verbranden van hout een goedkoop alternatief. 
Verbranden is evenwel niet enkel nefast voor het 
milieu en een verspilling van een kostbare grondstof. 
Het is vaak ook gevaarlijk, een slechte zaak voor 
je eigen gezondheid en die van je buren en – als 
je de wet negeert – voor je portemonnee.  Bij elke 
verbranding komen toxische stoffen vrij en al zeker 
als het om afval(hout) gaat. Daarom is ‘sluikstoken’ 
verboden en riskeer je hoge boetes. Thuis mag je 
enkel droog en onbehandeld hout verbranden, in 
een veilige kachel.  Alle andere kanshebbers voor 
je ‘brandstapel’ (behandeld of nat hout, vezelplaten 
en verlijmde platen, plastic…) breng je naar het 
recyclagepark. Dan zorgen wij er voor dat er weer 
grondstoffen van gemaakt worden, of dat het afval 
op een veilige manier verbrand wordt.’ Met andere 
specifi eke zaken (bv. autobanden) kan je terecht bij 
erkende inzamelaars.

In België staan we eigenlijk aan de top op vlak van 
recyclage. En daar mogen we eigenlijk best trots op 
zijn, al is dat zeer “on-Vlaams”.

77

EN WAAROM NIET
GEWOON OPSTOKEN?

VROEGER:
50%

2022:
80%

INWONER

92%

ROESELARE

RECYCLAGE-
PARKEN
MIROM

OOSTNIEUWKERKE

SORTEER-
INSTALLATIE

WIELSBEKE

FABRIKANT
VLOEREN, PANELEN...

KEUKENBOUWERS,
DOE-HET-ZELF-
ZAKEN...

92% van het aangevoerde materiaal is bruikbaar
voor het maken van spaanplaten. (Foto UNILIN)
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ALLES IN ÉÉN AFVALZAK:
#NIETMEERVANDEZETIJD
De piramides in het oude Egypte waren indrukwekkend, in 
de middeleeuwen zijn best wel knappe kastelen gebouwd en 
in de ‘gouden eeuw’ is prachtige kunst gemaakt. Maar een 
PMD-zak? Of gerecycleerde fl essen? Neen, die bestonden 
nog niet. Hoogtechnologische installaties waar bv. plastic, 
papier en textiel een nieuw leven krijgen, dat is iets van 
déze tijd. En van de toekomst. We weten ook waarom, want 
alles gewoon weggooien of verbranden is gewoon niet meer 
van deze tijd. 

Tegenwoordig weten we dat je ‘afval’ vaak kàn recycleren tot 
grondstoffen voor nieuwe producten, waardoor we minder 
grondstoffen uit de natuur moeten halen. We stellen ook vast 
dat we daar veel energie mee besparen. 

TECHNOLOGIE STAAT NIET STIL

De evoluerende technologie staat ons bovendien ook toe om 
daar steeds verder in te gaan. We kunnen met camera’s, 
optische sensoren, magneten en andere technieken steeds 
beter selectief sorteren en dat zorgt ook voor meer zuivere 
materiaalstromen. Die kan je ook beter recycleren.

Daarom is het ook super belangrijk dat afval dat nog 
recycleerbaar is (PMD, papier & karton, glas, textiel…) niet 
meer in de restafvalzak terechtkomt. Om te recycleren, maar 
ook voor je eigen portemonnee. Een PMD-zak kost minder 
dan één tiende (8,82% om precies te zijn) van een restafvalzak. 
Papier & karton, glas en textiel kan je zelfs helemaal gratis 
kwijt.

8

Ben jij
mee met
je tijd?

Meld je aan vooronze nieuwsbrief,word geïnspireerd en maak kans op 1 vande 10 exclusieve MIROM-glazensets.

nietmeer
vandezetijd.be
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nietmeervandezetijd.be

Papier en karton Glas

Metalen verpakkingen Plastic verpakkingen

Textiel Voedsel

Als we papier en karton recycleren (dat kan tot 7 keer), moeten er 
minder bomen sneuvelen. Het vraagt bovendien relatief weinig 
energie. Kranten en magazines worden bijna altijd gedrukt op 
gerecycleerd papier en ook schrijfblokken of printpapier zijn 
vaak gemaakt van gerecycleerd papier. Gerecycleerd karton vind 
je onder meer terug in verpakkingskarton en dozen.

Glas kan steeds opnieuw gesmolten en gerecycleerd worden. 
Door gerecycleerd glas te gebruiken hebben de glasfabrieken 
bovendien tot 25 % minder energie nodig, en is er meer dan 
de helft minder soda nodig om het smeltpunt te verlagen. Er 
is bovendien geen kwaliteitsverlies. De eindproducten zijn dus 
opnieuw fl essen en bokalen.

Staal en aluminium zijn grondstoffen die oneindig gerecycleerd 
kunnen worden, zonder het minste kwaliteitsverlies. Bovendien 
is er tot 85% minder energie nodig om staal te recycleren dan 
om het te produceren. Voor gerecycleerd aluminium loopt dat 
cijfer zelfs op tot 95%. Gerecycleerd staal vind je overal terug, 
van scheermesjes tot stalen constructies voor wolkenkrabbers. 
Gerecycleerd aluminium is vanwege zijn lichte gewicht dan weer 
zeer populair in de voedingssector.

Dankzij de recyclage van plastic verpakkingen kunnen we 
onze ecologische voetafdruk aanzienlijk verkleinen. Er wordt 
minder energie verbruikt dan bij de productie van nieuw plastic. 
We vermijden ook dat we nieuwe grondstoffen nodig hebben, 
die we vaak over grote afstanden moeten transporteren. 
Afhankelijk van het soort kunststof, worden deze verpakkingen 
gerecycleerd tot auto-onderdelen, nieuwe verpakkingen, plastic 
gebruiksvoorwerpen of folies. 

Ook textiel hoort niet thuis in de restafvalzak. Draagbare kledij 
kan je kwijt in de kringwinkel, maar ook in de textielcontainers. 
Ook kledij die beschadigd is, accessoires en ander textiel (zoals 
bedlinnen, knuffelberen,…) mogen er in. Textiel dat niet meer 
bruikbaar is, wordt uiteindelijk gerecycleerd, bv. in tapijten, 
isolatiemateriaal en vodden, of verwerkt tot vezels als grondstof 
voor nieuw textiel.

Kaas, brood of ander voedsel in de restafvalzak? Da’s zonde. 
Voedsel kan je niet echt ‘recycleren’, maar restjes of voedsel dat 
je te veel hebt, kan je wel heel vaak verwerken tot een nieuwe 
maaltijd. Wist je dat er jaarlijks gemiddeld 369 euro per gezin 
aan voedsel in de vuilnisbak belandt? Bovendien bedraagt de 
CO2-uitstoot die daarmee gepaard gaat het equivalent van een 
autorit naar Zuid-Frankrijk.

TEXTIEL,
KLEDING EN 
SCHOENEN

051 26 03 50 
WWW.MIROM.BE

ER MAG MEER IN 
DEZE CONTAINER 
DAN JE DENKT !

Steek je textiel in een gesloten zak. 
Alleen zo behoudt het zijn waarde.

GEKLEURD

laat niet s acht

WIT
Gebruik de glasbol

enkel tussen 8u en 20u

nietmeer
vandezetijd.be
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ALTIJD PRIJS VOOR ‘T ONDERWIJS
Ben je leerkracht, directeur of behoor je op een of andere manier tot het team van een school? Weet dan dat MIROM Roeselare 
een ruime (en vaak gratis) dienstverlening heeft om leerlingen van kleuter tot zesde middelbaar wegwijs te maken in de 
wereld van afval en recyclage. In de lessen, maar evengoed op de speelplaats. Een overzicht. 

Duurzame festiviteiten

Scholen kunnen bij ons ook 

gebruik maken van ons aanbod 

voor afvalarme evenementen,

bv. voor een schoolfeest

of grootouderfeest. We bieden 

daarvoor een ruim assortiment 

aan herbruikbare bekers aan.

Meer info? Schrijf je in op onze nieuwsbrief (mirom.be/nieuwsbriefvoorscholen)
of check ons aanbod op mirom.be/scholen
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Workshops in eigen klas
In samenwerking met onze partners bieden wij verschillende workshops aan, telkens op maat van leeftijd en leerdoelen:
• Kleuters & 1e graad: op ontdekking in het sprookjesachtige ‘Viesvuilland’.
• 2e graad & 3e graad: workshop LABO & een interactieve workshop rond voedselverlies.

• Middelbaar: lessenpakket ‘Ik zie wat jij niet ziet’.

Een nette omgeving loont

Wie zich inzet om goed te (laten) sorteren op 
school én er tegelijk voor zorgt dat de buurt er 
netjes bij ligt, wordt daarvoor beloond dankzij 
Operatie Proper. Wie de actiepunten afwerkt, 
krijgt na afl oop van het schooljaar een 
mooie cheque. Dit initiatief van Mooimakers 
moedigt scholen aan om zich te engageren. 
Vorig schooljaar werden zo bijna 
50 scholen uit onze regio beloond 
voor hun inspanningen. Maar dat 
mogen er zeker nog meer worden.

Composteren kan je leren

Composteren (in een vat of met bakken) is een nuttige én leerrijke manier om organisch afval, dat ook op school vrijkomt, te weren uit de restafvalzak. Scholen uit 
de gemeenten van MIROM 
Roeselare hebben bovendien, 
als ze voldoen aan enkele 
voorwaarden, recht op gratis 
composteermateriaal. Met een 
initatie helpen we je dan op weg 
om samen met de leerlingen aan de slag te gaan. 

De afvalreis

In november 2022 is er de vierde editie van ‘de Afvalreis’, een uniek en exclusief aanbod voor leerlingen van het zesde leerjaar. Daarbij combineren we een rondleiding en interactieve quiz in onze energiecentrale met de workshop ‘Plastic Moov’. In een aparte trailer vol machines maken de leerlingen er nieuwe voorwerpen op basis van plastic afval dat ze zelf meebrengen. Interesse? Laat ons dat dan nu al weten op mirom.be/afvalreis2022.

Wie zich inzet om goed te (laten) sorteren op Wie zich inzet om goed te (laten) sorteren op 
school én er tegelijk voor zorgt dat de buurt er school én er tegelijk voor zorgt dat de buurt er 
netjes bij ligt, wordt daarvoor beloond dankzij netjes bij ligt, wordt daarvoor beloond dankzij 

We spelen een spel!

Leerstof en ook sorteerregels blijven 

spelenderwijs vaak beter plakken. En dus 

beschikken we ook over een aantal spelletjes 

die je kan ontlenen. Voorbeelden zijn: 

• Met Mr. Jekkes gaan de leerlingen van 

de derde graad aan de slag met een 

reusachtig bordspel rond duurzaamheid. 

• Met onze afvalknaller 

mikken de leerlingen 

met een heus kanon 

‘afvalprojectielen’ in 

het juiste gat.

Composteren kan je leren

50 scholen uit onze regio beloond 
voor hun inspanningen. Maar dat 

uit de restafvalzak. Scholen uit 

de slag te gaan. 
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“Zalig! Topfuif gehad en 
de opkuis was in een 

uurtje gepiept!”

Lieselot, Chiroleidster

“Fijn om eens geen hele 
avond te moeten staan 

afwassen.”

Dirk, vrijwilliger OKRA

“Super makkelijk om 
het op de weide netjes te 
houden én mooi voor het 

milieu!”

Veerle, festivalorganisator

11
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Colofon: de milieukrant is uitgegeven door MIROM Roeselare in samenwerking met jouw gemeente. V.U.: Henk Kindt
Oostnieuwkerksesteenweg 121, 8800 Roeselare. Contactpersoon: Frederic Vansteenkiste, 051/26 03 50, frederic.vansteenkiste@mirom.be
Lay-out: Bullet Point. Druk: Roularta. Deze krant is gedrukt op milieuvriendelijk papier.

WO  04/05 

MA  25/04 Start to kip
Ontdek waarom kippen altijd een goed idee zijn.

KALENDER
Dit voorjaar organiseert MIROM Roeselare heel wat inspiratiesessies en webinars
om een positieve bijdrage te leveren voor het milieu.

Herbruikbaar cateringmateriaal
De impact van de nieuwe wetgeving op jouw evenement.

Online Vlaco

Trax OVAM

DO  05/05 Koelkast in orde
Vermijd voedselverlies, door je koelkast slim te organiseren. Online Foodwin

MA  09/05 Composteren in een grote tuin
De do’s en dont’s rond composteren. Online Vlaco

MA  09/05 Wasbare luiers
Ontdek hoe wasbare luiers een goeie zaak zijn voor portemonnee én milieu. Online Klein Spook

WO  11/05 Composteren in een kleine tuin
Ook in een kleine tuin kan je best composteren. Online Vlaco

MA 16/05 Maai mei niet
Waarom je gazon even niet maaien win-win is. Online Vlaco

DO  09/06 Bewaartechnieken
Minder voedselverspilling door voedsel optimaal te bewaren. Online Vlaco

DO  23/06 De Microcosmos van de Kringwinkel
Rino Feys pakt een valies vol kringwinkelverhalen uit. Eco Café, Roeselare Kringwinkel

DATUM INHOUD LOCATIE PARTNER(S)

Deelname aan deze info-
sessies is gratis. Het aantal
deelnemers is wel beperkt.

Dus schrijf tijdig in. Deze
sessies vinden telkens

‘s avonds plaats.

Inschrijven kan via
mirom.be/activiteiten

schonejobs.be

Werk mee aan
een duurzame
toekomst...

met een schone job 
in eigen streek
Interesse in een schone job, maar 
niet direct een actieve vacature 
die je op het lijf geschreven is?

Stuur een mailtje naar
schonejobs@mirom.be

MA  23/05  Welke verpakking kies je het best?
Docent Bart Calis gidst je door wat goed is, en wat beter kan. Online Arteveldehogeschool

DI  24/05  Grootmoeders huishoudtips
Handige tips en middeltjes voor een duurzamer leven
en een kleinere afvalzak. ARhus / online Zonder Meer

TOPTECHNIEKERS
GEZOCHT
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