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EEN HANDIGE TRECHTER IN RUIL VOOR JOUW FRITUUROLIE
Gebruikte frituurolie is perfect bruikbaar voor de pro-
ductie van biodiesel. Maar liefst 90% van de gebruikte 
frituurolie of -vet krijgt een tweede leven aan de pomp. 
De overige oliën en vetten worden gebruikt voor energie-
opwekking of als grondstof in bv. de zeepindustrie. Gooi je 
gebruikte frituurolie en -vet dus niet weg, maar breng ze 
gratis naar het recyclagepark. 

Een gratis trechter
Tijdens de eindejaarsperiode wordt er traditioneel 

veel gefrituurd. Wellicht is je frituurolie daarna 
aan vervanging toe. In de week van 9 januari 2017 

krijg je op het recyclagepark een handige 
trechter in ruil voor je frituurolie (één per 
gezin en zolang de voorraad strekt). Zo giet 
je zonder morsen de frituurolie terug in de 
verpakking.  

Laat de gebruikte  
frituurolie afkoelen.

Giet de olie met behulp  
van een trechter in de  

originele verpakking of in  
een andere plastic fles.

Sluit de fles goed af. Breng de fles naar het  
recyclagepark en  
deponeer ze in de  

voorziene container.

stap1 stap2 stap3 stap4

RECYCLAGEPARK 
AANVAARDT GEEN 
ZONNEPANELEN
Afgedankte zonnepanelen bevatten heel 
wat kostbare materialen die perfect 
recycleerbaar zijn. De inzameling 
gebeurt niet via het recyclagepark. 
Producenten van fotovoltaïsche  
zonnepanelen werken voor de recyclage 
samen met het beheersorganisme PV 
CYCLE BELGIUM. De installateur die 
ze demonteert neemt ze terug mee of 
je kan ze zelf naar één van de tien-
tallen inzamelpunten brengen. Grote 
hoeveelheden zonnepanelen (meer 
dan 80) worden gratis opgehaald. 

Meer info op www.pvcycle.be

GEBRUIK JE HOOFD OM  
KLEIN ELEKTRO TE RECYCLEREN
Je kan met oude elektro terecht op het recyclagepark of bij de winkelier bij  
aankoop van een nieuw toestel. Voor klein elektro is er nog een extra optie:  
het RecyclePunt. Je vindt ze vaak in de supermarkt, de elektrohandel of de  
doe-het-zelf-zaak in je buurt. Surf naar www.recupel.be. voor een overzicht van 
alle RecylePunten. RecyclePunten zijn enkel bedoeld voor elektro-apparaten 
waarvan de grootste afmeting (lengte, breedte of hoogte) maximaal 25 cm  
bedraagt. Zoals een gsm, een scheerapparaat of een mixer. Gewoon even je hoofd 
erbij houden. Letterlijk zelfs, want 25 centimeter is zowat de grootte van je hoofd. 

Tip
Ook kapotte lampen en batterijen kan je  
gratis inleveren bij de meeste RecyclePunten.
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Vlekkeloos naar het recyclagepark in 4 stappen:



OPGELET
NIEUWE  
OPENINGSUREN
> 2016: 
Het recent geopende diftarpark van 
Moorslede heeft nieuwe openings- 
uren. Ook het nieuwe diftarpark in 
Staden (open vanaf 1 oktober) heeft 
licht gewijzigde openingsuren. 

> 2017: 
In Lauwe en Gullegem Rijksweg  
worden de openingstijden aangepast 
vanaf 2017. 

De openingsuren en sluitingsdagen 
van alle recyclageparken vind je in de 
ophaalkalender, op www.mirom.be 
of via de gratis Recycle!app.

DIFTAR OP HET RECYCLAGEPARK

SORTEER JE PLASTICS GOED EN WIN! 
Op het recyclagepark vind je heel wat verschillende containers voor  
plastic afval. Vooral in de container van harde plastics belandt er nog  
regelmatig afval dat er niet in thuishoort. Enkel grote stukken harde 
plastic van meer dan 15 cm zijn toegelaten. De voorwerpen mogen  
geen ander soort materiaal bevatten zoals hout, metaal, batterijen of 
voedselresten. 

Correct gesorteerd materiaal wordt gemalen tot gebruiksklare korrels en 
daarna opnieuw verwerkt tot buizen, bouwprofielen, pallets… 

Harde plastics Geen harde plastics
 Zachte plastics en materiaal kleiner dan 15 cm > RESTAFVALZAK

 Plastic flessen en flacons  > PMD (P+MD in Wervik)

 Elektrische apparaten > RECYCLAGEPARK: ELEKTRO 

 Gevaarlijk afval (bv. olie, verf…) > RECYCLAGEPARK: KGA

 Ander plastic afval > RECYCLAGEPARK: BRANDBAAR GROFVUIL

Tuinafval behoort tot de oranje afvalgroep en dus niet tot de groene groep 
(met uitzondering van Torhout).

Je kan de weegbrug niet verlaten door achteruit te rijden. Loopt er iets fout 
of ben je je identiteitskaart vergeten, druk dan op de bel voor hulp.

Betaal met muntstukken vanaf 5 eurocent of een bankkaart. Bankbiljetten 
zijn niet toegelaten. Via de betaalautomaat kan je ook een saldo opladen. 
Handig bij regelmatige bezoeken of wanneer je niet altijd geld of een bank-
kaart op zak hebt.

Inwoners van Menen, Wervik en Wevelgem kunnen terecht op alle zes de 
parken in deze gemeenten. 

Vraag een handig tarievenkaartje aan de parkwachter. Hierop vind je de 
openingsuren en een overzicht van alle afvalsoorten. Ideaal om te bewaren 
in je portefeuille of in de auto. 

Los je afval in deze volgorde: rode groep – oranje groep – groene groep. Na 
het lossen van afval uit de groene groep moet je niet meer afwegen. Verlaat 
daarna het park of betaal indien nodig eerst je openstaande schuld aan de 
betaalautomaat.
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wist je dat ?

Sorteer je plastic afval correct  
en win één van de vele prijzen, 
waaronder een Sodastream.  
Hiermee maak je van kraan-
tjeswater in een handomdraai 
bruisend water of frisdrank in 
een herbruikbare PET fles.  
De wedstrijd loopt van 1 tem 30 
november. Het formulier is vanaf 
1 november verkrijgbaar op het 
recyclagepark of kun je down- 
loaden op www.mirom.be



PMD, doe ik het goed?

Wat wel?

Tip
STEL JEZELF DE VRAAG:
Is de plastic verpakking een fles of flacon? 
Antwoord JA > PMD   Antwoord NEE > geen PMD

P = Plastic flessen & flacons M = Metalen verpakkingen D = Drankkartons

Wat niet?

  Alle andere plastic verpakkingen (potjes, bakjes, vlootjes, zakken en folies) 
In Wervik mogen sommige andere plastic verpakkingen wel in de paarse P+MD-zak. Meer info op www.mirom.be/paarsezak

  Andere plastic voorwerpen (speelgoed, spuiten, ...)
  Piepschuim en aluminiumfolie
  Verpakkingen met kindveilige sluiting (bv. verpakkingen van corrosieve ontstoppers, corrosieve WC-ontkalkers)
  Verpakkingen van insecticide, onkruidverdelger, mosbestrijder, rattenvergif, motorolie, verf, lak en vernis
  Verpakkingen met tenminste één van deze pictogrammen:  

HOE AANBIEDEN? 

•  Gebruik enkel PMD-zakken 
met MIROM-logo

•  Geen plastic bidons vast-
maken aan de buitenkant 
van de zak

•  Maximum volume = 8 liter

•  Goed geledigd, leeggegoten 
of leeggeschraapt

•  Plaats de dop op de verpak-
kingen en druk ze plat

RODE STICKER, WAT NU? 

PMD-zakken met foute 
verpakkingen krijgen een 
rode sticker en blijven staan. 
Neem de PMD-zak terug 
binnen en haal de fout  
gesorteerde verpakking(en) 
uit de zak. Scheur het  
bovenste deel van de sticker 
af en bied de blauwe zak bij 
de volgende ophaling op-
nieuw aan of breng hem naar 
het recyclagepark.
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DE AFVALOPHALERS VRAGEN JE

lezersvragen

Antwoord:  
Deze verpakking is geen drankkarton 
en hoort dus niet bij PMD. Het is een 
gelamineerde verpakking die nog niet 
gerecycleerd kan worden. Dozen van 
melkpoeder gooi je in de restafvalzak.•  Plaats je afval tijdig buiten, anders bestaat de kans dat je afval blijft staan.  

Wie zijn afval te vroeg buiten plaatst (voor 19u*) of geweigerde zakken laat 
staan, riskeert een boete. (*) In Roeselare voor 18u, in Menen en Wevelgem voor 17u

•  Maak het niet te zwaar. Een restafvalzak en een pakket papier mogen max. 15 kg 
wegen. 

•  Zet je afval op een goed zichtbare plaats op het 
voetpad. Zorg dat het afval geen voetgangers of 
fietsers hindert. 

•  Stop nooit scherpe of gevaarlijke voorwerpen in de 
PMD- of restafvalzak. Glasscherven en injectie- 
naalden kunnen voor ernstige kwetsuren zorgen.
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Antwoord:  
Ja, luchtverfrissers in aluminium 
spuitbussen horen thuis bij PMD. Dit 
geldt ook voor lege spuitbussen van 
voedingsmiddelen en cosmetica, zoals 
slagroom, deodorant, haarlak... Let 
wel, spuitbussen met één van deze on-
derstaande pictogrammen zijn gevaar-
lijk afval en mogen niet in de PMD-zak. 
Breng deze verpakkingen naar het 
recyclagepark.

Titia:
Mag ik deze lege 
spuitbus in de 
PMD-zak gooien?

Ook je restafvalzak en papier-karton  
kunnen blijven staan. 

Correct aanbieden is dus de boodschap. 

!

OOK VOLGEND JAAR NOG PAARSE ZAKKEN IN WERVIK
Negen maanden geleden werden de blauwe zakken in Wervik ingeruild  
voor paarse P+MD-zakken. Het gaat om een proefproject waarbij ook andere 
plastic verpakkingen zoals botervlootjes, yoghurtpotjes, plastic potjes en 
schaaltjes zijn toegelaten. In de beginperiode werden er nog regelmatig  
verkeerde voorwerpen in de paarse zak gestopt, maar er blijven almaar min-
der fout gesorteerde zakken staan. 

Veelgehoorde twijfelgevallen zijn aluminium verpakkingen en yoghurtpotjes. 
Deze verpakkingen horen zeker thuis in de paarse P+MD-zak. Ook over piep-
schuim en plastic folies is er – terecht - twijfel. Dit afval gooi je in de restafval-
zak.

Met dit proefproject wil Fost Plus testen of men de inzameling van de plastic 
fractie kan uitbreiden. Sinds begin dit jaar werd er al meer dan twintig ton 
extra plastic verpakkingen opgehaald in Wervik. De resultaten zijn veel-
belovend, maar er is nog verder onderzoek nodig. De paarse zak blijft dus 
volgend jaar te zien in het Wervikse straatbeeld. 

Ook dit afval mag in de  
paarse P+MD-zak



DOMPEL JE ONDER IN  
TUINSFEREN
Stip aan in je agenda: Huis & Tuin beurs in Expo Roeselare van  
1 t.e.m. 3 oktober en van 7 t.e.m. 9 oktober. 
MIROM is er met enkele kringlooptuiniers van de partij. In onze 
kringlooptuin ontdek je alles over thuiscomposteren en andere 
technieken voor een tuin met minder afval. Zeker een bezoekje 
waard!

 

Kan je nog wat inspiratie gebruiken om van overschotjes een  
gezonde en verrassende maaltijd te bereiden? Dan is de kook- 
demonstratie ‘koken met restjes’ iets voor jou. Je krijgt tips over 
het kopen en bewaren van voeding en proeft lekkere gerechtjes 
met restjes uit de keuken. 

De demonstratie gaat door op zaterdag 12 november van 10u  
tot 12u in Het Vlaams Huis van de Voeding (Spanjestraat 141 in  
Roeselare). Deelname is gratis. Schrijf je voor 7 november in  
op www.mirom.be.

GRATIS DEMONSTRATIE  
‘KOKEN MET RESTJES’

 
Wil je met je vereniging, school of buurtwerking graag een infosessie rond composteren, minder tuinafval of  
voedselverlies organiseren? Stuur een mailtje naar communicatie@mirom.be of bel 051/26 03 14.
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Op zondag 2 oktober speelt fruit de hoofdrol in Roeselare.  
Je ontdekt o.a. hoe je fruit, al dan niet uit eigen tuin, onder ideale 
omstandigheden kan bewaren. Ook krijg je tips om fruit te werken 
zodat eventuele overschotjes niet verloren gaan. De happening gaat 
door in de boomgaard van het Bergmolenbos op zondag 2 oktober 
van 11u tot 18u. Toegang is gratis. Meer info op www.roeselare.be

ROESELARE
is ‘R voor jou

FRUIT
HAPPENING
Zondag 2 oktober van 11 - 18 u.

Boomgaard Bergmolenbos  
hoek Bergstraat - Babilliestraat

Muziek, picknick, demo’s, knabbelen, 
proeven, en nog veel meer!

Meer info: www.roeselare.be
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FRUITHAPPENING 
IN ROESELARE

Geef deze kortingsbon af aan de kassa en bezoek Huis & Tuin voor € 5 i.p.v. € 7
Geldig op 1, 3, 7 en 8 oktober (niet op zondag)



HUIS & TUIN 1-3 & 7-9 OKTOBER 2016
Expo Roeselare, Diksmuidsesteenweg 400
www.huisentuin.eu

Zaterdag 1 & 8 oktober 14u – 19u
Zondag 2 & 9 oktober 10u – 19u
Maandag 3 oktober 14u – 19u
Vrijdag 7 oktober 14u – 21u

Gratis toegang voor kinderen jonger dan 12 jaar 

WIN
MIROM verloot 10 x 2 GRATIS TICKETS. 
Waag je kans voor 5 oktober via  
www.mirom.be/huisentuin
De winnaars worden persoonlijk verwittigd.

Niet gewonnen of wil je het eerste weekend langskomen? 
Geniet van 2 euro korting met onderstaande bon.

KORTINGSBON

-€2
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MIROM OP  
FACEBOOK
Heb jij ons al gespot op Facebook? 
Zowat dagelijks delen we handige 
sorteertips, interessante activitei-
ten en een kijkje achter schermen. 
Ook houden we je snel op de hoog-
te van acties, gewijzigde ophalin-
gen en last-minute sluitingsdagen 
van recyclageparken. Like onze 
Facebookpagina op www.facebook.
com/MIROM.be en mis geen enkel 
nieuwtje meer. 

Zet je sorteerkennis op 
scherp en mik het afval in 
de juiste schietschijf: glas, 
papier en karton, PMD of 
restafval. Een aanrader voor 
jong en oud. 

GRATIS TE ONTLENEN  
BIJ MIROM!

Zoek je nog meer spelen over afval of educatief materiaal? Bekijk ons 
volledig aanbod op www.mirom.be/schoolvereniging of bel 051/26 03 14. 
We helpen je graag verder!

Met de Recycle! app raadpleeg je de 
ophaalkalender op je smartphone of 
tablet. Een melding zorgt ervoor dat 
je afval op tijd buiten staat. Je vindt er 
ook informatie over de recyclagepar-
ken en de belangrijkste sorteerregels. 
Een handige wegenkaart toont je  
bovendien de kortste weg naar  
inzamelpunten voor batterijen en 
elektro, de recyclageparken en de 
kringwinkels. 
Download de Recycle! app gratis op 
Appstore, Windows store of Google Play.

Liever papier? De ophaalkalender 
met ophaaldata voor 2017 wordt 
bedeeld in de week van 5 december. 
Hou je brievenbus dan extra goed in 
de gaten. 

Tip

NIEUW IN UITLEEN BIJ MIROM:  
DE AFVALKNALLER

DOWNLOAD GRATIS  

DE RECYCLE! APP15 OKTOBER
DAG VAN DE KRING(LOOP)WINKEL

Op zaterdag 15 oktober zetten alle Kring(loop)winkels hun deuren wagenwijd open. 
Kom langs en geniet van toffe workshops, animaties en acties. 

Meer info op www.kringwinkelmidwest.be en www.dekringloopwinkel.be



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.

REPAIR CAFÉ, 
HET WERKT!

Heb je thuis nog volle rollen oude 
MIROM zakken liggen? Dan kan je 
deze mits opleg van het prijsverschil 
omruilen bij MIROM Roeselare (Oost-
nieuwkerksesteenweg 121) en MIROM 
Menen (Industrielaan 30). Enkel volle 
rollen groene en oranje MIROM zak-
ken met de originele wikkel worden 
aanvaard. Ook volledige afvalstickers 
van 0,30 euro kan je tegen geld inwis-
selen bij MIROM Roeselare en MIROM 
Menen. De terugbetaling van afval- 
stickers en de omruiling van afvalzak-
ken is nog mogelijk tot 31 december 
2016.

OUDE REST- 
AFVALZAKKEN  
OMRUILEN TOT 
EIND 2016

Kies voor het milieu en je porte-
monnee: gooi goederen met een 
klein defect niet weg, maar kom 
ermee naar het Repair café. Een 
groep enthousiaste vrijwilligers 
staat klaar om je gescheurde broek 
of kapotte laptop te herstellen. Dit 
najaar op de agenda: 

•  Staden | 09-10-2016 |  
Basisschool ’t Klavertje,  
Diksmuidestraat 1 | 13u30 – 16u30

•  Roeselare | 26-11-2016 |  
MSKA, Campus Groenestraat, 
Groenestraat 170 | 13u – 17u

WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA?
MIROM Roeselare werft aan:

INTERESSE? 
Meer info over deze vacatures en de aanwervingsprocedure  
vind je op www.mirom.be/vacatures

JOBAVOND - 10 OKOTBER
Heb je interesse, beantwoord je aan een van deze profielen  
en ben je benieuwd naar je toekomstige werkplek?  
Schrijf je dan in voor onze jobavond op www.mirom.be/jobavond.

TECHNISCH DIRECTEUR (MASTER)

Je geeft leiding aan een team van drie diensthoofden en vormt een belangrijk 
klankbord voor het oplossen van complexe technische problemen. Je bent 
verantwoordelijk voor de goede werking van de verbrandingsinstallatie, kijkt 
uit naar innovatieve ideeën en technieken en verdiept je in de milieu- 
wetgeving. Ook sta je in voor het opstellen, uitvoeren en opvolgen van de 
onderhoudsplanningen van de installatie en leid je alles in goede banen. 
Ten slotte speel je een belangrijke rol bij overheidsopdrachten en vervul je 
administratieve taken zoals het opmaken van nota’s en het opvolgen van 
meetstaten.

PROCESTECHNIEKERS (BACHELOR)

Naast de hierboven vermelde taken van een procestechnieker ondersteun je 
als bachelor procestechnieker bijkomend de technische staf bij het vervullen 
van diverse administratieve taken en technische verplichtingen. Zo sta je 
onder meer in voor het opmaken van risicoanalyses, het nauwgezet opvolgen 
en onderzoeken van procesparameters van een onderdeel van de installatie, 
het voorbereiden van productierapporten, enz.

PROCESTECHNIEKERS (HOGER TECHNISCH SECUNDAIR ONDERWIJS)

Als procestechnieker vervul je drie grote deeltaken. Als kraanman zorg je 
voor een optimale bevoorrading van de installatie. In de functie van proces- 
operator sta je in voor de optimale werking en rendement van de verbran-
dingsinstallatie en verricht je de nodige controles. Daarnaast sta je mee in 
voor het onderhoud van de installatie. Je voert ook een aantal administratieve 
taken uit zoals het bijhouden van het logboek.

 jobs
!


