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Wat wel?
plastic boodschappenzakjes • zuivere (verpakkings)folie (bv. bubbelfolie)  
• krimpfolie (bv. de verzamelverpakking rond 6 flessen water  
of frisdrank) • stretchfolie • gekleurde folie • verzamelverpakkingen  
• wikkels rond krant of tijdschrift • baksteenfolie • plastic bureaumapje  
• zakken van turf, kunstmest, cement, zand, potgrond (zonder papier) 

PLASTIC FOLIES OP HET  
RECYCLAGEPARK

Plastic folies wegen niet veel,  
maar nemen heel wat ruimte in je 
restafvalzak. Hang een zakje op in 
de keuken om je plastic folies in te 
verzamelen. Je zult verbaasd zijn 
hoe snel dit zakje vol raakt.

Je functie
Je assisteert de algemeen directeur 
voor de logistieke componenten van de 
organisatie. Dit omvat onder andere het 
beheer van de infrastructuur (gebouwen 
en terreinen), het beheer van het rollend 
materieel, de opvolging en optimalisatie 
van bestaande inzamelsystemen, de 
werking van de sorteerhal en de opzet 
van nieuwe activiteiten. Als diensthoofd 
stuur je hierbij tevens een team van me-
dewerkers aan en werk je nauw samen 
met andere afdelingen.

Je profiel
Je behaalde een bachelor-diploma, hebt 
een technische feeling en beschikt over 

een uitgesproken organisatorisch talent. 
Communicatie, leidinggevende vaardig-
heden en klantgericht denken (intern en 
extern) staan eveneens centraal. 
Kennis van de milieuwetgeving, veilig-
heid en de wet overheidsopdrachten is 
zeker een plus.

Ons aanbod
Je komt terecht in een boeiende profes-
sionele omgeving en kan rekenen op  
een competitief verloningspakket,  
verantwoordelijkheid, vorming, opleiding 
en trainingskansen. De selectieprocedu-
re bestaat uit een verkennend gesprek, 
een assessmentcenter en voorstelling 
aan het bedrijf.

Wat niet?
Vijverfolies  brandbaar grofvuil
Folies van verfwerken  restafvalzak of brandbaar grofvuil
Vervuilde folies  restafvalzak of brandbaar grofvuil
Chipszakjes  restafvalzak
Plastic flessen en flacons  PMD
Folies van zuivel, vleeswaren en voedingsschaaltjes  restafvalzak
Bakjes van groenten en fruit, zuivel en vleeswaren  restafvalzak
Landbouwfolie  recyclagepark  (of contacteer een privé-verwerker 

als landbouwfolie niet wordt ingezameld op het recyclagepark)

Folie met karton  restafvalzak of brandbaar grofvuil
Geweven doek  brandbaar grofvuil 
Zwembandjes, zwembad en plastic tafellakens  restafvalzak of brandbaar grofvuil
Verpakkingen van gemengde samenstellingen  restafvalzak of brandbaar grofvuil

Wat gebeurt ermee?  
De plastic folies worden gebundeld voor de afvoer naar het recyclagebedrijf. Daar worden de folies vermalen  
tot kleine snippers. Deze snippers worden gewassen en omgevormd tot gebruiksklare korrels. Ze dienen als  
secundaire grondstof bij de productie van nieuwe folie voor bv. afvalzakken. 

MIROM ROESELARE WERFT AAN: 
DIENSTHOOFD LOGISTIEK

Tip

Interesse?

Stuur of mail je cv voor 12 april naar 
ASCENTO, Accent Business Park, 
Kwadestraat 157/b11, 8800 Roeselare, 
of bruno.keirsschieter@ascento.be.  
Info: 051 26 99 30

2 



De keuken is de plaats bij uitstek waar we goed sorteren, maar ook in de badkamer  
ontstaat er heel wat afval. Dit afval verdwijnt vaak in dat ene kleine vuilbakje. Denk 
maar aan een flacon shampoo, WC-rolletjes of een papiertje uit je broekzak. Zonde om 
dit afval niet te recycleren. Fris je mee je sorteerkennis op?  

SORTEER JIJ AL IN DE BADKAMER? 

Twijfel je nog? 
Surf naar 
www.betersorteren.be

Gebruikte kattenbakvulling wordt niet toegelaten op het recyclagepark. Dit afval hoort  
thuis in de restafvalzak. Vrees je voor een te zware afvalzak? Gebruik de kleine MIROM  
restafvalzakken. Deze mogen net als de grote zakken maximum 15 kg wegen.  Spoel  
kattenbakvulling in geen geval door het toilet. Ook de composthoop of de tuin is geen  
alternatief voor kattenbakvulling gemaakt uit biologisch afbreekbare grondstoffen.  
Ziekteverwekkers zoals toxoplasmose worden niet gedood tijdens het composteerproces.

Kattenbakvulling enkel in de restafvalzak

Ligt jouw oude heggenschaar, boormachine of hogedrukreiniger te slapen in 
je tuinhuis, je garage of op zolder? Laat ze dromen van een nieuwe toekomst. 
Breng je oude toestellen naar het recyclagepark om te recycleren. Met je  
kapotte elektrotoestellen ben je ook welkom in de doe-het-zelfzaak als je daar 
een nieuw apparaat koopt.

Geef je oud elektrisch  
gereedschap een nieuw leven 

Breng het naar het containerpark of het tuincentrum. Liggen jouw oude heggenschaar, gras-

maaier of hogedrukreiniger al jaren te slapen in je tuinhuis of garage? Laat ze dromen van een nieuw leven! Breng je elektrisch 

tuingereedschap naar het containerpark of het tuincentrum (bij aankoop van een nieuw exemplaar). Dan geeft Recupel je toe-

stellen een tweede leven als grondstof voor nieuwe toestellen. 

 www.recupel.be/recycleren

Je oud elektrisch tuingereedschap 
droomt van een nieuw leven.

REC06362-ETG_ad-Libelle-220x285.indd   1 9/03/15   09:12

Werkt het apparaat nog? Schenk het dan aan de Kring(loop)winkel 
of een vriend. Een kleine geste waarmee je iemand anders een groot 
plezier doet. Of waarom verkoop je het niet voor een prikje op de  
rommelmarkt?

 
Tip

restafvalzak 

KGA (recyclagepark)  

papier en karton  

glasbol

PMD

Breng verpakkingen met deze symbolen en/of een kindveilige sluiting naar het recyclagepark
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* Inwoners van Wervik gooien dit afval in de paarse P+MD-zak



  

KOOP EEN KIP MET KORTING 
van 1 mei tot 15 juni

Een kip scharrelt niet alleen vrolijk door je tuin, maar is ook een goede 
afvalverwerker. Wist je dat ze jaarlijks zo’n 50 kilo keuken en tuinafval oppikt? 
Een kip is de ideale oplossing voor overschotjes van de maaltijd die je niet 
kan composteren. In ruil levert ze bijna dagelijks een kakelvers eitje. 

50kg keuken en tuinafval ± 200 eitjes per jaar

MIROM Roeselare | Oostnieuwkerksesteenweg 121
8800 Roeselare | 051 26 03 50 | info@mirom.be 

*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 mei t.e.m. 15 juni 2016 
bij de deelnemende handelaars. Niet cumuleer-
baar met andere acties. Actie geldig voor inwoners 
van  Hooglede, Houthulst, Koekelare, Kortemark, 
Langemark-Poelkapelle, Lichtervelde, Moorslede, 
Roeselare, Staden, Torhout, Wervik, Wevelgem, 
Wingene en Zonnebeke

KORTINGSBON -€1
PER KIP

VOORNAAM*: NAAM*:

STRAAT & NR.:

POSTCODE: GEMEENTE:

AANKOOPDATUM: HEB JE AL KIPPEN: JA NEE

 KIPPEN x 1 EURO KORTING =  EURO KORTING

E-MAIL:

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

Tip
Wees er als de kippen bij 
Contacteer op voorhand de 
handelaar om je bestelling door 
te geven. Hou rekening met 
een mogelijke leveringstermijn 
van één of twee weken.

DEELNEMERS KIPPENACTIE 
Knip de kortingsbon uit en geniet van 1 mei tot en met 15 juni 2016 van één euro 
korting op de aankoop van een bruine of zwarte legkip  (max. 3 per gezin).  
De bon is geldig voor inwoners van MIROM Roeselare en MIROM Menen. Inwoners 
van Menen kunnen niet deelnemen wegens het negatief gezondheidsadvies voor 
eieren van eigen kippen.

Agro- en tuincenter Sys 
Catstraat 34, Koekelare

051/58 11 25

Aveve Clarisse
Sacramentstraat 56, Wingene

051/65 53 87

Aveve Depreitere
Stalpaertstraat 2, Koekelare

051/58 92 23

Aveve Gadeyne
Groenestraat 9, Handzame

051/56 99 97

Aveve Gheysens
Warandestraat 196, Moorsele

056/41 11 57

Aveve Langemark  
Boezingestraat 37, Langemark

057/48 85 53

Aveve Ledoux Luc
Kraaiveldstraat 23, Passendale

051/77 76 18

Aveve Obin
Kruisekestraat 232, Wervik

056/31 28 66

Aveve Roeselare
Rotsestraat 3, Roeselare

051/24 13 05

Aveve Tuincentrum Soenen
Roeselaarsestraat 168 d, Moorslede

051/70 18 70

Aveve Tuincentrum Vangheluwe
Stokstraat 68, Klerken

051/54 49 05

Aveve Vandamme
Bruggestraat 105, Torhout

050 21 67 78

Aveve Vandepitte Agro
Brugseweg 153, Poelkapelle

057/48 83 17

Bunny en chickenfarm Vanhee 
Vossaardestraat 6, Wervik

0473/54 69 28 

De 4 seizoenen 
Eugène de Grootelaan 10, Houthulst

051/70 38 10

Dierenshop Schellens
Bruggesteenweg 2, Gits

051/72 71 94

DuponZoo
Kleppestraat 46, Moorslede

056/50 25 70

Eurotuin Roeselare
Brugsesteenweg 387b, Roeselare

051/62 25 00

Tuin- en hobbycenter Maes
Ondankstraat 22, Oostnieuwkerke

051/20 09 01

Tuin- en hobbycenter de Kiwi 
Ommegang Noord 36, Westrozebeke

051/77 76 25

Verhaeghe – Het Anker 
Kruisekestraat 203, Geluwe

056/31 24 47 

dierenspeciaalzaak

voor (bijna) alle dieren

animalerie spécialisée  

dans (presque) tous les animaux

VANHEE DE 4 SEIZOENEN

Hobby- en tuincenter Phlypo
Ieperstraat 141, Staden

051/70 12 88

Horta Hobbycenter Baes
Iepersteenweg 5, Merkem

051/54 40 40

Horta Vandecaveye
Beernemsteenweg 16, Wingene

051/65 53 29

Maro
Kerkstraat 32, Hooglede

051/20 58 83

Spanhove Center
Bruggesteenweg 256, Gits

051/22 08 34
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Floralux
Meensesteenweg 225, Dadizele

056/50 93 63

SPANHOVE
CENTER

MAES
TUIN- EN HOBBYCENTER



  

3
mei

WAT PIKT DE KIP?

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. 

Sluit het hok bij 
voorkeur ’s nachts af.  
Zo hou je indringers  
als egels en vossen buiten. 

Creëer een droge plek 
waar de kippen een gezond 
stofbad kunnen nemen, 
dat helpt tegen de parasieten 
in hun verenkleed. De ruimte 
onder een verhoogd kippen-
hok is hiervoor ideaal.

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.

Wist je dat…?
…je eieren op een donkere, koele plek 
(tussen 7 en 13°C) makkelijk 6 weken 
kan bewaren? Op kamertemperatuur  
en in de koelkast is dit beduidend  
minder lang. Bevuilde eieren maak je  
vooraf proper met een borsteltje of  
lichtvochtige doek. Was de eieren niet, 
hierdoor bederven ze sneller.

7-13°

Kippen houden  
van gezelschap,  
houd er minstens 2.

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.

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.

3m2

Vraag een GRATIS 
kippengids aan via 
communicatie@mirom.be. 

Tip

Voorzie voldoende vers en  
proper water. Plaats de drinkbak  
in de schaduw om algengroei 
te voorkomen. 

Hoe houd je op een gezonde manier kippen en hoeveel plaats heb je daarvoor nodig?  
Wat lusten ze graag? En welk kippenras is het meest geschikt voor jouw situatie? 
Een antwoord op deze en andere vragen krijg je tijdens deze gratis infosessie. 
 
Wanneer? dinsdag 3 mei van 19u tot 21u 
Waar? De Mozaïek, Nijverheidsstraat 7, Roeselare 
Schrijf je gratis in op www.mirom.be voor 28 april. 

Gratis infosessie ‘kiplekker op stok’
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= REKEN JE WINST MAAR UIT

KOKEN MET RESTJES
Kan je nog wat inspiratie gebruiken om van overschotjes een lekkere, gezonde en 
verrassende maaltijd te bereiden? Dan is de kookdemonstratie ‘koken met restjes’ 
iets voor jou. Je krijgt tips voor het plannen en bewaren van voeding en ontdekt  
enkele originele recepten met restjes uit de keuken. 

Wanneer? zaterdag 16 april van 10u tot 12u 
Waar? in de leskeuken van CC De Steiger (Waalvest 1, Menen). 
Schrijf je gratis in op www.mirom.be voor 13 april. 

COMPOSTEREN, HOE DOE IK HET GOED?
In enkele uren leer je de basisregels voor een geslaagd composteerproces. 

Ook maak je kennis met de praktijk van het composteren.  

Deze sessie kan je volgen in Roeselare of Torhout:
• 16 april 2016 | 9u30 tot 12u | site Wallemeers, Kasteeldreef, Roeselare 

• 28 mei 2016 | 9u30 tot 12u | kinderboerderij, Ieperse Heerweg 5, Torhout 
Schrijf je gratis in op www.mirom.be. Ten laatste één week op voorhand.

Composteer  
en bespaar
jaarlijks:
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COMPOSTEER 
DA’S GOED VOOR JE PORTEMONNEE

GRATIS  
INFOSESSIE

GRATIS 
KOOK-

DEMONSTRATIE

10 restafvalzakken 

vele kilo’s meststoffen

30 ritten naar het recyclagepark

16
april

28
mei

Roeselare Torhout

16
april

Menen



MIROM HAALT JE GROOT HUISVUIL OP

Wat wel?
Grasmaaisel
Kort snoeihout
Haagscheersel
Plantenresten

Wat niet?
Boomwortels
Meest
Aarde
Groente- en fruitafval 

TUINIEREN ZONDER ZORGEN MET DE TUINAFVALBAK 

MIROM haalt wekelijks of tweewekelijks jouw tuinafvalbak op aan huis 
en dit vanaf € 98,01 (incl. BTW) per jaar. Meer info op www.mirom.be of bel 051/26 03 59

Herbruikbare spullen worden door de Kring(loop)winkel 
gratis aan huis opgehaald. Maak een afspraak via 051/24 49 14
(inwoners van Menen, Wervik en Wevelgem bellen 056/23 29 40).

Wat wel?
Grote stukken brandbaar materiaal (bv. matras, tapijt)
Houten meubelen (bv. salontafel, stoel)
Plastics (bv. tuinmeubelen)
Metaal (bv. bureau, verenbak) (*)
Elektro (*)

Wat niet?
Huisvuil dat in de restafvalzak past
Afbraak- en bouwafval (bv. aarde, ramen, tegels)
Klein gevaarlijk afval 
Gasflessen
Treinbilzen
Bedrijfsafval 

(*) Niet voor inwoners van Menen, Wervik en Wevelgem

Vul het aanvraagformulier in op www.mirom.be. 
Voor inwoners van MIROM Roeselare is de kostprijs afhankelijk van het afval dat je aanbiedt. 
Een prijslijst per stuk vind je op de website. 
Enkele voorbeelden:  matras € 4,05 – kleerkast € 4,60 – stoel € 1,75. 
Inwoners van Menen, Wervik en Wevelgem betalen € 50 voor een ophaling van max. 4 m³. 
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Midwest

Tip

•  Ophaling aan huis
•  Makkelijk te verplaatsen 
•  Voor kleine en grote tuinen



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

PAARSE ZAK AL GOED INGEBURGERD IN WERVIK 
Sinds begin dit jaar is in de Tabaksstad de blauwe 
PMD-zak ingeruild voor een paarse P+MD-zak. Het 
gaat om een proefproject van Fost Plus waarbij ook 
harde plastic verpakkingen zoals botervlootjes, yog-
hurtpotjes, plastic potjes en schaaltjes zijn toegela-
ten.  
Uit de sorteerresultaten blijkt dat nog niet alle  
inwoners dit extra materiaal in de paarse zak durven 
steken. ‘Doen’ is de boodschap, want het streefdoel  
is om per inwoner jaarlijks 4 kg afval uit de restaf-
valzak te halen. 

Bon voor een nieuwe rol paarse zakken
Tijdens de eerste ophaalrondes bleek dat sommige paarse  
zakken gemakkelijker scheuren en iets kleiner zijn dan de  
blauwe zakken. Als compensatie krijgen alle inwoners van  
Wervik binnenkort een envelop in de bus met een bon voor  
een nieuwe rol paarse zakken. De nieuwe zakken zijn groter  
en steviger. 

De bon kan tot en met 30 juni 2016  ingeruild worden bij het stadhuis van 
Wervik, de bibliotheken van Wervik en Geluwe en de recyclageparken van 
Wervik en Geluwe (niet bij de handelszaken).

RUDI HOUDT ZIJN STRAAT ZWERFVUILVRIJ

TipVermijd dat je afval blijft staan 
Wegenwerken, pannes of een nieuwe ophaler kunnen ervoor zorgen dat de ophaalwagen op  
een ander uur langskomt dan gewoonlijk. De afvalophaling start al ‘s morgens vroeg.  
Neem geen risico en zet je afval de avond voordien buiten vanaf 19u (in Roeselare vanaf 18u, in 
Menen en Wevelgem vanaf 17u). Zorg er ook voor dat je het afval op de juiste manier aanbiedt. 
Anders kan je afval toch blijven staan. Hoe je afval aanbieden? Meer info op www.mirom.be

Rudi neemt me mee langs zijn traject. Om de paar meter spotten we 
blikjes, sigarettenpeuken en koekjesverpakkingen. Maar daar blijft 
het niet bij. “Ik tref ook grote stukken afval aan zoals een tv-toe-
stel en vond zelfs al een opblaaspop.” Deze grote stukken worden 
opgehaald door de gemeente. Rudi neemt bijna 2 kilometer berm 
voor zijn rekening. Zo verzamelt hij gemakkelijk een kruiwagen vol 
blikjes en flessen. “Aan glas erger ik mij het meest. Het is gevaarlijk 
voor wandelaars en fietsers. En als er landbouwwerktuigen over 
rijden, is het moeilijk om het nog te verzamelen.”
Of hij er niet moedeloos van wordt dat enkele weken later de berm 
weer vol ligt? “Natuurlijk is het frustrerend, maar ik blijf opruimen”, 
zegt Rudi. “ Ik haal er voldoening uit en het is voor mij ook een vorm 
van ontspanning en beweging.” En volgens Rudi loont het om op te 
ruimen, want een nette buurt blijft ook langer proper. 

LET’S DO IT OP SCHOOL
42 middelbare scholen uit West-Vlaanderen worden uitgedaagd 
om in en rond hun school het zwerfvuil te weren. De netste 
school krijgt een live optreden van Freddy De Vadder.  
Ben jij één van de leerlingen van deze scholen? Speel dan mee 
met de zwerfvuilquiz of dub Freddy en maak kans op een  
brooddoos of een shopper.  
Surf naar www.letsdoitopschool.be.

Deelnemende MIROM scholen: 
Torhout: VTI, Middenschool Sint Rembert 
en Eureka atheneum
Roeselare: Vabi en MSKA
Menen: VTI en Sint-Aloysiuscollege
Geluwe: Sint Jorisschool
Moorslede: Campus ter Sterre

WIL JIJ OOK JOUW BUURT PROPER HOUDEN?  
Registreer je via www.letsdoitindevuilbak.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.

Rudi Cruydt uit Zonnebeke is 
één van de vele vrijwilligers 
die zwerfvuil opruimt. “Ik 
woon in een bosrijke omgeving 
en wandel graag. Het viel me 
op hoeveel vuil er in de berm 
ligt.” Toen hij enkele jaren 
geleden van de ‘Let’s do it in 
de vuilbak’ campagne hoorde, 
vond hij het tijd om in actie te 
schieten. Sindsdien gaat hij 
maandelijks op zwerfvuiljacht 
gewapend met een grijptang 
en zijn kruiwagen. 

 
Rudi houdt de buurtbewoners op de hoogte van zijn opruimacties 
via zijn website www.nonnebossen.be. Ook probeert hij anderen te 
enthousiasmeren. “Ik organiseerde mee een teambuilding voor mijn 
collega’s. Tijdens een wandeling van 15 km kregen ze verschillende 
opdrachten. Eén ervan was om zwerfvuil te verzamelen. 
Ze waren onder de indruk van de hoeveelheid die ze vonden.”Nega-
tieve reacties krijgt hij zelden, integendeel. “Als ik opruim, stopt er 
soms iemand om een praatje te maken.” 

WIN


