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NIEUWE ENERGIE-
UITDAGING VOOR 
MIROM 

MIROM ROESELARE 
ZOEKT COLLEGA’S  

KRINGWINKELAGENDA

LET’S DO IT TOPE IN DE VUILBAK

Caroline Verbrugghe (bekend van Fabriek 
Romantiek, Maakbaar en Maakblog.be) komt met 
de workshopkaravaan langs in de Kringloopwinkel 
van o.a. Wevelgem en Menen. Ze toont hoe je met 
tweedehandsmateriaal nieuwe en originele objecten 
kan maken. De workshops gaan telkens door van 9u tot 
12u of van 14u tot 17u en kosten 20 euro per persoon. 
Kinderen zijn welkom mits begeleiding van een ouder. 
Inschrijven kan via info@dekringloopwinkel.be. 

Tope. Of ‘samen’ in het West-Vlaams. Dat is de rode draad in de nieuwe campagne 
van de West-Vlaamse afvalintercommunales. Dit jaar worden in het bijzonder de 
jeugdverenigingen uitgedaagd om samen met hun leden en de omwonenden te zorgen 
voor een buurt zonder zwerfvuil. Jeugdbewegingen of jeugdhuizen die de omgeving van 
hun lokaal een jaar lang zwerfvuilvrij houden en goed scoren op vijf originele uitdagingen 
maken kans op een waardebon van 1000 euro voor kampeer-, renovatie- of spelmateriaal. 
In de regio van MIROM dingen er 17 jeugdverenigingen mee naar de hoofdprijs, goed voor 
1.783 jongeren. Wie de winnaar wordt, weten we pas in september 2015.

Deze jongeren staan er niet alleen voor. Over gans West-Vlaanderen zijn er al 
honderden vrijwilligers die zich meermaals per jaar engageren om een stukje 
grond in hun buurt op te ruimen. Zo worden er in West-Vlaanderen al 3.379 stukken 
onderhouden. Heb je ook zin om jouw favoriete straat of plein net te houden? Alleen 
of met je club of school? Eenmalig of meermaals per jaar? Dat kan! Registreer je op  
www.letsdoitindevuilbak.be en bestel opruimmateriaal bij je gemeente. De gemeente laat 
je ook weten wanneer en hoe het verzamelde afval wordt opgehaald. Tope gaan we voor een 
nette buurt! 

MIROM verbrandt jaarlijks 65.000 ton restafval dat 
vooral afkomstig is van huishoudens. De warmte 
die vrijkomt tijdens het verbrandingsproces is een 
bron van energie. Al geruime tijd produceert MIROM 
elektriciteit  en verwarmt ze via het warmtenet zowel 
bedrijfsgebouwen als particuliere woningen. De 
hoeveelheid energie die MIROM aan deze gebouwen 
levert, heeft het equivalent van  zo’n 3 miljoen liter 
stookolie.

Het warmtenet is momenteel in volle expansie. Om de 
recuperatiegraad ook tijdens de zomermaanden  te 
optimaliseren, ging MIROM op zoek naar een oplossing. 
In samenwerking met een derde partij zal de restwarmte 
ook gedeeltelijk gebruikt worden om het organisch slib 
afkomstig van waterzuiveringsinstallaties te drogen. 
Door het slib te drogen, bekom je een eindproduct 
dat  veel meer mogelijkheden biedt.  De slibdroger is 
in volle opbouw en wordt vermoedelijk eind dit jaar in 
gebruik genomen. De hoeveelheid warmte die deze 
installatie zal recupereren staat gelijk met 1000.000 
liter stookolie per jaar.

“MIROM heeft de ambitie om over te gaan tot optimale 
energierecuperatie. Dat betekent dat we de komende 
jaren heel wat energieprojecten zullen opstarten”, 
aldus Jean-Luc Bonte, algemeen directeur van MIROM 
Roeselare. “Om al deze projecten te kunnen realiseren, 
zoeken wij bijkomend personeel die het energieverhaal  
genegen zijn.” 
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Meer info: wwwdekringloopwinkel.be en www.dekringwinkelmidwest.be

DATUM WINKEL ACTIE

2 november Roeselare, Torhout start sintactie: ruim aanbod speelgoed 

8 november Wevelgem workshop kringwinkelkaravaan: accessoires uit leder

13 november Roeselare, Torhout start kerstactie: kerstversiering, feestkledij en cadeautjes

15 november Menen
workshop kringwinkelkaravaan: designlamp uit tassen en 
potten

2 december Roeselare, Torhout
start actie sfeer en feest: feestartikelen,  decoratie en 
cadeautjes

Midwest

TECHNISCH DIRECTEUR 

Je neemt de leiding over de verbrandingsinstallatie en 
fungeert als milieucoördinator. 
Profiel: Master elektriciteit, elektronica, meet en regel, 
elektronica of gelijkwaardig

STAFMEDEWERKER & 
PERSONEELSVERANTWOORDELIJKE
Je hebt een adviserende rol inzake relevante wetgeving, 
je bouwt een competentiegericht personeelsbeleid uit  en 
je fungeert als intern secretaris. 
Profiel: Master bestuurskunde, rechten, bedrijfs-
psychologie, politieke wetenschappen  of gelijkwaardig

DIENSTHOOFD WARMTENET EN 
LOGISTIEK
Je assisteert de technisch directeur om het warmtenet 
verder uit te bouwen. Je verzorgt de contacten met 
studiebureaus, aannemers en klanten. Daarnaast 
coördineer je de werking van de sorteerhal en het 
onderhoud van de gebouwen en terreinen. 
Profiel: Technisch bachelor met commerciële feeling

PROCESTECHNIEKER
Je bedient en bewaakt de besturing van de installatie en 
staat in voor diverse onderhoudswerken. 
Profiel: Diploma HSTO (A2) elektriciteit, mechanica of 
elektromechanica

Interesse? 

Stuur je cv naar ASCENTO, Accent Business Park,  
Kwadestraat 157/b11, 8800 Roeselare of  
bruno.keirsschieter@ascento.be. 

Meer info op 051/26 99 30.

DE WORKSHOPKARAVAAN KOMT LANGS 

IN JOUW KRINGLOOPWINKEL

VU : Kristof Carrein, Sint-Hubrechtsstraat 42 8800 Roeselare, 0486 49 31 59moi

en win 1000 euro

voor je jeugdvereniging

proper

Hou tope je

buurt



RODE GROEP
Dit afval is vanaf de eerste kg betalend.  

Ook voor KMO’s. 

• brandbaar grofvuil (bv. matras, kapotte zetel, tapijt…)

• aarde (*)

• asbestcement (*)

• bloempotjes in plastic 

• folies in plastic

• gipsafval

• harde plastics / PVC

• houtafval

GROENE GROEP
Dit afval is altijd gratis. 

Ook voor KMO’s. 

• elektro

• elektrische kabels

• frituurolie

• glazen flessen en bokalen 

       (glasbol)

• KGA 

      (batterijen, motorolie, 

      gevaarlijke producten…)

In vele Vlaamse steden en gemeenten zijn de 
recyclageparken al voorzien van identificatiezuilen, 
een betaalautomaat en eventueel weegbruggen. Deze 
parken passen het diftarprincipe toe. Diftar betekent 
dat je dat je afhankelijk van de afvalsoort en de 
aangebrachte hoeveelheid al dan niet een kostprijs 
betaalt. Dit principe wordt opgelegd vanuit de overheid 
die hiermee het sorteergedrag wil optimaliseren. Zo 
krijgen nog meer afvalstoffen een tweede leven. 

Het diftarsysteem in de MIROM-regio werkt met 3  afvalgroepen:

DIFTAR IN JOUW GEMEENTE? 

• In Houthulst, Menen, Wervik, Wevelgem en Wingene wordt het diftarsyteem al 
toegepast. In Lichtervelde wordt momenteel een eigen diftarsysteem toegepast.

• In Torhout werd in september het nieuwe diftarpark geopend. Tot 1 januari 
2015 kan je kennismaken met het nieuwe weeg- en registratiesysteem. Vanaf 2 
januari 2015 wordt het diftarsysteem effectief toegepast. Voor KMO’s wordt het 
diftarsysteem nu al toegepast.

•  De parken van Roeselare en Rumbeke worden momenteel omgebouwd.Vanaf 
1 december kan je kennismaken met het nieuwe weeg- en registratiesysteem. 
Vanaf 2 januari 2015 wordt het diftarsysteem effectief toegepast. Voor KMO’s 
wordt het diftarsysteem al vanaf 1 december toegepast.

• In Kortemark, Moorslede, Staden en Zonnebeke starten de werken in de loop 
van 2015.  

• Voor de overige gemeenten is de timing nog niet in detail gekend.

VERNIEUWDE RECYCLAGEPARKEN 
MET DIFTAR 

4 5
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• landbouwfolie recycleerbaar (*)

• niet recycleerbaar afval (*)

• piepschuim

• steenpuin

• tuinafval

• vlak glas

• metaal

• papier en karton

• PMD

• textiel

KMO’S, SCHOLEN EN VERENIGINGEN OOK WELKOM
Je krijgt toegang tot het park tijdens de gewone openingsuren met je 
eID en een KMO-badge. Deze badge kost 5 euro en kan je aanvragen op  
www.mirom.be. Het afval uit de groene groep is gratis. Afval uit de oranje en 
rode groep is betalend vanaf de eerste kg. In Menen, Wervik en Wevelgem 
kunnen sommige verenigingen onder dezelfde voorwaarden als gezinnen 
aanvoeren. Het gemeentebestuur bepaalt welke verenigingen er hiervoor 
in aanmerking komen.

TIPS VOOR EEN VLOT BEZOEK 
1.  Laad thuis je auto of aanhangwagen volgens de 3 afvalgroepen. Afval uit de 

rode groep wordt eerst gelost, daarna volgt het afval uit de oranje en de 
groene groep. 

2.  Houd je elektronische identiteitskaart altijd bij de hand. Je hebt deze nodig 
om je aan te melden. Op het scherm lees je wat je moet doen. 

3. Zorg dat je muntgeld en/of je bankkaart bij je hebt ingeval je moet betalen.

93% VAN DE GEZINNEN BLIJFT  AFVAL GRATIS AANBRENGEN
Het diftarsysteem verschilt per regio. Het systeem dat MIROM toepast, laat toe dat elk gezin een ruime hoeveelheid 
afval gratis kan aanbrengen. Het afval uit de groene groep is altijd gratis. Voor het afval uit de oranje groep krijgt 
elk gezin jaarlijks een vrijstelling van 1.000 kg. Deze grens is afgestemd op de normale jaarlijkse afvalproductie 
van een gezin. In Houthulst, Menen, Torhout, Wevelgem, Wervik en Wingene wordt dit diftarsysteem al toegepast. 
Daaruit blijkt dat 93% van de gezinnen zijn afval gratis blijft aanbrengen met uitzondering van grofvuil (rode groep) 
dat vanaf de eerste kg betalend blijft. Afval voorkomen en goed sorteren is dus de boodschap.    

(*) Deze afvalfracties kan je niet op alle diftarparken aanbrengen. Informeer vooraf bij de milieudienst. Inwoners van Menen, Wervik en Wevelgem 
contacteren MIROM Menen op 056/52 81 30.

3 AFVALGROEPEN

ORANJE GROEP
Elk gezin krijgt jaarlijks een vrijstelling van 
1.000 kg. Breng je meer aan, dan betaal je per 
kg van 1.000 kg tot 2.000 kg. Breng je nog meer 
aan, dan betaal je een kostprijs volgens de 
afvalsoort. 

KMO’s betalen een kostprijs vanaf de eerste kg.

enkel toegang 
met eID!

Meer info op www.mirom.be
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RECYCLEER HIER JE
FRITUUROLIE TOT BIODIESEL

Sinds 1 juli moet je zaklampen bij het elektro-afval deponeren en niet langer in de Bebat-
inzamelbox. Zo wordt de zaklamp zelf ook optimaal gerecycleerd. De batterij van de 
zaklamp deponeer je net als alle andere batterijen in de Bebat-inzamelbox.

Kijk thuis eens rond in je kelder, garage of tuinhuis. Wedden dat je  een gsm, 
haardroger of andere kleine elektro hebt die je niet meer gebruikt? Breng ze 
naar het Recupelhuis tijdens de grote inzamelactie. Je vindt het Recupelhuis 
op 8 november van 11u tot 15u bij CC De Steiger in Waalvest 1 in Menen. In ruil 
ontvang je een draagtas uit gerecycleerd materiaal. Handig en milieuvriendelijk! 

Geen tijd om langs te komen tijdens de inzamelactie? Je kan met oude elektro 
ook terecht op het recyclagepark of bij de winkelier bij aankoop van een nieuw 
toestel. Nog werkende elektro breng je naar de Kring(loop)winkel. 

RECUPEL  RECYCLEERT ZAKLAMPEN

WAARHEEN MET ASBEST?

OORLOGSMUNITIE GEVONDEN? VERKNAL HET NIET! 

Een goeie rookmelder gaat al gauw 10 jaar mee. Een goedkoop exemplaar 
houdt het slechts enkele jaren uit of zelfs nog minder. In elk geval: is je 
rookmelder kapot, gooi hem dan zeker niet in de restafvalzak, maar 
breng hem gratis naar het recyclagepark. Het toestel bevat batterijen, 
maar ook gevaarlijke stoffen en andere materialen die we ecologisch 
verwerken of recycleren tot nieuwe grondstoffen. Op het recyclagepark 
staan zwarte metalen vaten voor rookmelders. 

Let wel: enkel autonome rookmelders zijn toegelaten op het recyclagepark 
(deze zijn niet gekoppeld aan een centrale).

Gebruikte frituurolie is  perfect bruikbaar 
voor de productie van biodiesel.  90 % van 
ingezamelde frituurolie- of vet krijgt en 
tweede leven aan de pomp. De overige 
oliën en vetten worden gebruikt voor 
energieopwekking of dienen als grondstof  
in bv. de zeepindustrie.  Gooi je gebruikte 
frituurolie en -vet dus niet weg, maar 
breng ze gratis naar het recyclagepark. 
Een ‘tankbare’ oplossing voor jou en het 
milieu! 

Met hechtgebonden asbest zoals golfplaten, schouwen, dak- en gevelleien, 
vensterbanken, bloembakken… kan je terecht op het recyclagepark. Wees 
voorzichtig tijdens de afbraakwerken. Bevochtig vooraf het materiaal en zorg 
dat het afval niet breekt. Gebruik in geen geval een slijpschijf, zaag of boor. Zo 
voorkom je dat de gevaarlijke asbestvezels vrijkomen. Werk je binnenshuis, 
zorg dan voor een goede verluchting en reinig achteraf met water. 

Het aangeleverde asbestafval mag niet gemengd zijn met puin of ander 
bouwafval. Op de parken van Menen, Wervik en Wevelgem (Nijverheidslaan) 
ben je verplicht om asbestcement verpakt in folie aan te brengen. Heb je 
thuis geen folie, dan kan je een plastic zak aankopen op het recyclagepark 
(€1,15 euro per stuk). Asbestcement wordt niet aanvaard op de parken van 
Gits, Lauwe, Geluwe en Gullegem (Rijksweg). 

Niet-hechtgebonden asbest is niet toegelaten op het recyclagepark. Het bevat 
loszittende asbestvezels die makkelijk kunnen loskomen (bv. asbestkoord 
of sommige isolatie rond verwarmingsbuizen). Laat niet-hechtgebonden 
asbest of verweerde asbest verwijderen door een gespecialiseerd bedrijf. 

Onlangs werd er een container metaalafval afgevoerd naar de verwerker waarin 
een obus zat. Oude munitie bevat dikwijls nog springstof die kan ontploffen. Dit is 
levensgevaarlijk en daarom is het onverantwoord om munitie op het recyclagepark te 
deponeren. De vinder brengt niet alleen zichzelf, maar ook alle andere bezoekers, de 
parkwachters en de afvalverwerkers in gevaar. Stoot je bij landbouw-, verbouwings- of 
graafwerken toch op een springtuig? Blijf kalm en raak de munitie niet aan. Contacteer 
de lokale politie. Zij zullen de ontmijningsspecialisten van DOVO verwittigen. 

VLEKKELOOS NAAR HET 
RECYCLAGEPARK

1.  Vervang de olie na ongeveer 
10 frituurbeurten of ten laatste 
na 6 maanden na het eerste 
gebruik.

2.  Laat de gebruikte frituurolie 
afkoelen.

3.  Giet de olie met behulp van 
een trechter in de originele 
verpakking of in een andere 
plastic  fles.

4. Sluit de fles goed af.

5.  Breng de fles naar het 
recyclagepark en deponeer ze 
in de voorziene container.

ROOKMELDER NAAR HET RECYCLAGEPARK 

DE WEG VAN FRITUUROLIE: VAN FRIETKETEL TOT TANKSTATION

6
Inzamelton op het recyclagepark

Rookmelder

8 NOVEMBER: INZAMELACTIE  OUDE ELEKTRO

Ook een kapotte friteuse breng 
je naar het recyclagepark. 
Let op, de friteuse mag geen 
resten van frituurolie of –vet 
bevatten. 

Surf naar www.asbestinfo.be voor meer info en een lijst van erkende 
asbestverwijderaars.
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Surf voor meer info over sorteren naar www.betersorteren.be 

Goed gesorteerd? Beter gerecycleerd!
PAPIER &KARTON

P

GLAS RESTAFVALPMD

Hoe aanbieden?
- Enkel MIROM-zakken gebruiken 
- Verpakkingen volledig leeg
- Max. volume per verpakking: 8 liter
- Geen plastic bidons vastmaken aan
 de buitenkant van de PMD-zak

Hoe aanbieden?
- Enkel MIROM-zakken gebruiken
- Dichtgeknoopt en zichtbaar op de 
 stoep plaatsen
- Max. gewicht 15 kg
- Geen scherpe voorwerpen, giftig of 
 gevaarlijk afval, frituurolie
 of recycleerbare afvalstoffen

Hoe aanbieden?
- Berg je papier op in een stevige kartonnen doos
 of bind het samen met natuurtouw (geen tape, 
 metaaldraad of plastic touw)
- Pakketjes van max. 15 kg
- Plastic folie verwijderen van tijdschriften 
 en reclamebladen

Hoe aanbieden?

- Transparant wit en gekleurd glas scheiden
- Volledig leeg
- Geen deksels of doppen
- Rond de glasbol niets achterlaten. 
   Sluikstorten is strafbaar!
- Gooi tussen 20u en 8u niets in de glasbol
- De locaties van de glasbollen vind je
 op www.mirom.be 

t weewekelijkse huis-aan-huis inzameling in de pMD-zak 
of via het recyclagepark

Wekelijkse huis-aan-huis inzameling
 in de restafvalzak

In de glasbol werpen
of via het recyclagepark

Vierwekelijkse huis-aan-huis inzameling
of via het recyclagepark

P =  pLASt IC FLESSEN EN FLACONS: RESt AFVAL PApIER EN KARt ON

GEKLEURD GLAS

WIt  GLAS

M = MEt ALEN VERpAKKINGEN:

D =  DRANKKARt ONS:

Surf voor meer info over sorteren naar www.betersorteren.be 
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- De locaties van de glasbollen vind je
 op www.mirom.be 
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P =  pLASt IC FLESSEN EN FLACONS: RESt AFVAL PApIER EN KARt ON

GEKLEURD GLAS

WIt  GLAS
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HOE AANBIEDEN?
• Enkel MIROM-zakken gebruiken
• Verpakkingen volledig leeg
• Max. volume per verpakking: 8 liter
• Geen plastic bidons vastmaken aan de 

buitenkant van de PMD-zak
• Doppen op de platgedrukte flessen en flacons

HOE AANBIEDEN?
• Berg je papier op in een stevige kartonnen 

doos of bind het samen met natuurtouw 
(geen tape, metaaldraad of plastic touw)

• Pakketjes van max. 15 kg
• Plastic folie verwijderen van tijdschriften en 

reclamebladen

HOE AANBIEDEN?
• Enkel flessen en bokalen
• Transparant wit en gekleurd glas 

scheiden
• Volledig leeg
• Geen deksels of doppen
• Rond de glasbol niets achterlaten. 

Sluikstorten is strafbaar!
• Gooi tussen 20u en 8u niets in de 

glasbol
• De locaties van de glasbollen vind je 

op www.mirom.be 

HOE AANBIEDEN?
• Enkel MIROM-zakken gebruiken
• Dichtgeknoopt en zichtbaar op de 

stoep plaatsen
• Max. gewicht 15 kg
• Geen scherpe voorwerpen, giftig 

of gevaarlijk afval, frituurolie of 
recycleerbare afvalstoffen

(*) PMD wordt niet aanvaard op de parken van Gits, Kortemark en 

Gullegem (Rijksweg).

Tweewekelijkse huis-aan-huis inzameling in 
de PMD-zak of via het recyclagepark (*)

Vierwekelijkse huis-aan-huis inzameling 
of via het recyclagepark

In de glasbol werpen of via het 
recyclagepark

Wekelijkse huis-aan-huis 
inzameling in de restafvalzak

DE OPHAALDAGEN van PMD, restafval en papier & karton vind je in de ophaalkalender of download gratis de Recycle! app. 
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HOE BIND JIJ DE STRIJD AAN 
TEGEN VOEDSELVERSPILLING?

KOKEN MET RESTJES 
Een Vlaming gooit jaarlijks gemiddeld 25 tot 40 kg bruikbaar voedsel weg. 
En dat terwijl 1 op 8 mensen wereldwijd honger lijdt. Bovendien betekent 
voedselverspilling een verkwisting van schaarse grondstoffen, heeft het een 
negatieve impact op het milieu en kost het afvalbeheer ons handenvol geld. 

PER GEZIN 182 EURO IN DE VUILBAK 
De voedselverspilling van de Vlaamse consumenten is goed voor een jaarlijkse afvalberg van 156.000 tot 
235.000 ton. Dat is goed voor 475 miljoen euro of 182 euro per huishouden. Een aanzienlijke impact op het 
gezinsbudget. MIROM steunt de 11.11.11 campagne over voedselverlies. Alle info over de campagne vind je op  
www.nietgenoeg.be. 

WAT KAN JIJ DOEN? 
Door bewust te winkelen en voedsel correct te bewaren kan je heel wat verspilling vermijden. Met deze tips kan 
je al tientallen euro’s besparen.

De temperatuur in de koelkast is bij voorkeur 
niet hoger dan 5°C. De koudste plek is achterin 
de koelkast vlak boven de groentelade. Dit is de 
ideale plaats voor bederfelijke producten zoals, 
vlees, gevogelte, charcuterie, bereide gerechten… 
De deur van de koelkast is de warmste zone. 
Bewaar hier melk, frisdrank, boter, sauspotjes… 

Maak vooraf een boodschappenlijstje. Ga 
winkelen met een volle maag en laat je in je in de 
supermarkt niet verleiden tot aanbiedingen die je 
verplichten om grote hoeveelheden te kopen als 
je ze toch niet op krijgt.  

Toch een grootverpakking gekocht? Verdeel 
ze in kleine porties en vries ze in. Doe dit zo 
snel mogelijk na aankoop en zeker voor de 
houdbaarheidsdatum. De meeste producten 
kan je ongeveer 3 maanden invriezen zonder 
kwaliteitsverlies. 

Check je voorraad- en koelkast om overbodige 
boodschappen te vermijden. Maak eventueel een 
foto met je smartphone voor je vertrekt naar de 
winkel, zo weet je meteen wat je nog in huis hebt. 

Ruim 40% van de restafvalzak bestaat uit 
groente- en fruitafval. Sorteer dit afval apart en 
composteer het eenvoudig in je tuin. Gekookte 
voedselresten mag je niet composteren. Je kan 
er wel je kippen mee plezieren.

Bewaar voedsel op de juiste plaats, zodat je er 
langer van kunt genieten. Appels, druiven en 
frambozen blijven langer goed in de koelkast. 
Tropische vruchten zoals mango, ananas en 
banaan bewaar je beter op kamertemperatuur. 
Dit geldt ook voor vruchtgroenten zoals tomaat, 
paprika en courgette.  

Kook niet te veel en pas je porties aan. Met de 
gratis ‘Slim Koken’-app van het Voedingscentrum 
kook je precies op maat. Je krijgt bovendien 
slimme koop- en bewaartips. 

Bewaar restjes van gekookt voedsel afgedekt in 
de koelkast. Laat warme gerechten eerst zo snel 
mogelijk afkoelen. Je kan restjes maximaal twee 
dagen bewaren na de dag van bereiding. 

Tijdens ‘Smakelijk Erfgoed’op zaterdag 22 november kan je 
van 14u tot 14u45 een gratis workshop ‘koken met restjes’ 
volgen in het Miummm (Spanjestraat 141, Roeselare). 

Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Er is die dag in het Miummm 
nog meer te beleven. Het volledige programma vind je op  
www.miummm.be.

• Te gebruiken tot = Dit staat op kort 
houdbare producten zoals vlees, vis, bereide 
slaatjes en gebak. Deze producten kan je na 
de vermelde datum beter niet meer eten. 

• Ten minste houdbaar tot = De kwaliteit 
van het voedsel kan na deze datum 
achteruitgaan, maar het product is vaak 
nog eetbaar. Bv. conserven, diepgevroren 
producten, droogvoeding… Vertrouw op je 
smaak, reuk en ogen. Bij twijfel: weggooien!
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Mail voor 27 oktober jouw contact-
gegevens (naam en adres) naar  
communicatie@mirom.be met als  
onderwerp ‘wedstrijd jaarbeurs ’ of 
stuur een briefje naar MIROM   
Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg   
121, 8800 Roeselare. Onder de  
deelnemers worden 15 x 2 vrijkaarten 
verloot. De winnaars worden 
persoonlijk verwittigd. 

APPGERUIMD 
STAAT NETJES
Midden december valt de 
nieuwe ophaalkalender in je 
bus. Hang hem op een goed 
zichtbare plek in de keuken, 
garage of bergruimte zodat 
je altijd weet wanneer 
de volgende ophaling 
plaatsvindt. De kalender is 
ook online te raadplegen op  
www.mirom.be. 

Een extra geheugensteuntje nodig? Integreer 
vanaf eind december de online kalender in 
je digitale agenda of download de gratis 
Recycle! app die je vertelt wanneer je je 
afval moet buiten plaatsen. Meer info op  
www.ophaalkalender.be. 

Wie geen kalender ontving, kan terecht bij 
de milieudienst. De verkeerde kalender 
ontvangen? 
Contacteer MIROM op 051/26 03 19. Inwoners 
van Menen, Wervik en Wevelgem bellen naar 
056/52 81 30. 

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: Hannibal. Druk: Delabie. Deze krant is gedrukt op milieuvriendelijk papier.
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AFVALSTICKERS VANAF
JANUARI 2015 ENKEL NOG
TE KOOP BIJ MIROM EN 

RECYCLAGEPARKEN MIROM MENEN 

Het is verplicht om op de groene en oranje restafvalzakken een 
afvalsticker te kleven. Zonder sticker worden de oude zakken 
niet opgehaald. De stickers zijn nog tot eind 2014 te koop in het 
gemeentehuis en bij MIROM. In Torhout, Wingene, Zonnebeke, 
Wervik, Wevelgem en Menen zijn de afvalstickers ook te koop op 
het recyclagepark. . Vanaf 2 januari 2015 zijn de stickers enkel 
te koop bij MIROM Roeselare (Oostnieuwkerksesteenweg 121), 
MIROM Menen (Industrielaan 30) en de recyclageparken van 
Menen, Wervik en Wevelgem.  De stickers kosten 0,30 euro per 
stuk. De groene en oranje zakken met sticker kunnen nog tot 
eind 2015 gebruikt worden. Vanaf 1 januari 2016 worden enkel 
nog witte en gele zakken opgehaald. Haal dus tijdig je voorraad 
afvalstickers in huis.

LAAT JE INSPIREREN 
OP DE JAARBEURS 
Wil je inspiratie opdoen voor een tuin met 
minder werk en meer plezier? Kom op de jaarbeurs een kijkje nemen bij 
de stand van MIROM. In onze kringlooptuin kom je meer te weten over 
thuiscomposteren en ontdek je diverse technieken voor een afvalarme 
tuin. Wie verder loopt, komt terecht in de gloednieuwe sorteerstand 
die je wegwijs maakt in de wereld van sorteren en recycleren. Test je 
eigen sorteerkennis en ontvang een leuke gadget. 

   Waar?    EXPO Roeselare (Hallen), 
   Diksmuidsesteenweg 400, Roeselare

   Wanneer?    1 t.e.m. 11 november. Dagelijks van 14 tot 19u. 
   Nocturne op 6 november tot 22u.

   Prijs?   € 7 voor volwassenen en € 0,5 voor kinderen
   (6-12 jaar)
-


