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PLET 
JE PMD

Steek meer PMD in je zak, hou meer geld op zak!
Plet je lege plastic fl essen en fl acons (dop erop), drankblikjes en 
drankkartons vóór je ze sorteert. Zo spaar je PMD-zakken én centen.

DOE DE KRINGLOOP IN JE TUIN!

In een kringlooptuin is er bijna geen afval meer. Het snoeisel, maaisel en de 
tuinresten kan je via diverse kringlooptechnieken opnieuw in je tuin gebruiken 
of verwerken. Hiermee sluit je de kringloop, spaar je het milieu en spring je 
duurzaam om met dat stukje aardbol dat jou is toevertrouwd.

Thuiscomposteren, mulchmaaien, compostgebruik zijn voorbeelden 
van kringlooptechnieken. In juni zijn er her en der activiteiten waar de 
compostmeesters/kringloopkrachten je graag meer vertellen over de kringloop 
in je tuin.

Kom langs op één van deze activiteiten en ervaar de vele voordelen van 
kringlooptuinieren. Voor elke bezoeker is er een kleine attentie.

Surf naar www.mirom.be en blijf zo op de hoogte van alle 

MIROM nieuwtjes en infosessies 

STADEN-
WESTROZEBEKE 7  jun 9u00 12u00 Buurtcomposteren 

"Den appel " Bessenweg Demo wijkcomposteren

STADEN 7  jun 9u00 12u00 Recyclagepark Carninstraat Demo thuiscomposteren

STADEN 21  jun 10u30 11u30 Tuin van marc 
Vanclooster Lelieweg 9 Compostparty in de tuin

LANGEMARK 28  jun 10u30 11u30 Tuin van greta frans Zonnebekestraat Compostparty in de tuin

WERVIK 21  jun 10u00 12u00 Parking aveve Kruisekestraat 232 Infostand kringlooptuinieren

STADEN

7  jun 10u00 18u00 Open huis Ieperstraat 157 Openlucht tuinbeurs

8  jun 10u00 18u00 Open huis Ieperstraat 157 Openlucht tuinbeurs

9  jun 10u00 18u00 Open huis Ieperstraat 157 Openlucht tuinbeurs

HOOGLEDE 7  jun 9u00 11u30 Containerpark Hogestraat 154 Infostand kringlooptuinieren

HOOGLEDE-GITS 21  jun 9u00 11u30 Containerpark Grijspeerdstraat 10 Infostand kringlooptuinieren

KOEKELARE 28  jun 14u00 16u00 ‘T rozenparadijs Lekestraat 81 Open tuin landelijke gilde

HOUTHULST ?

TORHOUT 14  jun 9u00 13u00 Kinderboerderij Ieperse Heerweg 5 Demo thuiscomposteren

WINGENE 7  jun 9u00 11u00 Recyclagepark Hille Zuid Infostand composteren

LICHTERVELDE 15 jun 13u30 17u00 ‘Bij’- zondere dag
Binnenplein site van 
coillie – statiestraat 
181

Fietstocht en infomarkt

COMPOST
ACTIVITEITEN-KALENDER



WORD HAAGDONOR 
EN SNOEI MEE 
TEGEN KANKER

Heb je een taxushaag, dan ben jij één van de vele 
Vlamingen die dankzij deze plant levens kan redden. 
Een taxushaag bevat de grondstof (baccatine) die 
nodig is voor de aanmaak van geneesmiddelen 
tegen kanker. Uit het jonge snoeisel van 50 meter 
taxushaag wordt één chemotherapie gewonnen.

Snoei tussen 15 juni en 31 augustus jouw taxushaag 
en breng  het jonge snoeisel zonder aarde, onkruid 
of ander bladafval naar het recyclagepark. 
Taxussnoeisel is tuinafval. Is er al een diftarpark in 
jouw gemeente, dan breng je dit snoeisel aan via de 
oranje groep. Dankzij jouw sorteerinspanningen 
help je kankerpatiënten beter worden. Bovendien 
schenken MIROM en jouw gemeente de opbrengst 
(50euro/m³) aan Kom Op Tegen Kanker of aan 
een lokaal kankergerelateerd project. Door het 
taxussnoeisel naar het recyclagepark te brengen, 
help je dus twee keer. 

Enkel dit taxussnoeisel kan gebruikt worden:
• Jong: eenjarige scheuten van max. 30 cm lang
• Zuiver: het snoeisel mag niet gemengd zijn 
 met aarde, onkruid of ander bladafval

Meer info op www.vergrootdehoop.be

Een  kip kan jaarlijks  50kg keuken- en tuinafval 
verorberen en in ruil krijg je bijna dagelijks een ei. Een 
kip is dus een  ideale manier om ook thuis de kringloop 
te sluiten.

Met een kortingsbon geniet je van 15 mei tot en met 30 
juni 2014 van  1 euro korting bij één van de deelnemende 
handelaars. Met deze actie promoot MIROM samen met 
jouw gemeente de kip als afvalverwerker in de tuin.

KORTINGSBON
De kortingsbon is verkrijgbaar in het gemeentehuis, bij 
de handelaar of kun je downloaden via www.mirom.be.  
Met de bon kun je tijdens de actie maximum 3 kippen per 
gezin aanschaffen. De korting is enkel van toepassing 
op bruine of zwarte legkippen. 

VOOR WIE
Inwoners uit Hooglede, Houthulst, Koekelare, 
Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lichtervelde, 
Moorslede, Roeselare, Staden, Torhout, Wervik, 
Wevelgem, Wingene en Zonnebeke kunnen meedoen 
aan de actie. De stad Menen heeft op basis van het 
gezondheidsadvies van het Vlaams agentschap beslist 
om niet deel te nemen aan de campagne.

DEELNEMENDE TUINCENTRA 
Ga langs bij één van de deelnemende handelaars en 
bestel de kippen tijdig. Bij de meeste handelaars is een 
leveringstermijn van één of twee weken.

HOOGLEDE | Maro | Kerkstraat 32 | 051/20 58 83

HOOGLEDE | Spanhove Center | Bruggesteenweg 110 | 
051/22 08 34

HOOGLEDE-GITS | Dierenshop Schellens | 
Bruggesteenweg 2 | 051/72 71 94

HOUTHULST | De 4 seizoenen | 
Eugène de Grootelaan 10 | 051/70 38 10

HOUTHULST-KLERKEN | Aveve tuincentrum Vangheluwe | 
Stokstraat 68 | 051/54 49 05

HOUTHULST-MERKEM | Hobbycenter Baes (Horta) | 
Iepersteenweg 5 | 051/54 40 40

KOEKELARE | Agro- en tuincenter Sys | Catstraat 34 | 
051/58 11 25

KOEKELARE | Aveve Depreitere | Stalpaertstraat 2 | 
051/58 92 23

KORTEMARK-HANDZAME | Aveve Gadeyne Stijn en Griet | 
Groenestraat 9 | 051/56 99 97

LANGEMARK | Tuincenter Depouvre | Boezingestraat 37 | 
057/48 85 53

LANGEMARK-POELKAPELLE | Vandepitte Agro (aveve) | 
Brugseweg 153 |  057/48 83 17

MOORSLEDE | Aveve Tuincentrum | 
Roeselaarsestraat 168 d | 051/70 18 70

STADEN | Hobby-en tuincenter Phlypo | Ieperstraat 141 | 
051/70 12 88

STADEN-OOSTNIEUWKERKE | Tuin- en hobbycenter Maes | 
Ondankstraat 22 | 051/20 09 01

STADEN-WESTROZEBEKE | Tuin- en hobbycenter de Kiwi |
Ommegang Noord 36 | 051/77 76 25

ROESELARE | Aveve | Rotsestraat 3 | 051/24 13 05

TORHOUT | Aveve Vandamme Jan | Bruggestraat 105 | 
050 21 67 78

WERVIK | Aveve Obin | Kruisekestraat 232 | 056/31 28 66

WERVIK | Vandaele-Dehem | Kruisekestraat 203 | 
056/31 24 47

WEVELGEM-MOORSELE | Aveve Gheysens | 
Warandestraat 196 | 056/ 41 11 57

WINGENE | Horta Vandecaveye | Beernemsteenweg 16 | 
051/65 53 29

WINGENE | Aveve Clarisse | Sacramentstraat 56 | 
051/65 53 87

ZONNEBEKE-PASSENDALE | Aveve Ledoux Luc | 
Kraaiveldstraat 23 | 051/77 76 18

Tijdens deze infosessie verneem je meer over de ruimte 
die kippen nodig hebben, welk voedsel ze lusten en hoe 
een goed kippenhok er moet uitzien. Schrijf je in via 
communicatie@mirom.be. Deelname is gratis.

ROESELARE | donderdag 12 juni | 19u
MIROM Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 121

INFOSESSIE KIPPEN

“

Kippen zijn alleseters, ze verorberen graag je keuken- en tuinresten, geven je in ruil bijna dagelijks een ei en 
ze zorgen bovendien voor goede meststoffen. Dat zijn alvast drie goede redenen om kippen in de tuin te houden. 
Bovendien zorg jij er dan voor dat je thuis de kringloop sluit.

EEN KIP OP STOK IS MINDER 
AFVAL VOOR DE KOK”

4 5

Eitjes bewaar je best max. 6 weken in het 
donker op een temperatuur van 7-12°C.
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Gebruikte frituurolie of -vet breng je in een 
gesloten fles  naar het recyclagepark. Let er 
steeds op dat je de fles goed afsluit zodat olie of  
vet niet kan ontsnappen!

Het recyclagepark in Rumbeke is 
tijdelijk gesloten door werken. Het 
recyclagepark wordt uitgebreid 
en voorzien van weegbruggen en 
identificatiezuilen. 
In Torhout wordt er gewerkt aan een 
nieuw recyclagepark waar  al deze 
voorzieningen ook aanwezig zullen 
zijn. Op die manier worden beide 
parken voorbereid op de invoering 
van het diftar verhaal.

Dit jaar komen de  recyclageparken 
van Roeselare en Staden nog  aan 
de beurt. De timing van al deze 
werken wordt via het gemeentelijke 
infoblad, de nieuwsbrief en via het 
recyclagepark tijdig aangekondigd. 

Diftar staat voor gedifferentieerd 
tarifieren wat betekent dat je voor 
bepaalde soorten afval moet betalen 
volgens de hoeveelheid afval die 
je aanbrengt. In het systeem van 
MIROM wordt er gewerkt met drie 
kleurgroepen.

Een defecte gloeilamp, TL lamp, 
spaar- of halogeenlamp breng je 
naar het recyclagepark. Informeer 
steeds bij de parkwachter waar je 
met deze zaken terecht kan.

3 goede redenen:

• spaarlampen en TL lampen 
bevatten kwik en zijn dus Klein 
Gevaarlijk Afval. Door ze binnen 
te brengen in een winkelpunt 
(waar je een nieuwe koopt) of op 
het recyclagepark, worden ze op 
een correcte manier verwerkt. 

• de inzameling is gratis voor 
particulieren

• lampen bevatten nog herbruik- 
bare stoffen: het fluorescentie- 
poeder en het fijngemalen glas  
(van de beste kwaliteit) zijn 
grondstoffen voor de productie 
van nieuwe lampen. Het glas 
van minder goede kwaliteit 
eindigt in de glaswolindustrie 
of in smeltovens. Het metaal 
wordt opnieuw verwerkt in 
metaalproducten.

DOP EROP

VOORBEREIDING 
DIFTAR OP HET
RECYCLAGEPARK IN 
RUMBEKE EN 
IN TORHOUT

BRENG JE KAPOTTE 
LAMPEN NAAR HET
RECYCLAGEPARK

Meer info op 
www.mirom.be/gemeenten

Meer info op 
www.watmetmijnlamp.be

Meer info op 
www.ovam.be/silobanden of 
www.recytyre.be/nl/landbouw

Landbouwers hebben vaak 
te kampen met overtollige of 
beschadigde silobanden. Door het 
prijskaartje voor de opruiming en 
de vigerende wetgeving voor het 
afvaltransport, stapelden deze 
banden zich op en ontsierden ze 
op verschillende plaatsen het 
landschap.

De OVAM (Openbare Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij) en 
Recytyre (beheersorganisme 
voor afvalbanden) werkten in 
samenwerking met de Boerenbond 
en ABS (algemeen boeren 
syndicaat) een actie uit waardoor je 
als landbouwer op een wettelijke en 
betaalbare wijze de silobanden  kan 
laten  ruilen of  laten verwijderen.

INZAMELING EN RUIL 
VAN SILOBANDEN

WESPENWEETJES

1. Wespen mag je nooit slaan.

2. Ontdek je een wespennest, contacteer tijdig de 

brandweer.

3. Een wesp verliest haar angel niet en kan 

verschillende keren steken.

4. Op het einde van het wespenseizoen 

(doorgaans eind augustus, september) zijn de 

wespen volgroeid en hebben ze meer gif. Ze 

zijn dan ook het meest agressief.

5. Wespen zijn dol op zoetigheid. Zoete vloeistof 

wordt daarom gebruikt om een wespenval te 

maken. Als je eens googlet, dan ontdek je snel 

hoe je een wespenval maakt. 

Vanaf eind juli, begin augustus  verschijnen de wespen 
talrijk op zoek naar zoete etenswaren. Een van hun 
favoriete eetplekjes is de glasbol. Om de hinder zoveel 
mogelijk te beperken is het van belang dat je je flessen 
en bokalen netjes ledigt  en uitspoelt  voor je ze naar 
de glasbol brengt. Zo beperk je de aanwezigheid van 
zoetigheid. 

Ook MIROM doet hiervoor inspanningen. Wekelijks 
wordt elke glasbol bezocht ofwel om ze te ledigen 
ofwel om de plaats rond de glasbol op te ruimen. Door 
de aanwezigheid van zoetigheid zoveel mogelijk weg 
te nemen, hebben de wespen minder redenen om de 
glasbol te bezoeken.

Help mee om wespen uit de glasbol te houden. Win 
deze handige pottenlikker!

Laat ons weten welke afbeeldingen (nummers)  
er thuis horen in de glasbol. Bezorg  voor 20 juni 
het antwoord samen met jouw naam en adres via  
communicatie@mirom.be. 
MIROM beloont 30 juiste inzendingen met deze 
handige pottenlikker.

SPOEL JE GLAZEN 
FLESSEN EN BOKALEN 
UIT EN VERMIJD ZO 
WESPEN BIJ DE GLASBOL!  
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gebroken ovenschotel

lege flacon 
after shave

lege 
glazen bokaal         

glazen kan

gebroken bord lege fles chocopot 
met restjes

lege bierfles

gebroken tas lege wijnfles

WIN
deze handige

pottenlikker
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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.

Wil je meewerken aan dit duurzame energie-verhaal? MIROM is op zoek naar procestechniekers om het team 
in Roeselare te versterken. Als procestechnicus bedien je zelfstandig de verbrandingsinstallatie en bewaak je 
de besturing hiervan. Ook sta je in voor diverse onderhoudswerken en grijp je in bij elektrische of mechanische 

MIROM ZOEKT COLLEGA’S!
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MIROM LEVERT 
DUURZAME WARMTE VOOR 
NIEUWE WOONENTITEIT

MIROM is al geruime tijd bezig met de recuperatie van 
restwarmte die vrijkomt uit het verbrandingsproces. 
Tot voor kort beperkte het warmtenet zich tot bedrijfs- 
en schoolgebouwen. “ Sinds enkele jaren zijn we 
ook de particuliere woningbouw aan het verkennen”, 
aldus Koen Van Overberghe, technisch directeur in 
MIROM Roeselare, “In 2011 zijn we gestart met het 
appartementcomplex de Zilverberg. Vervolgens kregen 
we de vraag om de wijk licht en ruimte te voorzien 
van warmte. Daar verwarmen we straks een 50-tal 
woningen en een appartement. Het woonproject in 
Roeselare- Hooglede is ruim 10 keer zo groot. Daar 
gaat het over 1.000 woningen.”

POTENTIEEL 

MIROM Roeselare verbrandt jaarlijks zo’n 65.000 
ton afval. De restwarmte die vrijkomt uit het 
verbrandingsproces wordt gedeeltelijk omgezet in 
elektriciteit, goed voor 5.000 gezinnen. Het andere deel 
gaat rechtstreeks naar het warmtenet. MIROM beschikt 
momenteel over 15km ondergrondse leidingen en levert 
nu warmte goed voor ruim 3 miljoen liter stookolie, 
maar het potentieel is nog vele keren groter. Naast de 
1000 woningen wordt dit jaar ook gestart met de aanleg 
van een warmtenet op een nieuwe KMO-zone. Maar ook 
Vlaanderen beschikt over een gigantisch ongebruikt 
potentieel. Eigenlijk staan we nog maar aan het begin 
van het verhaal.” besluit Koen Van Overberghe.

Binnenkort voorzien MIROM en Eandis  1000 nieuwe 
woningen van duurzame verwarming en warmt water. 
Op termijn komen daar ook twee KMO-zones en een 
scholencomplex bij.

MIROM biedt jou  Een contract van onbepaalde duur 
(bediendencontract)  Motiverende arbeidsvoorwaarden 
 Een professionele werkomgeving met werkzekerheid 

waar innovatie voorop staat

Voorwaarden  Diploma HSTO (A2) elektricteit, 
mechanica of elektromechanica  Rijbewijs B  Zin voor 
initiatief  Bereid om te werken in een continu stelsel

Interesse? voor meer info, surf naar www.mirom.be en stuur je sollicitatiebrief naar info@mirom.be.

WARMTENETTEN 

Met het woonproject Roeselare-Hooglede zorgt MIROM 
voor een primeur. Nog nooit is er op zo’n grote schaal 
gebruik gemaakt van restwarmte om particulieren 
woningen te verwarmen. “De vele voordelen van 
warmtenetten geraken stilaan bekend en zorgen 
ervoor dat ook andere organisaties die over restwarmte 
beschikken, de opportuniteiten in kaart brengen. 
Warmtenetten zorgen voor een reductie van CO2, voor 
een verminderde uitstoot van fijn stof en stikstofoxiden 
en in ons geval gaat het gedeeltelijk over hernieuwbare 
energie.”


