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5 BETERE
BESTEMMINGEN
VOOR JE OUDE
KLEREN
Kleerkast uitgeruimd en een berg oude kleren 
die weg moet? Kousenbroek gescheurd? Een 
jeans waar je niet meer in past, een bloes die 
drie knopen mist of een crop top die ho-pe-loos 
uit de mode is? Gooi niks in de restafvalzak, 
want textiel kan je nog hergebruiken of 
recycleren. 

(DAN DE RESTAFVALZAK)

Is er enkel een knoop los? Een naad gescheurd? Misschien 
kan je je kledingstuk nog (laten) herstellen. Zelf niet handig? 
Misschien heb je een handige oma of een retouche in de 
buurt. Zo is je favoriete broek of jas misschien voor een prikje 
weer als nieuw.

Niks kapot, maar enkel te klein geworden? Plezier je vrienden 
of familie met een – zo goed als - nieuwe outfi t. Of geef de 
kleertjes van je (te snel) opgroeiende kroost een nieuw leven 
bij neefjes of nichtjes. 

Kledij die jij niet meer draagt, kan iemands droomtenue 
worden. Door kledij naar de Kringwinkel te brengen (of 
naar een andere sociale organisatie in je gemeente) zorg je 
misschien voor een knappe outfi t voor wie het fi nancieel wat 
moeilijker heeft.

Mooie kleren liggen in goeie staat? Dan kan je misschien 
een centje terugverdienen. Maak een foto en zet ze op een 
tweedehands site. Of ga er mee naar een rommelmarkt of 
beurs. Win-win!

Tenslotte kan je kledij die je niet meer nodig hebt (in een 
gesloten zak) deponeren in een textielcontainer in je buurt of 
op het recyclagepark. De spullen worden dan gesorteerd en 
daarna hergebruikt of gerecycleerd. 

naar een andere sociale organisatie in je gemeente) zorg je 
misschien voor een knappe outfi t voor wie het fi nancieel wat 
moeilijker heeft.

Mooie kleren liggen in goeie staat? Dan kan je misschien 
een centje terugverdienen. Maak een foto en zet ze op een 
tweedehands site. Of ga er mee naar een rommelmarkt of 
beurs. Win-win!

Tenslotte kan je kledij die je niet meer nodig hebt (in een 
gesloten zak) deponeren in een textielcontainer in je buurt of 
op het recyclagepark. De spullen worden dan gesorteerd en 
daarna hergebruikt of gerecycleerd. 
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Laat het herstellen

Geef maar door

Kringwinkel en co

Verkopen die handel!

In de textielcontainer

5 BETERE

Opgelet:
Deze tips gelden 

niet exclusief voor kledij, 
maar ook voor schoenen
(per paar), rugzakken en

(hand)tassen, knuffels, bed-
en badlinnen en ander textiel. 
Enkel tapijten, zetelkussens en 

zaken die besmeurd of vuil 
zijn, horen thuis bij het 

restafval. 
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SNELLE HAP,

SNEL
GESORTEERD

Vet coole sorteertips

Van 15 november tot 15 december post onze 
mascotte Mister MIROM elke dag een vette sorteertip 
op Instagram (instagram.com/mistermirom). 
Zo kom je te weten wat er waar hoort. Je vindt 
de voorbeelden ook op onze website.

mascotte Mister MIROM elke dag een vette sorteertip 

Wie al eens bezwijkt voor comfort food of het gemak van 
take away, weet ook dat daar wel wat afval bij komt kijken: 
véél verpakkingen om alles vlot te kunnen vervoeren en 
warm te houden. Maar weet jij altijd wat er PMD is en wat 
bij papier en karton mag? Of gooi je de hele boel sowieso in 
de restafvalzak?

Dat laatste is zeker niet nodig, want vaak kan je ook die 
verpakkingen best goed recycleren. Kartonnen bakjes, doosjes 

en schaaltjes, of papieren zakken, kan 
je gerust deponeren bij het papier en 
karton. Belangrijke voorwaarde is wel 
dat ze niét besmeurd zijn door vet, 
kaas of saus. De papieren zak mag 
er dus bij, een van vet doordrongen 
kartonnen frietbakje is toch voor de 
restafvalzak, want onrecycleerbaar.

Test je eigen 
kennis en doe mee 

aan onze quiz!

Plastic verpakkingen (zoals zakjes) maar 
ook de ‘piepschuimachtige’ doosjes 
van je hamburger, kunnen dan weer 
in de PMD-zak. Al moet een plastic 
verpakking (bv. van mayo) wel leeg zijn 
voor je die in de blauwe zak deponeert.

restafvalzak, want onrecycleerbaar.

Allemaal lekker hé, fast food.
Maar kies toch vooral voor vers en
zelfgemaakt. Even lekker, gezonder
en… minder verpakkingen! 

QuizQuizQuizQuizQuizQuizQuiz
Fastfood

karton. Belangrijke voorwaarde is wel 
dat ze niét besmeurd zijn door vet, 
kaas of saus. De papieren zak mag 
er dus bij, een van vet doordrongen 
kartonnen frietbakje is toch voor de 
restafvalzak, want onrecycleerbaar.
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mirom.be/fastfoodquiz
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WAT KAN JIJ DOEN?
We vallen in herhaling, maar de ophalers doe je nog het 
grootste plezier door je afval correct aan te bieden, alles 
op tijd en goed zichtbaar op de stoep te plaatsen én door 
hoffelijk en geduldig te zijn in het verkeer. Maar wie wil, kan 
zijn of haar respect ook tonen. Geef een online complimentje 
op mirom.be/bedankt. Maak een krijttekening of schrijf een 
boodschap op de stoep vlak naast het afval dat je aanbiedt.

Of... geef iets anders mee! In principe mogen wij enkel afval 
meenemen, maar speciaal voor de Week van het Afvalteam 
kunnen we daar wel één keer van afwijken. En dus kan je 
jouw juf of meester, je partner, je schoonmoeder of zelfs 
je baas zomaar meegeven met de vuilkar. Op die manier 
kunnen ze van dichtbij ervaren hoe het persmechanisme van 
de vuilniskar werkt. Opgeruimd staat netjes!
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Hoe maakt je kans 
op dit aanlokkelijke aanbod?

Bezorg ons via mirom.be/pakmaarmee
een foto van jouw tekening, boodschap of andere 
manier waarop je jouw ophalers en/of parkwachters 
bedankt en vertel ons waarom we jouw kandidaat 
moeten meepakken op een unieke ervaring 
(met een geurtje aan).

Geef je mee met 
de vuilkar.

AFVAL=ENERGIE
Naast de mensen die je afval ophalen, is er ook 
nog het afvalteam dat instaat voor de verwerking. 
Medewerkers van recyclagebedrijven, maar 
ook de werknemers van de energiecentrale van 
MIROM Roeselare. Zij zetten afval om in energie. 
In de energiecentrale van MIROM Roeselare wordt 
het restafval en brandbaar grofvuil uit de regio 
verbrand. De rook wordt gezuiverd en met de 
warmte die vrijkomt tijdens het proces voorzien 
we tal van woningen, scholen en bedrijven in 
Roeselare van warmte, dankzij ons warmtenet. De 
restwarmte gebruiken we bovendien ook nog om 
er elektriciteit mee op te wekken. 

WEEK VAN HET   AFVALTEAM
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Marnick (Staden): “Een oude matras afgeven op het 
recyclagepark kost je niks. Sinds vorig jaar horen 
matrassen tot de groene groep en mag je ze gratis 
aanleveren. Je brengt ze in één stuk en droog mee, 
zodat we ze nadien kunnen laten recycleren.”

WAT KAN JIJ DOEN?

DE PARKWACHTER,
BIJT NIET
Vind je dat ook een beetje spannend, zo’n bezoek aan het recyclagepark? 
Heb je soms schrik dat de parkwachter ‘je in de smiezen heeft’? Dat ze hun 
arendsblik richting jouw koffer richten om te zien of je toch geen stukje 
plastic tussen je lading houtafval smokkelt?  

Wees niet bang, want de parkwachters zijn er niet op uit om je een uitbrander 
te geven. Wel is het hun taak om op te volgen dat er correct gesorteerd wordt 
en dat al het afval op de juiste plek terechtkomt. En om bezoekers die twijfelen 
te helpen. 

Dat de sorteerregels streng zijn, is overigens niet om jullie te pesten. Soms gaat 
het over veiligheid, bv. om risico op brand te vermijden. En altijd is het belangrijk 
dat afvalstromen zo zuiver mogelijk worden ingezameld. Wie fout sorteert, kan 
de inhoud van een hele container waardeloos maken. Recycleerbaar materiaal 
is immers geen afval, maar een grondstof voor nieuwe toepassingen.

Hoeveel moet ik 
betalen als ik een 
ma� as meebreng?

Een oude laptop, 
mag die niet gewoon
in de perscontainer?

Filip (Wingene): “Neen, zeker niet. Zo’n laptop bevat 
een lithiumbatterij en als die in het persmechanisme 
geperforeerd raakt, geeft dat een enorme steekvlam, 
met alle risico’s op een brand van dien. Bovendien 
kan je een laptop en andere apparaten gratis kwijt in 
het recupelpunt, terwijl je voor de rode groep moet 
betalen. Op die manier kunnen ook alle onderdelen 
uit elkaar gehaald worden, waarna gespecialiseerde 
fi rma’s alles kunnen recycleren.” 

Mogen keramieken tegels 
van mijn verbouwing
bij het steenpuin?

Isolde (Roeselare): “Neen. De fractie steenpuin wordt 
nog hergebruikt – onder meer als fundering voor de 
aanleg van straten. Te veel keramiek en andere vervuiling 
in dat steenpuin zorgt ervoor dat de draagkracht van die 
fundering minder hoog is. Bij het steenpuin horen alleen 
materialen die uit de grond komen. Tegels, borden en 
ander keramiek horen bij het niet-recycleerbaar afval.” 

Mag glaswol 
in de perscontainer 
voor brandbaar afval?

Mieke (Houthulst): “Neen. Glaswol of rotswol kunnen 
door de fysieke eigenschappen detectoren laten afgaan 
die peilen naar radioactieve activiteit. Door glaswol in 
de brandbare fractie te gooien, bezorg je de collega’s  
van de verbrandingsinstallatie mogelijk een hoop extra 
werk. Bovendien brandt glaswol niet, dus er valt ook 
geen energie uit te recupereren. Glaswol kan je kwijt in 
de container van niet-recycleerbaar afval.” 
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VRAAG HET AAN DE PARKWACHTER 

WEEK VAN HET   AFVALTEAM 14 T.E.M. 20
NOVEMBER 2022 
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VERMIJD
VERLIES
TIJDENS
HET WK
Binnenkort start het wereldkampioenschap voetbal. 
Dan gaan de Rode Duivels op zoek naar een trofee. De 
vele supporters van hun kant kijken uit naar (hopelijk) 
spannende wedstrijden en fi jne momenten met vrienden 
of familie. Zoals we het gewoon zijn, zal dat waarschijnlijk 
vaak met een hapje en een drankje er bij zijn.
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369
EURO
PER JAAR

Dat is nodig, want we gooien nog veel 
voedsel zomaar weg. Gemiddeld 369 
euro per jaar voor een gezin en dat is 
een getal dat nog dateert van voor de 
voedselprijzen de hoogte in schoten. 
Er zijn overschotjes die we vergeten 
waren in de koelkast, of dingen die 
we teveel hadden klaargemaakt of aangekocht. Soms gaat 
het zelfs om volledige onaangeroerde verpakkingen die we 
onterecht weggooien omdat de houdbaarheidsdatum is 
overschreden.

In beide gevallen hopen we natuurlijk niet te verliezen. De 
voetballers zullen proberen meer doelpunten te scoren dan 
de tegenstander, en wij… wij gaan proberen te vermijden dat 
er lekker eten in de vuilnisbak terechtkomt. 

Hoe je kan vermijden dat je verliest? 

Met het elftal hierboven ben je sowieso al goed op weg om 
punten te scoren. Scan de QR-code bovenaan voor meer 
duiding over de 11 spelers. 
punten te scoren. Scan de QR-code bovenaan voor meer 
duiding over de 11 spelers. 
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TIPS

Koken met restjes

Creatief koken 

Naar de winkel zonder honger

Preppen Koop 
correct

Bereid
juiste porties

Plannen

Frigo THT TGT Diepvries

ONZE

mirom.be/onze11 
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In de wereldranking van voedsel weggooien, 
staan we momenteel op een weinig benijdens-
waardige 2e plaats. Een top 10 waar je liever
niét bovenaan prijkt natuurlijk...

VICE WERELDKAMPIOEN...

Is dat jouw ding niet, voetbal? Dan is er een beetje 
goed nieuws. Want op dinsdag 22 en woensdag 
30 november kan je een boeiende webinar volgen. 
Geen ploegopstellingen of buitenspelfases, wel advies 
om je koelkast beter in te richten en praktische tips 
hoe je thuis richting zero waste kan gaan. 

IK HAAT VOETBAL

Info & inschrijven 
op mirom.be/activiteiten

RECEPT: BROODBALLETJES MET EEN DUIVELSE DIP

Bereiding broodballetjes:
• Verwarm de oven voor op 150°C.• Haal de broodkorsten van het brood en laat ze een half         
   uur drogen in de oven. Vermaal ze met een keukenrobot
   tot paneermeel.
• Klop de eieren met de kruiden.• Laat het brood weken in de melk en voeg het eiermengsel toe.
• Kneed en rol er balletjes van en haal ze door het paneermeel.
• Bak ze goudbruin in de pan.
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Plannen

Diepvries

1. Verenigde Staten - 415 kg p.p.
2. België - 345 kg p.p.
3. Canada - 303 kg p.p.
4. Australië - 298 kg p.p.
5. Polen - 236 kg p.p.
6. Spanje - 176 kg p.p.
7. Groot-Britannië - 156 kg p.p.
8. Mexico - 155 kg p.p.
9. Frankrijk - 155 kg p.p.
10. Nederland - 152 kg p.p.

Ingrediënten voor 
de broodballetjes:

• 300 g oud brood

• 2 eieren
• peper, zout en nootmuskaat

• 2 kopjes melk

• olie of bakboter

Ingrediënten voor 
de duivelse dipsaus:
• 400 g tomaat (blokjes, blik...)
• 1 el verse koriander (gehakt)
• half teentje knofl ook
• rode chilipeper
• scheutje limoensap
• snuifje komijnpoeder

Bereiding dipsaus:

Voeg alle ingrediënten samen in een kom en zet er even 
de mixer in. Of doe ze in de blender. Minder dip nodig of 
geen supporter van koriander? Dan kan je de samenstelling 
en hoeveelheid naar eigen voorkeur bijsturen.
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Haal meer uit je koelkast

Haalbare weg richting zero waste

22

30

nov

nov
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PLAT OF NIET?
Dat speelgoed, daar zitten ook al eens batterijtjes in. Als er veel mee gespeeld wordt, 
zijn die soms snel plat. Maar is dat wel zo? Vaak kan je batterijen die niet meer werken 
in een toestel dat veel spanning vraagt (bv. speelgoed) wél nog een tijdje gebruiken in 
een ander toestel, zoals de keukenweegschaal of een afstandsbediening. Daar is immers 
weinig spanning vereist.

Colofon: de milieukrant is uitgegeven door MIROM Roeselare in samenwerking met jouw gemeente. V.U.: Stefaan Van Coillie 
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.

Test dus even of je
batterij echt helemaal 
leeg is voor je ze naar 
een Bebat-inzamelpunt 
brengt.

GRATIS
batterijtester?
Check mirom.be/
batterijtester.

Dat speelgoed, daar zitten ook al eens batterijtjes in. Als er veel mee gespeeld wordt, Dat speelgoed, daar zitten ook al eens batterijtjes in. Als er veel mee gespeeld wordt, Test dus even of je
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