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Afval sorteren op een evenement
Als afvalintercommunale zijn we met Mirom Menen elke dag in de weer met het ophalen en
verwerken van jouw huishoudelijk afval. Sorteren houdt echter niet op aan de voordeur van
jouw huis. Ook buitenshuis – denk maar aan bedrijven en evenementen – willen we ons steentje
bijdragen om afval zo veel mogelijk te vermijden. Daarom geven we je graag enkele tips mee.
Het klinkt logisch, maar ook op een evenement
moet je jouw afval sorteren. Dat is bij wet vastgelegd door de Vlaamse regering. Van een klein
verjaardagsfeest tot een groot muziekfestival,
het is aan de organisatie om te zorgen dat alle
afval in de juiste vuilnisbak terecht komt. Plastic
bekertjes en flesjes bij PMD, kartonnen dozen
bij papier en karton, etensresten bij restafval…
Als organisator én als bezoeker dragen we
hiervoor een verantwoordelijkheid.
Wat doen als organisator van een evenement?
- Voorzie voldoende vuilnisbakken op je terrein.
- Ledig op tijd alle vuilnisbakken.
- Zorg voor een goede signalisatie. Bijvoorbeeld:
plastic bekers en flesjes horen bij PMD.
- Maak een mini-recyclagepark achter de schermen waar je achteraf rustig kan sorteren.
Wat kan je doen als bezoeker?
- Gooi geen afval op de grond.
- Kies voor de juiste vuilnisbak.

Evenementenaanbod
van Mirom Menen
Mirom Menen wil organisatoren van
evenementen zo veel mogelijk steunen in
het sorteren van afval en heeft een aanbod
van rolcontainers uitgewerkt voor grote
festivals tot kleine straatfeesten:
Huur een evenementencontainer met
32 rolcontainers (120 liter). Kies zelf voor
de samenstelling van de rolcontainers:
restafval, PMD, papier en karton en glas.
Is een container te groot?
Kies dan voor de
huur van losse rolcontainers (4 tot 32
stuks) op maat van
jouw evenement.

Minder plastic afval en een
milieuvriendelijke oplossing
Mirom Menen beschikt ook over 20.000
herbruikbare bekers die van jouw feest
een absoluut succes maken.
Alle info vind je op
www.mirom-menen.be

Vragen? Contacteer Mirom Menen
056 52 81 30 - www.mirom-menen.be

Checklist voor je afval

bij bezoek recyclagepark

De afgelopen jaren slaagden Menen, Wevelgem en Wervik erin om minder restafval in te
zamelen, maar het kan en moet nog veel beter. Grondstoffen zijn steeds schaarser en we
moeten volop de weg inslaan naar een circulaire economie. Daarom is het ook belangrijk dat
we onder meer ons afval beter sorteren. We hebben alvast een checklist opgesteld die je kan
volgen vooraleer je afval bij het brandbaar afval (rode restgroep) gooit op het recyclagepark.
Belangrijk is dat je jouw afval vooraf sorteert volgens de sorteerregels.

Checklist
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Wist je dat ook versleten textiel
welkom is in een textielcontainer?
Er mag veel meer in zo’n container dan je je denkt!
Wat mag erin? Nog bruikbaar en/of draagbaar of versleten textiel:
Kleding en accessoires (riemen, tassen, schoenen per paar), beddengoed (hoofdkussens, slaapzakken, lakens, dekens), keuken- en badkamertextiel (hand- en theedoeken, schorten, washandjes), woningtextiel (tafelkleden, gordijnen, zetelhoezen), speelgoedknuffels
Wat mag er niet in? Tapijten, matrassen, zetelkussens, nat en/of
besmeurd textiel
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Hou ze samen,

voor ze op straat belanden
Vermijd waaivuil. Bind papier en karton samen met
natuurtouw of stop ze in een stevige, gesloten doos.
Bind samen
met natuurtouw

Geen folie
rond tijdschriften

Draagbaar
voor één ophaler

Maximum
15 kilogram

Geen vervuild
papier en karton

OF
stop in stevige,
gesloten doos

Vragen? Contacteer Mirom Menen
056 52 81 30 - www.mirom-menen.be

Plaats je oud klein gerief
in de bakken van De Kringloopwinkel
Heb je speelgoed van je (klein)kinderen op overschot? Een nieuw servies of bestek gekocht
en je vorige is nog bruikbaar? Van hobby veranderd en wat nu met die spullen? Denk aan De
Kringloopwinkel. Veel van dat oud gerief verdient wellicht nog ‘een nieuw lief’.
Weet dat je op onze recyclageparken bakken
vindt waarin je deze goederen kan plaatsen
en aan De Kringloopwinkel schenken.
Wat mag erin? Huisraad, huishoudelijke artikelen, boeken, decoratie, sportgerief, hobbymateriaal, kampeergerief, speelgoed.

DUURZAAM EN SOCIAAL
Je draagt op deze manier niet alleen bij tot
meer duurzaamheid, je helpt ook sociale
tewerkstelling creëren. De Kringloopwinkel
sorteert, prijst en verkoopt jouw bruikbare
spullen in zijn winkels. Met de opbrengst
ervan worden mensen tewerkgesteld die
op de open arbeidsmarkt moeilijk of niet
aan een job geraken.
Door te schenken win je driemaal: je ruimt
op, handelt milieubewust en steunt sociale
tewerkstelling. En daarvoor is De Kringloopwinkel je heel dankbaar!
Voor oud groot gerief is
een gratis ophaling aan
huis mogelijk. Contacteer
De Kringloopwinkel via
056 23 29 40.

Beantwoord de wedstrijdvraag en

win een bon van 25 euro
voor De Kringloopwinkel
Wat hoort niet thuis in een textielcontainer?
1 Een versleten T-shirt
2 Een paar pantoffels
3 Een hoofdkussen
4 Een klein tapijt

Mail het antwoord voor 31 oktober
naar wedstrijd@mirom-menen.be
of stuur het naar Mirom Menen,
Industrielaan 30, 8930 Menen.
Maak zo kans op één van de drie
bonnen ter waarde van 25 euro voor
De Kringloopwinkel die we verloten
onder de correcte inzendingen.
De winnaars worden persoonlijk op
de hoogte gebracht.

Vragen? Contacteer Mirom Menen 056 52 81 30 - onthaal@mirom-menen.be
www.mirom-menen.be - Volg ons op Facebook: Mirom Menen
Dit magazine is uitgegeven door Mirom Menen in samenwerking met jouw gemeente. V.U.: Stan Roose, Industrielaan 30, 8930 Menen

