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Voorwoord

De zomer zit er op. De afgelopen maanden  
waren erg warm, wat het voor onze 
medewerkers niet altijd gemakkelijk maakte 
om hun job te doen. Ook al namen we 
een aantal maatregelen, zoals een uurtje 
vroeger starten en extra water, toch bleef 
het voor onze laders een zware zomer. Bij 
temperaturen tot ver boven de 30°C is het 
geen lachtertje om afval in te zamelen. Ook 
onze parkwachters die onder die loden 
hitte een hele dag buiten in de weer waren, 
verdienen ons respect. 

Om nogmaals tot een groter respect op 
te roepen, nemen we in november weer 
deel aan de Week van de afvalophaler en 
recyclageparkwachter. Kleef dan gerust 
een sticker op je afval, zodat de laders en 
chauffeurs weten dat je hun harde werk 
op prijs stelt. Je zal zeker nog over die 
campagneweek horen. Check daarvoor 
onze Facebookpagina, die we eind deze 
maand opstarten. We zullen je er dagelijks 
tips, weetjes, suggesties en veranderingen 
melden over onze afvalinzameling.  Is er een 
thema dat jij graag aan bod brengt? Stuur 
ons dan gerust een mailtje (milieukrant@
ilva.be). 

Mijn 6 jaar voorzitterschap bij ILvA zit er bijna 
op. Ik ben blij dat ik deel heb uitgemaakt 
van dit team dat zich erg hard engageert 
om onze wereld wat duurzamer te maken. 
Ik wil dan ook graag alle ILvA-medewerkers 
bedanken voor de mooie samenwerking van 
de afgelopen jaren. En dat we met zijn allen 
mogen blijven streven naar een afvalvrije 
toekomst! 

Maarten Blommaert
Voorzitter

10.000 m² 
voor zonnepanelen

De platte daken op de 
ILvA-gebouwen zijn 
aan vernieuwing toe. 
Een eerste deel is deze 
zomer afgewerkt. Het 
dak is nu geïsoleerd en 
alle oude TL-verlichting 
is vervangen door 
LED-lampen, zodat heel 
wat minder elektriciteit 
nodig is. 

Wanneer alle werken 
klaar zijn, zal niet 
minder dan 10.000 m² 
ruimte beschikbaar 
zijn voor de plaatsing 
van zonnepanelen. 
Hiermee wil ILvA stappen 
blijven zetten in het 
milieuvriendelijker 
organiseren van de 
afvalinzameling. 

Het oude dak

Klaar voor zonnepanelen

ILvA op 
Facebook

Het werd tijd, maar eind 
september is het eindelijk 

zover: ILvA krijgt een plekje 
op Facebook. Heb je zelf 
tips, foto's, verhalen over 

afval? Bezorg ze ons en wie 
weet posten we je bericht! 



Sinds een paar weken mag 
je gipskartonplaten in een 
afzonderlijke container 
gooien. Er belandt jammer 
genoeg te veel fout afval 
in deze container.  Daarom 
zetten we nog even de regels 
op een rijtje.  

Gips kartonplaten

Wat niet?
•	 gips 
•	 cellenbeton 
•	 resten van pleistergips of 

plaaster
•	 behang
•	 isolatie 
•	 zakken met verharde 

pleistergips 
•	 kalkmortelpleister (met 

paardenhaar of vlas)
•	 ander bouwafval

Dit afval hoort allemaal 
thuis in de container 
"niet-brandbaar/niet-
recycleerbaar". 

Wat wel?
Enkel zuivere 
gipskartonplaten zijn 
toegelaten. Dit zijn de platen 
met aan de ene kant gips en 
de andere karton. We zeggen 
er vaak "gyproc" tegen, omdat 
dit een bekend merk van 
gipskartonplaten is. 

Pleisterpoeder, kalkmortelpleister  
en cellenbeton mogen niet in de 
container gipskartonplaten!

en niets anders!

Klaar voor zonnepanelen
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Tijdens het openluchtfestival  
Cirk!, eind augustus in Aalst, 
werkten heel wat Aalstenaars 
mee aan een project van de 
Franse kunstenaar Olivier 
Grossetête. Samen bouwden 
ze op minder dan een week 
tijd een kartonnen replica 
van het Aalsterse belfort. 
Met maar liefst 1.300 dozen 
bouwden ze een gevaarte 
van 25 meter hoog en 
plaatsten ze het naast het 
echte exemplaar. 

Op zondagavond mocht 
het kartonnen belfort weer 
naar beneden gehaald 
worden. Het karton gaat 
niet verloren, maar wordt 
weer volledig gerecycleerd. 
Cirk! heeft daar de hulp van 
ILvA voor ingeschakeld. Met 
vereende krachten is alles 
in de vrachtwagen gegooid, 
waarna de ILvA-chauffeur 
het karton naar de verwerker 
heeft gebracht. 

gelukkig enkel het kartonnen exemplaar
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Week van de afvalophaler 
en recyclageparkwachter
19-23 november
Van 19 tot 23 november is het de week van 
de afvalophaler en recyclageparkwachter. 
We vragen in die week extra respect voor 
onze collega's die jullie afval door weer 
en wind inzamelen. En dat respect kan je 
tonen door een sticker op je afval te kleven, 
zodat de ophalers weten dat je hun werk 
apprecieert. 

Een duim omhoog en een vriendelijk woord 
zijn ook voor onze recyclageparkwachters 
altijd welkom! En het meeste respect toon je 
hen door je afval vooraf al goed te sorteren 
en in de juiste container te plaatsen!

Elsie uit Erpe-Mere heeft niet op de week gewacht om de ophalers te bedanken! Dat vond de ploeg heel fijn! 
Bedankt, Elsie...

www.houhetnet.be



Bladeren in de kringloop                              
2 oktober (20u)
De herfst... al die mooie gele, rode en 
bruine bladeren kleuren de bomen. En dan 
vallen al die blaadjes af en kunnen ze aan 
een nieuw leven beginnen. Tijdens deze 
workshop leer je welke bladeren er bestaan 
en hoe je ze het best verzamelt en verwerkt. 

Thuiscomposteren in een 
notendop     9 oktober (20u)
Compost? Dat is krachtvoedsel en een 
vitaminekuur voor de bloemen, planten 
en bomen in je tuin. Klinkt als een duur 
product dat je in een gespecialiseerde 
winkel moet kopen? Niets is minder waar. 
Compost kan je zelf maken met je eigen 
groente,- fruit- en tuinafval. Leer hier hoe 
je er aan begint en wat je wel en niet kan 
composteren.

De infosessies starten telkens om 20u.
Locatie: kantoren ILvA, Industrielaan 
18, 9320 Aalst (Erembodegem)

Inschrijven
De deelname is gratis. Inschrijven 
is wel verplicht, want het aantal 
deelnemers per les is beperkt. 
Inschrijven kan via het 
telefoonnummer  053/85 85 71 of via 
infosessie@ilva.be.

ILvA organiseert samen met Vlaco (de 
Vlaamse compostorganisatie) infosessies 
over hoe je je tuin tegen volgend seizoen 
helemaal ecologisch kan maken. 

Tuinier hier

Winterklaar maken van de kringlooptuin
16 oktober (20u)
Terwijl jij in de winter lekker warm binnen zit, blijft in je tuin een 
heel netwerk van leven in en op de grond zijn gangetje gaan. Jij 
kan ze helpen om de winter aangenaam door te brengen. Tijdens 
deze infosessie zet een Vlaco-lesgever je alvast op weg.

Leer alles over composteren, kringloop-
tuinieren en je tuin gezond te houden

Onkruidvrij zonder pesticiden
23 oktober (20u)
Een tuin, oprit of terras onkruidvrij houden zonder pesticiden? 
Ongewenste insecten de baas kunnen zonder de natuur te 
schaden? Woekeraars een lesje leren? Het kan! Na deze avond kan 
je thuis zelf aan de slag gaan met nieuwe tips en technieken. 

Praktisch



Jongeren hebben al veel afval. Ze zijn zich er 
niet altijd van bewust dat ze al echte consumen-
ten zijn. En vooral dat ze kunnen bijdragen aan 
een duurzame en afvalarme wereld. We willen 
hen daar graag mee helpen. Op zoek naar een 
vorming in de klas over afval voor jongeren uit 
het middelbaar onderwijs? In samenwerking 
met ILvA organiseren Fost Plus en GoodPlanet 
workshops rond afval op maat van de jongeren. 

Inschrijven?
Ben je leerkracht en wil je je klas inschrijven? 

Surf dan naar
 www.dasproper.be 

en schrijf je online in!

Foto: Dieter Telemans

Scholenaanbod

Haal CD-doosjes 
leeg (en wij doen de rest)

In de nieuwe 
sorteerstraatjes op de 
recyclageparken kan 
je sinds kort terecht 
met CD-doosjes. Wij 
zorgen ervoor dat ze 
gerecycleerd kunnen 
worden. Maar dat lukt 
niet als de papiertjes er 
nog in zitten. 
Helaas vergeten veel 
bezoekers om hun 

doosjes leeg te maken. 
En het is voor ons 
onmogelijk om alle 
containers eerst leeg 
te maken en zelf alle 
papiertjes te bevrijden. 
Haal dus vóór je een CD-
doosje brengt het papier 
eruit en gooi dat bij het 
oud papier. Dan sorteer 
je perfect en doen wij de 
rest!

CD-doosje, papier 
en CD moeten van 

elkaar gescheiden zijn 
om gerecycleerd te 

kunnen worden. 

Da's Proper
Voor het middelbaar onderwijs is er de 
workshop "Da's Proper", bedoeld voor 
jongeren uit het 3de tot en met 6de 
middelbaar. Via een quiz, een filmdebat, 
een rollenspel of een combinatie hiervan, 
worden de jongeren wegwijs gemaakt in 
afvalgedrag.
 

Gratis
De animaties en workshops zijn gratis en 
worden gegeven door GoodPlanet. 

Da's Proper past binnen verschillende 
eindtermen, zowel vakgebonden en spe-
cifiek (aardrijkskunde, economie, humane 
wetenschappen, natuurwetenschappen, 
Nederlands, project algemene vakken, we-
tenschappen) als vakoverschrijdend. 



ILvA - Industrielaan 18 - 9320 Aalst  
Tel 053/85 85 45
Fax 053/83 44 22
info@ilva.be - www.ilva.be
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Tijdens een Repair Café probeert een 
vrijwilliger je kapotte stukken (elektro, textiel, 
enzovoort) gratis te herstellen. 

Repair Café Aalst:
1/12/2018 (11u-16u30)  
Stedelijk Museum 't Gasthuys 
Oude Vismarkt 13 - Aalst

Repair Café Geraardsbergen:
1/12/2018 (13u-17u) - The Preacher
Markt 9 - Geraardsbergen

Repair Café Herzele:
14/10/2018 (13u-17u) - café Berghof 
Bergestraat 1 - Steenhuize-Wijnhuize
11/11/2018 (13u-17u) - 't Uilekot 
Groenlaan 39 - Herzele
9/12/2018 (13u - 17u) - De Wijngaard
Provincieweg 82 - Borsbeke

Repair Café Lede:
24/11/2018 (11u-16u30) - De Kringwinkel 
Hoogstraat 7 - Lede

Repair Café Liedekerke/Denderleeuw:
15/12/2018  (10u - 15u) - WZC Ter Bake
Steenweg 732 - Denderleeuw

Repair Café Sint-Lievens-Houtem:
29/09/2018 (11u-16u) - De Kringwinkel
Marktplein 62 - Sint-Lievens-Houtem 
1/12/2018 (10u - 16u) - Zaal ’t Kerksken 
Rot 8 - Letterhoutem

Repair Café Zottegem:
29/09/2018 (13u30 tot 17u)
27/10/2018 (13u30 tot 17u)
1/12/2018 (13u30 tot 17u)
Levis's Burgers 
Trapstraat 35 - Zottegem


