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MIEKE
THIENPONT
FOTO © JAN MATTHYS

Mieke is een rasechte Gentenaar. De stad is haar
speelveld. Haar woonboot is de ideale uitvalsbasis om
als stadsgids op pad te gaan. Maar ook om als Proper
Pierke haar wijk, Macharius, op te ruimen. Gewapend
met een grijper, handschoenen en een zwerfvuilzak
trekt ze erop uit. Mieke was er ook al bij op het lanceringsmoment van de Propere Pierkes, in september
2020. Ontdek verderop in dit magazine wie Mieke is en
waarom ze vrijwillig zwerfvuil raapt.
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VOLG ONS OM OP DE
HOOGTE TE BLIJVEN
VAN HET LAATSTE
IVAGO-NIEUWS
www.ivago.be
V ivago.gent
B @ivago.gent
A @ivagogent
D ivago.gent

DOWNLOAD
DE RECYCLE APP
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IK, JIJ, WIJ,
IVAGO!
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IN DE KIJKER
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INTERVIEW MET... MIEKE, EEN PROPER PIERKE
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KORT NIEUWS

IVAGO heeft een missie: minder
afval, propere straten, een
propere stad. Om dat doel te
bereiken, rekenen we op iedereen: de hele IVAGO-ploeg, de
inwoners van Gent en Destelbergen, en al wie hier op bezoek
komt! IVAGO is namelijk niet
de enige die het graag proper
heeft. Ik ben van hetzelfde
gedacht. En jij, hou jij ook van
een nette omgeving? Propere
straten, buurten en pleinen:
daar kunnen we met z’n allen
aan bijdragen.
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MAG HET WAT MINDER AFVAL ZIJN?
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DO’S & DON’TS
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EEN DAGJE OP PAD MET... DE KORVENRONDE

Eigenlijk zijn we dus met z’n allen IVAGO: ik, jij en wij. Akkoord,
vooral de ophaalploegen van
IVAGO zijn bijzonder zichtbaar. Ik
wil zeker ook de IVAGO-medewerkers aan het onthaal, bij de
financiële dienst, de afdeling
communicatie, de technici in
onze afvalenergiecentrale, de
IT-experts, de parkwachters, …
in de bloemetjes zetten. Allemaal werken ze mee aan een
propere stad.
En jij, ben jij ook IVAGO? Wat heb
jij met afval, en met het verminderen ervan? In deze vernieuwde IVAGO-wijzer brengen we
al die verschillende verhalen.
Want ieders verhaal is belangrijk
en iedere bijdrage maakt mee
het verschil. Veel leesplezier!
Bram Van Braeckevelt
Voorzitter raad van bestuur
IVAGO

“Propere straten,
buurten en
pleinen: daar
kunnen we met
z’n allen aan
bijdragen.”
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RECORDOPKOMST VOOR
GENTSCHE GRUUTE KUIS
& DESTELBERGEN
HELEMAAL SCHOON

Liefst 3.910 vrijwilligers stonden in de week van 14 maart
paraat om zwerfvuil te verzamelen in hun buurt, plein,
straat of park. Een nieuw record! De Gentsche Gruute Kuis
en Destelbergen Helemaal Schoon duurden voor het eerst
een volledige week, zodat ook scholen, verenigingen en
bedrijven konden deelnemen. In die categorie waren er 39
opruiminitiatieven voor Gent en Destelbergen samen, met
637 volwassenen en 950 kinderen jonger dan 12. In de
groep van de particulieren, die vooral op zondag 20 maart
hun buurt schoonmaakten, telden we 95 opruiminitiatieven
voor Gent: 1.313 volwassenen en 776 kinderen. In Destelbergen spreken we over 20 opruiminitiatieven, of 155 volwassenen en 79 kinderen. Ook de medewerkers van IVAGO
zelf waren van de partij met een eigen opruiminitiatief in
de buurt Tolhuis-Ham.

ONZE AANREKENING
IN EEN NIEUW KLEEDJE!
Je vertrouwde IVAGO-aanrekening ziet
er sinds kort helemaal opgefrist uit: een
nieuwe, overzichtelijke vormgeving en een
handige QR-code om te betalen in één klik!

IVAGO PIONIERT MET
GROENE VOERTUIGEN

De natuur een handje helpen?
Ontvang je aanrekening digitaal via
e-mail of Doccle. Ga naar “Mijn IVAGO’
op onze website en wijzig je voorkeur.

Wist je dat het (vracht)wagenpark van IVAGO er steeds
groener uitziet? In vergelijking met 2011 zijn we van 100%
voertuigen op dieselmotor geëvolueerd naar 33%. CNG-motoren blijven het meest haalbare en betaalbare alternatief
voor diesel, vooral voor onze vrachtwagens. Het overschakelen naar elektrische voertuigen overwegen we steeds
vaker, als de toepassingen dat toelaten. Je kent wellicht
al onze IVAGO-mobiel. Ons rijdend onthaal wordt elektrisch
aangedreven en is daarnaast uitgerust met een ‘thuisbatterij’ met de nodige elektrische voorzieningen voor laptop,
verwarming, … Deze thuisbatterij wordt gevoed met de
zonnepanelen op het dak. Daarnaast kochten we onlangs
nog vier elektrisch aangedreven onkruidmachines aan.
Wordt vervolgd!
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LOCATIE:
MACHARIUS
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Onze IVAGO-wijzer zit
in een nieuw jasje. Niet
alleen ziet ons magazine
er anders uit. Ook wat
je leest, hebben we
ietwat veranderd. Meer
dan ooit willen we een
verhaal brengen voor
jou, van ons. Een verhaal
waar ik, jij, wij en IVAGO
de rode draad vormen.
Want iedereen heeft
baat bij een nette stad,
en dat weet ook Mieke.

De favoriete app van Mieke
“De Meldingsapp van Stad Gent dat is
echt een fantastische app. Je meldt er
een sluikstort, enkele dagen later ga je
terug … En het is weg”, lacht Mieke. Zag jij
ook een sluikstort, meld hem dan zeker
via de Meldingsapp of via het Meldpunt
op www.ivago.be, onder ‘Contact’.
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Ook een Proper Pierke worden?
Surf naar www.ivago.be → Wat kan
je zelf doen → Proper Pierke

Bekijk hier de blog en ontdek
nog meer over Mieke en de
geschiedenis van het afvalbeleid in Gent.

WE ZIJN TE GAST BIJ MIEKE THIENPONT. ZIJ IS EEN PROPER PIERKE EN DUS EEN VAN ONZE ZWERFVUILVRIJWILLIGERS. SAMEN MET ENKELE BUREN RUIMT ZE VRIJWILLIG ZWERFVUIL OP. WE NESTELEN
ONS IN DE ZETELTJES IN DE HERBERG, HET KLOPPENDE HART VAN DE MACHARIUSWIJK. PERFECT OM
HET MET MIEKE TE HEBBEN OVER WAT HET BETEKENT OM EEN PROPER PIERKE TE ZIJN.

WAT PROPER IS, BLIJFT
PROPER
“Ik heb heel wat respect voor de mannen van
de vuilkerre. Die volhardende inspanning om de
stad net te houden, bewonder ik. Jaren geleden
riep IVAGO op om mee te helpen. Meteen zeiden
een paar buren en ik ‘Dat moeten we doen’. En zo
geschiedde. Vroeger heette het een ‘Light Netheidscharter’ als je zelf de handen uit de mouwen
stak. Een mond vol. Nu gaan we door het leven
als Propere Pierkes. De buren van de Abdij waren
bij het lanceringsmoment van de Propere Pierkes.
Wat ik nog steeds heel leuk vind, is de Gentse
knipoog en speelsheid van het project.”
“Met ons Gents clubje ruimen we het Coyendanspark, Spaans Kasteelplein, Sint-Baafskouter … op.
Er is geen vaste opruimdag, wel een mailtje om de
zes weken om op zaterdag om 9 uur te verzamelen aan de Herberg. Dat is onze uitvalsbasis,
aangezien onze opruimspullen er staan en we ook
daar het afval verzamelen. Ons motto: Wat proper
is, blijft langer proper. Met een smile trekken we
door de straten. Een pure win-winsituatie: de
wijk opruimen en je kan iedereen nog eens zien.
Afsluiten doen we steevast in de Herberg met een
koffie en koeken.”

VANDALENSTREKEN
“Als stadgids vertel ik steeds hoe het er vroeger
aan toe ging in het Patershol. Varkens die op
straat het afval oppeuzelden. Er was toen geen
afvalophaling in de stad. We komen dus van ver.
Maar ik ben ervan overtuigd dat we nog beter
kunnen. Want taferelen vol afval, zoals onlangs
in het Citadelpark en op de Graslei, dat vind ik
vandalenstreken. Vraag je iemand op straat of dat
oké is, dan antwoordt iedereen standaard ‘neen’
en toch gebeurt het.”
“Bewust zijn dat het niet oké is, is al een eerste
stap. Ik weet dat niet iedereen vertrouwd is met
het concept vuilnisbak. Maar er is een verschil
tussen onwetend zijn en puur je-m’en-foutisme.
Ik hoorde dat je voor het gooien van een peuk
250 euro boete kan krijgen, er mag hier perma-

nent iemand komen staan. Je zou er veel geld aan
verdienen!” (knipoog)

DETECTIVEWERK
“We moeten het samen aanpakken. Kinderen en
jongeren mee op sleeptouw nemen. Een absolute
must en niet zo moeilijk. Een paar weken geleden
stapte mijn kleinzoon, Ferre, in ons motorbootje.
Gewoon rondvaren, dat vond hij saai, dus gaven
we hem een grijper en een zwerfvuilzak mee.
Al snel viste hij twee zakken bij elkaar. Bovendien
maakte hij nog een buit … Een stapel brieven
haalde hij uit het water. Hij ging met zijn opa naar
de politie om aangifte te doen van zijn vondst. Nu
is hij zo trots als een gieter omdat zijn naam op
het aangifteformulier staat.”
“Wie al eens opruimde, weet het … Je kan het zo
gek niet bedenken of je vindt het tijdens je
opruimactie. Ooit vonden we een grote leren
koffer, er zaten allemaal plannen in van een
piloot. Na een beetje detectivewerk wisten we om
welk piloot het ging en hebben we hem de koffer
kunnen teruggeven. Wat we op anderhalf uur bij
elkaar grijpen, dat kunnen we bijna op voorhand
voorspellen. We hebben een getraind oog en
weten waar we moeten zoeken.”
“Momenteel zijn we in Gent met veel vrijwilligers
die allemaal opruimen voor een reden. Voor een
paar ‘Buren van de Abdij’ werkt het bijvoorbeeld
ontspannend. Gewoon grijpen, zonder planning
en baas. De buurt kent ons en heeft respect voor
ons. Het is een leuke manier om iets te doen voor
de wijk, om elkaar te leren kennen.”

IEDEREEN WELKOM
“Ik overtuig niemand om een Proper Pierke te worden. Je moet het doen, omdat je het licht zag. Uit
eigen overtuiging. Ik doe het omdat ik er me goed
bij voel. Ik zou zeggen: kriebelt het ook, check dan
eens de website van IVAGO. Of als je in de Machariuswijk woont, klop eens aan in de Herberg. Want
hoewel we al jaren opruimen, is er altijd plek voor
nieuwe helpende handen.”
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VRAGEN
OVER ONZE
SORTEERPUNTEN?
WIJ ANTWOORDEN!
SINDS BEGIN 2016 PLAATST NIET
LANGER ELKE INWONER ZIJN
AFVAL OP DE STOEP.

Vandaag bieden er bijna 4.220 gezinnen hun
afval aan in een van onze 41 ondergrondse
sorteerpunten. We merken dat er heel wat
vragen zijn over hoe je zo’n afvalluik gebruikt
en hoe je correct je afval wegbrengt. Daarom
gingen we op pad en stonden we met de
IVAGO-mobiel aan het sorteerpunt aan de
Kikvorsstraat om vragen te beantwoorden.
De voorbije weken bezochten we ook nog
de Textielstraat, Berouw en Dobbelslot.

TIJD OM TE FEESTEN
TWEE JAAR HEBBEN WE MOETEN WACHTEN, MAAR OP
14 JULI IS HET ZOVER EN STARTEN DE GENTSE FEESTEN.

Ook voor IVAGO een drukke periode, want
zo’n 46 IVAGO-medewerkers staan 10 dagen in voor het nethouden van de feestzone. Wist je dat we in 2019 liefst 300 ton
1
kilogram restafval verzamelden?

2

We organiseren een ochtendwandeling. Op onze website lees je
binnenkort alles over de wandeling en kan je je ook inschrijven.

NIEUWE CONTAINERS VOOR ASBEST
ASBEST INZAMELEN,
MOET OP EEN VEILIGE MANIER GEBEUREN.

Om ervoor te zorgen dat ook grote platen in de containers passen, hebben
we sinds kort nieuwe asbestcontainers op onze recyclageparken. De nieuwe containers zijn langer en dus veiliger.
Nog even kort alles op een rijtje:
• Verwijder enkel gebonden asbest met de nodige beschermingsmiddelen.
• Breek, snijd, plooi … asbest NOOIT.
• Breng asbest verpakt, in een doorzichtige folie, en stevig dichtgeplakt
naar een van onze recyclageparken.

8

MAG HET WAT

MINDER AFVAL ZIJN?
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OP VRIJDAG 13 MEI
TRAPTEN WE ONZE NIEUWE
ZWERFVUILCAMPAGNE OP
GANG. DE FOCUS LIGT OP
MINDER TAKEAWAYAFVAL,
MET DE SLOGAN ‘MAG
HET WAT MINDER AFVAL
ZIJN’. DE INSTEEK: WIE
AFVAL OP STRAAT GOOIT,
CREËERT EIGENLIJK EEN
CRIME SCENE. KORTOM,
EEN CAMPAGNE MET EEN
KNIPOOG, EN (VEEL) KRIJT!
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PAPIERTJES, BLIKJES, PIZZADOZEN, FRIETBAKJES, … WE VINDEN HELAAS NOG ALTIJD ZWERFAFVAL TERUG OP
STRAAT. HEEL WAT GENTENAREN VINDEN DAT NOCHTANS EEN WARE MISDAAD. WIE AFVAL OP STRAAT GOOIT, CREËERT EIGENLIJK EEN CRIME SCENE. WE WILLEN DAAROM DE DADERS MET DE NEUS OP DE FEITEN DRUKKEN. LETTERLIJK: IVAGO BRENGT NOG TOT IN SEPTEMBER ALLE CRIME SCENES ROND TAKEAWAYAFVAL OP LUDIEKE WIJZE IN
KAART, OP VERSCHILLENDE LOCATIES IN GENT. IN WARE HOLLYWOODSTIJL MARKEREN WE DE MISDAADPLAATSEN
MET KRIJT ALVORENS ZE OP TE RUIMEN. WE FOCUSSEN OP AFVAL VAN MEENEEMMAALTIJDEN, MAAR WE AARZELEN
NIET OM OOK ANDER ZWERFVUIL TE OMCIRKELEN.

“We geloven erin dat we door
zwerfvuil nog meer visueel te
maken, we inwoners en bezoekers
kunnen overtuigen om hun
takewayafval niet zomaar op
de stoep te gooien.”
Sandra Deneef, IVAGO-woordvoerster

De aftrap van onze zwerfvuilcampagne vond plaats op 13 mei aan de
Graslei, de favoriete picknickplaats van veel Gentenaars en toeristen.
We kozen het goeie moment voor onze actie: lunchtijd. Met knallende
muziek trokken we ieders aandacht. Daarna ging IVAGO-voorzitter Bram
Van Braeckevelt helemaal op in zijn rol van afvalbestrijder!

JE KUNT ER NIET
NAAST KIJKEN

EERST HET GOEIE
NIEUWS

Bram Van Braeckevelt, ook schepen van Netheid
in Gent, arriveerde in een veegmachine van IVAGO,
gekleed in IVAGO-werkpak. Samen met een team
IVAGO-medewerkers ging hij meteen aan de slag:
elk stukje zwerfvuil werd, zoals op een misdaadplaats, met stoepkrijt omcirkeld voordat het in de
IVAGO-stofzuigers verdween. “Het afval is weg, maar
de krijtcirkels blijven. Iets waar je niet zomaar naast
kan kijken”, vertelt Bram Van Braeckevelt. Fietskoeriers die dit keer geen meeneemmaaltijden brachten, maar enkel het afval ophaalden, hielpen mee
om er een echte show van te maken.

Of zo’n zwerfvuilcampagne echt nodig is? Laten we
beginnen met het goeie nieuws: de laatste jaren is
het aantal kilogram aan zwerfvuil in Gent gedaald.
Maar de hoeveelheid afval die op onze straten en
pleinen achterblijft, is nog steeds hoog. Te hoog!
In 2021 was er zo’n 1.308 ton zwerfvuil in Gent. Dat
is 1,3 miljoen kilogram aan afval. Om van te duizelen.

Spelenderwijs maakten we er dus een echte crime
scene van, met een knipoog naar de Hollywoodfilms
waarin lichamen op de grond met een witte lijn worden afgetekend op de plaats delict. Tegelijk verwijzen we op die manier naar het illegale karakter van
zwerfvuil: in Gent staan daar boetes van 120 euro op.
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IVAGO en de stadsdiensten zetten zich elke dag
opnieuw in om dat afval op te ruimen, om de stad
proper te houden. Op de Graslei bijvoorbeeld worden
de vuilnisbakken op drukke dagen tot acht keer
per dag geledigd! En toch blijft er afval op de grond
achter, en moeten we nog een keer langskomen
met een veegwagen en een manuele veegploeg.
Een deel van de verklaring is natuurlijk dat er veel
meer afval in omloop is, omdat we steeds meer ‘on
the go’ consumeren. Denk aan meeneemmaaltijden,

IN 2021 HAALDE IVAGO
1.308 TON AAN ZWERFVUIL
OP IN GENT.

HOE LANG DUURT HET EER EEN
BANANENSCHIL VOLLEDIG
AFGEBROKEN IS? 1 JAAR
SIGARETTENPEUK: 2-15 JAAR
KAUWGOM: 20-25 JAAR
BLIKJE: 50 JAAR
PETFLES: ONEINDIG

De straten en pleinen van Gent netjes houden?
Dat doen de medewerkers van de IVAGO-dienst
Openbare Reiniging. Dat zijn zo’n 100 medewerkers
die elke dag voor jou de straat op gaan. Daarbij
krijgen we hulp van het Dienstenbedrijf Sociale
Economie (DBSE) en zijn 60 medewerkers.

aan pizzadozen, aan koffiebekers, aan blikjes en
plastic flesjes. “Daarom is het belangrijk dat we
mensen blijven oproepen om in de eerste plaats
minder afval in roulatie te brengen”, vindt Bram Van
Braeckevelt. “Daarnaast blijven we natuurlijk ook
oproepen om het afval dat er is niet gewoon op het
openbaar domein achter te laten.”

VERSCHILLENDE
HOTSPOTS
Onze actie aan de Graslei liep tot 19 mei. In juni herhalen we dezelfde boodschap met de crime scenes
in het Keizerpark, in augustus in het Zeppospark en
het Seghersplein, en in september sluiten we af in
het parkje aan de Martelaarslaan.
“De komende maanden herhalen we de actie op
verschillende hotspots in Gent”, legt IVAGO-woordvoerster Sandra Deneef uit. “We geloven erin dat
we door zwerfvuil nog meer visueel te maken, we

inwoners en bezoekers kunnen overtuigen om hun
takewayafval niet zomaar op de stoep te gooien.”
De zwerfvuilcampagne van IVAGO kadert binnen het
‘On the Go’-project van Mooimakers, het Vlaamse
initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM,
Fost Plus en de VVSG. IVAGO, Mooimakers en Stad
Gent zoeken samen naar manieren om zwerfvuil van
afhaalmaaltijden een halt toe te roepen.

HOU ONS IN DE GATEN!
Ben je benieuwd naar updates over onze zwerfvuilcampagne? Hou dan zeker de website van IVAGO in
de gaten. Op onze Facebookpagina en ons Instagramkanaal kan je leuke filmpjes bekijken over onze
acties rond de crime scenes. Je zult er ook de Gentse acteur Jan Matthys herkennen, bekend van het
typetje Homo Turisticus. Hij spreekt de Gentenaars
aan over hun takeawaymaaltijden en het afval dat
daarbij hoort. Met een knipoog!
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DO’S

Bied je papier en karton
correct aan
Worden je papier en karton soms niet
opgehaald? Zorg dat het goed samengebonden is met een touw of dat het in een
gesloten, stevige kartonnen doos zit. Jouw
doos weegt niet meer dan 20 kilo. En je
plaatst maximaal 0,5 m3 op de stoep.

BEGIN
VAN DE
DAG

Zet je gft-container
goed in het zicht

06.11 uur - Met hun
plankje vol informatie
lopen Laurent en
Giovanni naar hun
wagen. Vandaag op de
planning: een 200-tal
groene vuilnisbakken in
Oostakker en de Gentbrugse Meersen legen.

Vooral de kleinste gft-containers van
40 liter zijn soms moeilijk te vinden.
Zet hem dus goed in het zicht van onze
ophalers, aan de rooilijn. Plaats je gftcontainer vóór je andere afval, niet tussen
de struiken, achter geparkeerde wagens of
achter een fietsenrek …

DE EERSTE
KORF

DONT’S

Gebruik geen verkeerde
pmd-zakken

12

Bied je pmd-afval niet aan in een 30
literzak. Gebruik altijd een standaard pmdzak van 75 liter. Opgelet: woon je in een
appartementsgebouw waar er gewerkt
wordt met verzamelcontainers voor afval?
Dan zijn de kleinere pmd-zakken van 30
liter wél voor jou bestemd. Check dus
altijd goed de tekst op de wikkel als je een
nieuwe rol pmd-zakken koopt.

06.26 uur - De eerste
korf, een publieke vuilnisbak, wordt geledigd.
Giovanni rijdt voor de
eerste keer mee met
Laurent en die laatste
toont even hoe het
moet. Laurent kent na 9
jaar immers de kneepjes
van het vak. Het allerbelangrijkste: de zak moet
volledig in de korf. Laurent is de chauffeur van
dienst en dus is een van
zijn taken ook om te
registeren welke korven
hij en Giovanni ledigden
en hoeveel. Ook kan
Laurent registeren of er
in en rond de korf een
sluikstort was.

EEN DAGJE OP PAD MET
DE KORVENRONDE

GLENN,
DE REDDER
IN NOOD

“Ik doe de
korvenronde al
meer dan negen
jaar, dus ik ben een
ancien, maar ik ken
daardoor wel echt
de kneepjes van
het vak.”
Laurent, Milieuwerker IVAGO

11.15 uur – Even naar de
planners bellen, want er is
een probleempje met een
van de korven. Laurent
scant de QR-code en
stuurt die meteen door
naar Glenn, een van onze
planners. Voor alle problemen op pad kunnen
onze ploegen altijd
terecht bij een planner.
Nog snel wat zwerfvuil
rond de korf opruimen en
op naar de volgende korf.
Geen tijd te verliezen!

EINDE VAN
DE DAG
13.11 uur – Laurent en Giovanni rijden
opnieuw binnen met een volle wagen
in ons hoofdkwartier in de Proeftuinstraat. Meer dan 850 kilo afval
storten ze! Het afval wordt verwerkt in
onze afvalenergiecentrale. En Laurent
en Giovanni? Die poetsen hun ophaalwagen en ronden hun werkdag af.

WEETJES OVER AFVAL
In een openbare vuilnisbak mag je geen
huishoudelijk afval achterlaten. Merken
we op dat er te veel van dat soort afval in de korf
zit, dan halen we de vuilnisbak weg.
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Herken jij onze crime scene?

ONTHAAL

MA-VR

08:00 - 17:00 uur

BELCENTRUM

MA-VR

08:00 - 12.00 uur en
13.00 - 17:00 uur

RECYCLAGEPARKEN

DI-ZA

09:30 - 17:15 uur

IVAGO
Proeftuinstraat 43
9000 Gent
09 240 81 11
info@ivago.be
www.ivago.be

v.u. Didier Naessens - algemeen directeur - Proeftuinstraat 43 9000 Gent | www.karakters.be - 02/2022 - 522711

De komende weken zie je ons in de
straten met de campagne ‘Mag het
wat minder afval zijn?’. Lees er alles
over op pagina 7. Scan de QR-code
als je weet waar deze crime scene is,
vul het webformulier in
en maak kans op een
cadeaubon ‘Gent’ ter
waarde van 25 euro!

OPENINGSUREN
IVAGO-RECYCLAGEPARKEN
Onze recyclageparken zijn doorlopend open van dinsdag
tot en met zaterdag, van 9.30 uur tot 17.15 uur. Dat wil
zeggen dat onze parken gesloten zijn op zondag, maandag
en feestdagen (ook op 11 juli).
De recyclageparken zijn gesloten op maandag 11 juli
(Vlaamse feestdag), op donderdag 21 juli (nationale
feestdag) en op maandag 15 augustus (Onze-LieveVrouw Hemelvaart).

OPENINGSUREN
IVAGO-ONTHAAL
Ons onthaal is doorlopend open op werkdagen van 8 tot 17
uur. Je vindt ons in de Proeftuinstraat 43, 9000 Gent. Telefonisch kan je ons bereiken tussen 8 en 12 uur en tussen
13 en 17 uur.
Het IVAGO-onthaal is gesloten op
• Maandag 11 juli – Vlaamse feestdag
• Donderdag 21 juli – nationale feestdag
• Maandag 15 augustus – Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

OPENINGSUREN
IVAGO-MOBIEL
We brengen IVAGO naar jou toe met ons rijdend onthaal.
Lees de laatste updates op www.ivago.be/ivago-mobiel,
en ontdek zo wanneer we waar naartoe rijden.

