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& ZIJN BUREN
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Tijl en zijn buren zie je vaak op zaterdag, gewapend  

met een afvalgrijper, handschoenen en zwerfvuilzakken.  

Vol enthousiasme ruimen ze dan op in de buurt rond  

het volkstuinenpark Slotenkouter, op de grens tussen  

Sint-Amandsberg en Gent. Hun hoogtepunt van het jaar?  

De Gentsche Gruute Kuis, als ze samen met vele andere 

vrijwilligers de handen uit de mouwen steken. Ga naar 

pagina 4 en lees waarom Tijl en zijn buren meedoen aan  

de schoonste week van het jaar. Op pagina 7 kom je  

meer te weten over onze jaarlijkse opruimactie in Gent  

en Destelbergen. 
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SAMEN
OPRUIMEN
IS GEZELLIG!
Voel je ze al, de lentekriebels?  

Misschien ben je al begonnen met  

de grote schoonmaak bij jou thuis. Een 

proper en opgeruimd huis geeft een 

goed gevoel, vind ik. Van een propere 

buurt word ik ook blij! Destelbergenaars 

die hun straat of wijk onder handen 

nemen en rondslingerend afval 

verzamelen, maken me extra trots op 

mijn gemeente. Zo wijs!  

Het blijft werken aan een proper 

Destelbergen. Bij IVAGO weten we dat 

maar al te goed. We zijn dan ook al 

volop bezig met de voorbereiding van 

Destelbergen Helemaal Schoon. Dan 

nodigen we iedereen in Destelbergen uit 

om samen de vuilniszak en het grijpertje 

ter hand te nemen. Die schoonste week 

van het jaar komt stilaan dichterbij: op 

maandag 17 april beginnen we eraan, 

en op zondag 23 april sluiten we af met 

een feestelijke opruimdag in zo veel 

mogelijk straten van Destelbergen.

Jij doet toch ook mee? Door je in te 

zetten voor Destelbergen Helemaal 

Schoon maak je niet alleen je straat 

proper. Het is vooral ook heel gezellig, 

want je gaat samen aan de slag! Je leert 

je buren, collega’s, vrienden en familie 

op een andere manier kennen. Samen, 

in groep, wandelend door je wijk of in 

het buurtparkje. Samen voor een proper 

Destelbergen, dat zorgt voor verbinding 

én fierheid. Voor Destelbergen, en voor 

elkaar. Veel succes, en hopelijk tot dan!

Michaël Vercruyssen

Ondervoorzitter raad van bestuur IVAGO

COLOFON 

Redactie: Afdeling Communicatie

V.U.: Didier Naessens, Algemeen directeur

Fotografie: Bas Bogaerts

Ontwerp en opmaak: karakters.be

Druk: Print.vlaanderen 
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 DE HERSTELLERS VAN DE REPAIR CAFÉS

“Meedoen aan 
Destelbergen 
Helemaal 
Schoon? Dat 
zorgt voor 
een propere 
gemeente, voor 
verbinding én 
voor fierheid!”
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In het recyclagepark 2.0 zal je dus nog beter de 

weg vinden naar de juiste container. De parken 

zullen duidelijk worden opgedeeld, zodat je in een 

oogopslag ziet waar de betalende en de niet-be-

talende zone zich bevindt. We gaan dus voluit voor 

een nog betere service!

Nog een belangrijke reden waarom IVAGO zijn RP’s 

grondig vernieuwt: zo zorgen we ervoor dat je als 

Destelbergenaar nog beter kan sorteren, en dat 

meer afval op een goede manier gerecycleerd 

wordt. Ook de wetgeving stelt – terecht – steeds 

hogere eisen voor afvalinzameling en -sortering. 

De verbouwingswerken in het RP van Destelbergen 

zijn begin februari gefaseerd van start gegaan. We 

streven immers naar zo weinig mogelijk hinder voor 

onze bezoekers. Vanaf 24 april tot en met 12 juni 

blijft het RP van Destelbergen evenwel gesloten 

voor de meest ingrijpende werkzaamheden. In die 

periode kan je natuurlijk terecht in onze RP’s in de 

Proeftuinstraat, aan de Gaardeniersweg, in Drongen, 

Oostakker en Gentbrugge. Die RP’s krijgen vanaf de 

zomer hun make-over, en gaan opnieuw open in het 

najaar. 

Als alles volgens plan verloopt, opent het RP van 

Destelbergen weer zijn deuren in de week van 

12 juni voor inwoners van Destelbergen, met een 

gloednieuw toegangssysteem en een opgefriste 

werking. De officiële opening wordt hoe dan ook op 

tijd aangekondigd.

•  In het vernieuwde RP van Destelbergen zal je als 

gedomicilieerde inwoner van de gemeente voort-

aan je e-ID kunnen gebruiken om binnen te rijden. 

Je e-ID dient als toegangskaart en wordt ingele-

zen bij aankomst.

•  Je vertrouwde IVAGO-kaart wordt afgesloten 

zodra het vernieuwde RP van Destelbergen zijn 

deuren opent. Dat geldt voor alle inwoners van 

Destelbergen. De waarborg van 7,5 euro die voor 

je IVAGO-kaart betaalde, wordt teruggestort op je 

persoonlijke IVAGO-rekening die je ook gebruikt 

voor het afval dat je aanbiedt op je stoep.

•  In het vernieuwde RP van Destelbergen komt er 

een niet-betalend en een betalend deel. De tarie-

ven worden vastgelegd in het retributiereglement 

van de gemeente Destelbergen.

Verdere updates krijg  

je in de volgende 

IVAGO-wijzers.	Hou	ook	

de infoberichten op de 

RP’s	zelf	in	de	gaten,	of	

surf naar onze website 

via deze QR-code:

→MEE
R

 IN
F

O
→

MEER INFO
→

U
P

D
ATES

BETERE 
SERVICE

BETER 
RECYCLEREN

Opgelet: na de opening van het RP van Destel-

bergen kan je als Destelbergenaar voorlopig 

niet	terecht	in	de	RP’s	in	Gent. Pas als de 

eerste RP’s in Gent vernieuwd zijn, in het 

najaar, kan je weer in die RP’s terecht. 

KIJKER
IN DE

De zes recyclageparken (RP’s) van IVAGO krijgen dit jaar 
een grondige make-over, in het kader van de OVAM-re-

glementeringen. Het RP van Destelbergen komt als eerste 
aan de beurt. Hoe ziet het RP van de toekomst eruit? En 

wat verandert er voor jou? Een preview.

3



LOCATIE:  

VOLKSTUINENPARK

SLOTENKOUTER

Opruimen is fantaseren

Bij Tijl en zijn buren gaan de kinderen 
altijd mee op pad. En dat gebeurt 
met heel wat fantasie: “Wie verliest nu 
één schoen?”, “Zou dat een vliegende 
fietszak zijn?” Maar ook: “Ik vind het niet 
leuk om te zien dat het hier zo vuil is. 
Jammer dat mensen dat doen. Maar 
ik zou het nog erger vinden om het 
allemaal te laten liggen. Dus daarom 
ruim ik het graag op.” De rode draad? 
De groep van Tijl houdt het gezellig. 
“Een spelelement inbouwen voor de 
kinderen geeft het opruimen een 
vleugje magie. En voor je het weet, heb 
je zo heel wat afval verzameld.”

E
X

T
R

A → VAN O
N

S
 →

 V

OOR JOU →

Scan de QR-code en ontdek  

allerlei leuke opruim-

spelletjes.	Dé	succesfactor	

voor een geslaagde 

schoonmaakactie met 

kinderen.	

Een nette buurt hebben 
en houden, in Gent en 

Destelbergen: dat is een 
kerntaak van IVAGO. 

Gelukkig krijgen we daarvoor 
de hulp van heel wat 

vrijwilligers. Van 17 tot en 
met 23 april is het weer tijd 

voor de schoonste week 
van het jaar en steken we 
met z’n allen de handen 

uit de mouwen voor onze 
jaarlijkse opruimactie: 
de Gentsche Gruute 

Kuis en Destelbergen 
Helemaal Schoon. Met 

vereende krachten 
houden we het proper. En 

gezellig! Dat bewijst Tijl 
samen met zijn buren.

“DE GENTSCHE

GRUUTE KUIS?

DAT IS GEWOON

HEEL GEZELLIG!”
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PROPERE PIERKES

“Een paar keer per jaar organiseren we een 

Clean-Up Saturday”, vertelt Tijl. “Een voormiddag 

waarop we alle tuiniers oproepen om samen de 

buurt rond de volkstuintjes en de toegangs- 

wegen op te ruimen. Het idee is ontstaan doordat 

heel wat tuiniers zich zorgen maakten over de 

netheid van de tuintjes. De groep van onze chalet 

ondernam actie en zorgde ervoor dat we Propere 

Pierkes werden, de officiële naam voor vrijwillige 

afvalopruimers.”

“Er zijn verschillende tuiniers die het hele project 

helpen trekken. Sandra zorgt er gewoonlijk voor 

dat er opruimmateriaal voorhanden is. Zelf doe 

ik vaak de communicatie over onze opruimac-

ties voor de buren en andere tuiniers. Maar het 

gebeurt allemaal heel spontaan, zonder verplich-

tingen. Die laagdrempeligheid zorgt ervoor dat 

we vaak met een 15-tal tuiniers en buren aan 

het opruimen slaan. Bovendien worden we vaak 

verwelkomd met een berg koffiekoeken. Ideaal om 

met nog meer energie te starten. En achteraf? 

Dan drinken we gezellig iets samen: een traktatie 

als bedankje vanuit de volkstuintjes.”

TEAMWERK

Het opruimhoogtepunt van het jaar? “De Gentsche 

Gruute Kuis! Elk jaar doen we mee. We willen het 

absoluut niet meer missen, en daar zijn twee 

redenen voor: de buurt is opnieuw net en je leert 

je buren kennen, of beter kennen.”

“Zwerfvuil op straat heeft een negatieve bijklank”, 

weet Tijl. “Je stoort je er dagelijks aan, maar je 

hebt niet meteen de reflex om er in je eentje iets 

aan te doen. Daarom is de Gentsche Gruute Kuist 

iets heel schoons, iets positiefs: samen met heel 

wat andere Gentenaren en Destelbergenaren 

onderneem je die dag actie. Als achteraf alle 

afvalgrijpers opnieuw de doos in gaan, zie je de 

tevredenheid. Alles ligt er netjes bij. Bovendien 

geven we tijdens de Gentsche Gruute Kuis een 

duidelijk signaal aan de buurt: andere mensen, 

zelfs je buren, ruimen (jouw) rommel op. Dus hou 

het proper vanaf nu! En beschouw het als een 

warme uitnodiging om ons te komen helpen.”

MAGIE EN BLIJE 
GEZICHTEN

Die uitnodiging nemen Tijl en zijn buren letterlijk: 

“Vorig jaar deden we een oproep naar de hele 

buurt, en dus niet enkel naar de tuiniers, om mee 

te doen aan de Gruute Kuis. Het opruimgebied 

werd uitgebreid naar de straten en pleintjes in 

de wijk. Opruimen deed je waar je zelf wou, het 

opruimmateriaal kon je ophalen aan de chalet, 

en de volle zakken liet je ook daar weer achter. 

Het werd een gigantisch succes! Niet alleen was 

de hele buurt kraaknet, het was ook een fantas-

tische gelegenheid om je buren te leren kennen. 

We hadden een gemeenschappelijk doel: de 

perfecte gespreksopener. Dat schept een band. 

En net dat maakt de Gentsche Gruute Kuis zo 

bijzonder: het evenement brengt mensen samen, 

op een heel eenvoudige manier.”

“We willen het daarom in 2023 opnieuw zo aan-

pakken, en nog meer buren samenbrengen. De 

kinderen vinden het fantastisch, volwassenen 

zien het als een waardevolle activiteit. Dat zorgt 

voor magie en blije gezichten.”

HET ECHTE 
LENTEGEVOEL

“De voorbije jaren hebben we gemerkt dat het 

allemaal niet te zot hoeft te zijn. Opruimmateriaal 

en een verzamelplek voor het samengeraapte 

zwerfvuil: dat is voldoende. Je ziet, de Gentsche 

Gruute Kuis spreekt voor zich. De buren verzinnen 

dus als vanzelf allerlei acties om er een geweldige 

editie van te maken. Wij zijn helemaal klaar voor 

de Gentsche Gruute Kuis van 2023, die dit jaar een 

maand later plaatsvindt dan anders. En dat vinden 

wij geweldig! Want zo is er een echt lentegevoel, 

en veel meer kans om in het zonnetje te kunnen 

klinken op een geslaagde editie.”

ER	IS	ALTIJD	BEWEGING	IN	EN	ROND	HET	VOLKSTUINENPARK	SLOTENKOUTER.	OOK	OP	

ZATERDAGOCHTEND	OM	10	UUR.	ALS	JE	GOED	KIJKT,	ZIE	JE	AL	EEN	PAAR	TUINIERS	IJVERIG	BEZIG.	

OP	DE	DAG	DAT	WE	BIJ	TIJL	LANGSGAAN,	IS	ER	NOG	MEER	BEWEGING	DAN	ANDERS,	WANT	IN	DE	

CHALET	SLASH	CLUBHUIS	IS	ER	EEN	NIEUWJAARSRECEPTIE.	ALVORENS	TE	KLINKEN	OP	2023,	RUIMEN	

ENKELE	BUREN	DE	OMGEVING	ROND	DE	VOLKSTUINTJES	OP.	TIJDENS	DIE	ACTIE	VERTELT	TIJL	WAAROM	

MEEDOEN	AAN	DE	GENTSCHE	GRUUTE	KUIS	ZOVEEL	MEER	IS	DAN	ENKEL	OPRUIMEN.		
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Voor alle duidelijkheid: de nieuwe 
tarieven betekenen geen aardver-
schuiving. Met de nieuwe tarieven 
blijft het principe ‘de vervuiler be-

taalt, de sorteerder wordt beloond’ 
consequent toegepast. 

Wil je weten welke impact de nieuwe tarieven hebben 

op je afvalfactuur? Vanaf 1 maart kan je terecht op 

www.ivago.be (menu-knop ‘Mijn IVAGO’ bovenaan op 

de homepage) voor een simulatie. Concreet: je kunt je 

echte afvalfactuur van 2022 vergelijken met een fictieve 

afvalfactuur van 2023 volgens de nieuwe tarieven. Zo 

zie je in een oogopslag welk verschil de nieuwe tarieven 

voor de afvalophaling betekenen voor jou (en je gezin) op 

jaarbasis. 

MEER INFORMATIE? RAADPLEEG HET AFVALRETRIBUTIEREGLEMENT  

VAN	DESTELBERGEN	VIA	WWW.IVAGO.BE/REGLEMENTEN.

ALLE	HUISGEZINNEN	IN	DESTELBERGEN	BESCHIKKEN	

STANDAARD OVER EEN GROENE CONTAINER VOOR 

GFT	EN	EEN	GRIJZE	CONTAINER	VOOR	RESTAFVAL.	

JE	BETAALT	EEN	KLEINE	KOST	PER	AANBIEDING	EN	

PER	KILO	AANGEBODEN	AFVAL.	ONLANGS	KEURDE	

DE GEMEENTERAAD VAN DESTELBERGEN DE NIEUWE 

TARIEVEN	GOED	VOOR	DE	AFVALOPHALING	AAN	HUIS.	

ONTDEK	HIER	WAT	DAT	CONCREET	BETEKENT.

NIEUWE TARIEVEN 
AFVALOPHALING 
AAN HUIS
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17-23 APRIL

EEN HEUSE LENTESCHOONMAAK 
IN DE STRATEN EN OP DE PLEINEN 
BIJ JOU IN DE BUURT. DAT DOEN 
WE AL MEER DAN 10 JAAR TIJDENS 
DE GENTSCHE GRUUTE KUIS 
EN DESTELBERGEN HELEMAAL 
SCHOON. DIT JAAR SCHIETEN 
WE IN ACTIE VAN 17 TOT 23 
APRIL. DRAAI DEZE BLADZIJDE 
OM EN ONTDEK HOE ONZE 
OPRUIMPROJECTEN OVER DE 
JAREN HEEN GROEIDEN TOT HET 
SCHOONSTE EVENEMENT VAN 
HET JAAR. EN WAAROM MEEDOEN 
EEN ABSOLUTE MUST IS. 

DE SCHOONSTE WEEK
VAN HET JAAR
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Het concept van de Gentsche Gruute Kuis en van Destelbergen Helemaal Schoon: Gentenaren en Destelbergenaren 

organiseren een opruimactie op een zelfgekozen plek. Ons doel: zo veel mogelijk inwoners doen mee en ijveren voor 

een zwerfvuilvrije buurt.  

• 2011 

De eerste officiële Gentsche Gruute Kuis, want klein-

schalige opruiminitiatieven waren al jaren bon ton in 

Gent en omstreken – en ook toen bood IVAGO al de 

nodige ondersteuning met onder meer opruimmateri-

aal. “In 2011 rijpte het idee om van al die opruimacties 

een stadsoverschrijdend evenement te maken”, ver-

telt Koen Van Caimere, toen Afdelingshoofd Commu-

nicatie bij IVAGO en sinds 2021 gepensioneerd. “Eerst 

samen met de buurtwerking van de Stad Gent, later 

sprong ook de gemeente Destelbergen op de kar.”

• 2016 

Ook de Gentse studenten organiseren dat jaar voor 

de eerste keer samen een grote opruimactie. 

• 2020 

Voor het eerst in negen jaar is er geen lenteschoon-

maakactie. We zitten allemaal in ons kot door corona.

• 2021 

Een speciale editie, want volledig coronaproof. Alles 

staat in het teken van vier: opruimen met maximaal 

vier personen, vier straten, vier zakken en samen een 

vieruurtje als beloning.

• 2022 

Voor de eerste keer duren de Gentsche Gruute Kuis 

en Destelbergen Helemaal Schoon een volledige 

week. Zo kunnen ook scholen, verenigingen en 

bedrijven meedoen. 

AL	SINDS	2011	ROEPT	IVAGO	ZO	VEEL	MOGELIJK	HELPENDE	HANDEN	OP,	ZOWEL	IN	GENT	ALS	IN	DESTELBERGEN,	

VOOR	ONZE	JAARLIJKSE	OPRUIMACTIES:	DE	GENTSCHE	GRUUTE	KUIS	EN	DESTELBERGEN	HELEMAAL	SCHOON.	

IEDEREEN	IS	WELKOM,	OF	JE	NU	ALLEEN	BENT	OF	IN	GROEP.	OOK	VERENIGINGEN,	BUURT-	EN	WIJKCOMITÉS,	

SCHOLEN,	BEDRIJVEN,	STUDENTEN	…	MAKEN	AL	JAREN	MET	VEEL	PLEZIER	ONZE	STRATEN	EN	PLEINEN	

ZWERFVUILVRIJ.	HOE	HET	BEGON	EN	HOE	HET	NU	GAAT?	LEES	VOORAL	VERDER!

“Waarom ik meedoe aan de 
Gentsche Gruute Kuis? Omdat 
ik het belangrijk vind dat onze 
pleintjes en straten er netjes 
bij liggen. Maar ook omdat de 

Gentsche Gruute Kuis de ideale 
gelegenheid is om verbinding te 
zoeken met onze buren. Samen 
opruimen, dat schept een band! 

Bovendien is het supergezellig: de 
hele buurt bruist, iedereen is in de 

weer om alles proper te maken.”
Annick, trouwe deelnemer uit de wijk Westveld

2023
Stevenen we dit jaar af op een record-

aantal deelnemers? 

Help ons  

en schrijf je vóór 10 april 2023 in via 

www.destelbergenhelemaalschoon.be!
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De Gentsche Gruute Kuis en Destelbergen Helemaal Schoon: het begon aan de 

basis, dankzij Gentenaren en Destelbergenaren die zwerfvuil wilden opruimen. 

Nog altijd is het een initiatief zonder veel regels. Kom je met z’n vieren opruimen, 

of met 100 man? Eén enkel pleintje, of een volledige buurt? Allemaal goed!

DE ROL VAN IVAGO

Elk jaar treffen we achter de schermen heel wat 

voorbereidingen, zodat de Gentsche Gruute Kuis 

en Destelbergen Helemaal Schoon vlot kunnen 

verlopen. Daarom sluiten we de inschrijvingen voor 

de Gentsche Gruute Kuis en Destelbergen Helemaal 

Schoon al af op 10 april 2023. Zo kunnen we alles 

correct in kaart brengen en vermijden we dat het 

verzamelde zwerfvuil blijft rondslingeren. 

• JANUARI 2023 

Tijd voor actie: opruimmateriaal bestellen voor 

alle deelnemers, de websiteteksten schrijven 

en het inschrijfformulier updaten, vastleggen 

van alle locaties waar we het opruimmateriaal 

verdelen … 

•  FEBRUARI 2023 

We proberen nu al zo veel mogelijk buzz te 

creëren rond de Gentsche Gruute Kuis en 

Destelbergen Helemaal Schoon. Spot jij onze 

affiches, of onze stickers op de afvalkorven? 

• MAART 2023 
Heel wat administratie en logistiek: inschrijvin-

gen opvolgen, materiaal klaarzetten en in grote 

pakketten verdelen, afvalophalers zoeken voor in 

het weekend … 

• APRIL 2023
• Onze planners maken een gigantisch schema en 

dokteren uit hoe we in één week tijd alle zwerf-

vuilzakken kunnen ophalen. 

132	OPRUIMTEAMS, GOED VOOR  

BIJNA 4.000	HELPENDE	HANDEN

40	DEELNEMENDE	SCHOLEN,	

VERENIGINGEN,	BEDRIJVEN	…	

MEER DAN	4.000	KILOGRAM	

ZWERFVUIL	WERD	OPGEHAALD

IN 2022 HADDEN WE EEN FANTASTISCHE 
EDITIE VAN DE GENTSCHE GRUUTE KUIS  
& DESTELBERGEN HELEMAAL SCHOON:

Ook zwerfvuilvrijwilliger 
worden? 
Krijg je de smaak helemaal te pakken en wil 

je het hele jaar door je straat of wijk oprui-

men? Word dan zwerfvuilvrijwilliger. Stuur een 

mailtje naar leefmilieu@destelbergen.be!

Doen we dit jaar nóg beter? Schrijf je vóór 10 april 

2023 in via www.destelbergenhelemaalschoon.be! 

Door mee te helpen opruimen 

• maak je je straat en/of buurt proper;

• leer je je buren (beter) kennen;

• kan je je familie en vrienden nog eens uitnodigen;

• kan je als vereniging of bedrijf iets doen voor  

de buurt;

• organiseer je de ideale teambuilding. 

Geen zin om zelf een opruimactie te organiseren? 

Sluit je dan aan bij een bestaande actie, je vind ze 

allemaal via mooimakers.be/opruimacties.
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Sorteer correct,  

ook in het recyclagepark

Kom je met afval naar het recyclagepark? 

Ook dan is correct sorteren de boodschap. 

Ben je niet zeker in welke container je 

afval precies thuishoort? Spreek onze 

parkwachters aan, zij helpen je zeker 

verder. Of check op voorhand onze afval-

gids via www.ivago.be/afvalgids.

Let op met kga! 

Klein gevaarlijk afval (verdunners, verf, 

lak …) breng je sowieso naar de kga-

stand in het recyclagepark. Waarom dat 

zo belangrijk is? Eind december brak er 

nog brand uit in het recyclagepark aan de 

Gaardeniersweg: iemand had spuitbussen 

en resten van zuren in de perscontainer 

voor brandbaar grofvuil gedropt. Een zeer 

gevaarlijke cocktail!

Denk aan onze parkwachters

Breng je scherven van porselein en/of van 

glas naar het recyclagepark? Drop die dan 

zeker niet in de container voor steenpuin! 

Onze parkwachters moeten die scherven 

uit de container vissen, omdat het 

steenpuin anders niet correct verwerkt kan 

worden, en verwonden er zich regelmatig 

aan. Dus: scherven van porselein / glas 

horen thuis in de container ‘gemengd te 

storten’ (inert).

KAPOTTE 
WERKBROEK

16.45 uur – Hoewel we pas 
starten met herstellen om 

17 uur staan de eerste 
bezoekers al klaar. De 

reparateurs geven daarom 
al vóór het beginuur het 

startschot. De elektrotafels 
staan al snel vol met een 

stofzuiger, stereo, 
handtelefoon … 

Ondertussen heeft ook 
hersteller Rita haar eerste 
bezoeker: Thierry, een van 

onze chauffeurs. Hij laat zijn 
werkbroek herstellen die hij 
al minstens tien jaar heeft.

VERGADERZAAL 
WORDT 
HERSTELPLAATS   
15.55 uur – Alles staat klaar 
om de vrijwillige herstellers 
te ontvangen van het 
allereerste Repair Café  
dat plaatsvindt op de 
IVAGO-site. We zeggen  
en schrijven 21 december 
2022. Onze vergaderzalen 
bouwden we om tot ruimtes 
waar elektro, fietsen en 
textiel kunnen worden 
hersteld. Met wat gezonde 
spanning ontvangen we  
de reparateurs. Zij zien  
het helemaal zitten. 

10



STEVIG TEMPO 
18.15 uur – Onze vrijwilligers her-
stellen in een stevig tempo. De 
ene reparatie gaat al wat 
gemakkelijker dan de andere. Zo 
krijgt de fietshersteller op een-
twee-drie een voor- en achter-
licht aan de praat, komt er plots 
muziek uit een stereo …. Aan de 
gigantische tv wordt evenwel 
volop gesleuteld, maar we mis-
sen het vervangstuk. Dan maar 
samen de nodige zaken bestel-
len en duidelijke instructies 
geven. 

EEN DAGJE OP PAD MET … 
DE HERSTELLERS VAN DE RÉPAIR CAFÉS

“Breng niet zomaar iets 
naar het recyclagepark. 
Want wie weet, kunnen 
wij het nog herstellen.”  

Paul, vrijwillige reparateur

WAT IS EEN 

REPAIR CAFÉ?

Een	Repair	Café	is	een	bijeenkomst	waar	

vrijwillige reparateurs helpen bij het her-

stellen	van	allerlei	voorwerpen,	zoals	kledij,	

elektrische	apparaten,	meubels	en	fietsen.	

Wil je je kapotte spullen 

nog	een	kans	geven,	kom	

dan	zeker	eens	langs!	Alle	

datums en locaties vind je 

via deze QR-code: 

MOE MAAR VOLDAAN
19.55 uur – Nog vijf minuten op de 
klok, en nog één wachtende met 
een kapotte broodrooster. Geen 
probleem voor onze herstellers, 
want ook de broodrooster wordt nog 
onder de loep genomen. Na een 
geslaagd Repair Café trakteren we 
de reparateurs op een lekker 
broodje en taartje. Moe maar vol-
daan kunnen we allemaal naar huis.
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Maak een kringloop in je tuin!

Tuintakken verwerk je makkelijk zelf in
artistieke creaties, plantensteunen,
vlechtwerkjes, insectenhotels, takkenrillen,... 

Composteren, composteren. Wie zijn best doet, zal het leren!

Compost maak je in minder dan een jaar door tuin- en keukenresten luchtig te verwerken
in een compostvat of -bak. Met die compost kan je trouwens zelf potgrond maken of kan
je de bodem in je moestuintje verbeteren, wat dan weer goed is voor wateropname en
drainage van je grond. Meer info vind je op vlaco.be/thuiscomposteren. 

Gesnoeide tuintakken? Die gebruik je gewoon opnieuw!

Met grasmaaisel kan je mulchen, net als met droge
bladeren. Mulchen, dat is het toedekken van de
bodem met een laag tuinresten. Hoe je dat doet? 
Dat ontdek je op vlaco.be/mulchen.

Hoe meer plantenresten je ter plaatse houdt, des te meer koolstof je weer in de grond
stopt. En koolstof in de bodem, da's een pak beter dan koolstof die vervliegt.

Meer informatie? Surf naar vlaco.be!
Tip: bestel of download verschillende brochures
op vlaco.be/publicaties.

Heb je al van mulchmaaien gehoord? 

“Wees blij als het regent, want als je niet blij bent, dan regent het ook.”
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OPENINGSUREN 
IVAGO-RECYCLAGEPARKEN

Onze recyclageparken zijn open van dinsdag tot en met 

zaterdag, van 9.30 uur tot 17.15 uur. Op zondag, maandag 

en feestdagen zijn onze parken gesloten. De recyclage- 

parken zijn dus gesloten	op	donderdag	18	mei	(O.L.H.	

Hemelvaart). Op vrijdag 19 mei zijn de parken weer open.

OPENINGSUREN 
IVAGO-ONTHAAL

Ons onthaal is 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. Elke dag zijn we 24 uur op 24 uur beschikbaar via ons 

e-loket op www.ivago.be	(Mijn	IVAGO). 

Het IVAGO-onthaal is gesloten op

•  maandag 10 april (Paasmaandag)

• maandag 1 mei (dag van de Arbeid)

• donderdag 18 mei (O.L.H. Hemelvaart)

• maandag 29 mei (Pinkstermaandag)

RECYCLAGEPARK  
DESTELBERGEN  
GESLOTEN VAN 24/4 - 12/6

De zes recyclageparken (RP’s) van IVAGO krijgen dit jaar 

een grondige make-over. Het RP van Destelbergen komt 

als eerste aan de beurt en is gesloten 

vanaf 24 april tot en met 12 juni (onder 

voorbehoud). Daarna opent het park 

opnieuw zijn deuren, voorlopig enkel 

voor inwoners van Destelbergen. Meer 

info & alle updates via deze QR-code:
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ONTHAAL MA-VR 08:00 - 17:00 uur

BELCENTRUM MA-VR 08:00 - 12.00 uur en 
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IVAGO 
Proeftuinstraat 43

9000 Gent

09 240 81 11

info@ivago.be

www.ivago.be
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WEDSTRIJDVRAAG: in welke container 

moet je kapotte radio? 

Een kapotte radio breng je naar het recy-

clagepark, maar in welke container gooi  

je die? Scan de QR-code  

en bezorg ons je antwoord. 

Wie weet win jij een  

Cadeaubon Gent!


