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Op donderdag 
14 oktober zijn al 

onze recyclageparken 
uitzonderlijk 

gesloten.
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Schepen van Leefmilieu - Destelbergen

Beste lezer

De gemeente net houden, is veel meer dan enkel het 
afval van je stoep ophalen. Zo is onze Technische 
Dienst actief op het openbaar terrein om alles proper 
te maken. Het laatste anderhalf jaar ontdekten 
we samen lokale pleintjes, parkjes en sloegen we 
massaal aan het wandelen en fietsen. Helaas wil dat 
ook zeggen dat er steeds meer zwerfvuil is. 

Gelukkig kunnen we rekenen op de Technische Dienst 
om dat zwervend vuil op te ruimen. Elke dag opnieuw 
gaan ze de strijd met het zwerfafval aan, met één 
enkel doel: een nette gemeente. Maar een proper 
Destelbergen is er ook dankzij vele helpende handen. 
Denk maar aan de onvoorwaardelijke inzet van onze 
zwerfvuilvrijwilligers. Zij ruimen vrijblijvend op en dat 
op een zelfgekozen plek. 

Wij rekenen ook op jou. Gooi je afval in een vuilnisbak. 
Als die vol is, neem het dan mee naar de volgende bak 
of naar huis. Op die manier geef je afval geen kans om 
te zwerven. Spot je toch rondslingerend afval? Raap 
het op en gooi het in een vuilnisbak. Een goede daad 
waarmee je de Technische Dienst een propere dienst 
bewijst.

Samen voor een schoon Destelbergen,
dan is iedereen content. 

Michaël
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‘Bewust omgaan met afval en met 
ons leefmilieu werd me met de 
paplepel ingegeven. Mijn vader was 
amateurbioloog en maakte bijvoorbeeld 
van oude milieuboxen een ingenieus 
waterzuiveringssysteem. Zo extreem ben 
ik niet, maar hetzelfde engagement zit 
wel in mijn achterhoofd.’ Aan het woord is 
Lectrr, bekende Gentenaar en minstens 
even bekend van zijn pittige cartoons 
over alles wat actueel is.

Geen raketwetenschap

Sorteren is een van die dingen die ik automatisch 
doe. Het gebeurt gewoon. En ik verwacht dat ook van 
mijn kinderen. Zie ik hen een klokhuis bij het restafval 
kegelen, dan hebben ze het wel geweten. Niet alleen 
omdat sorteren snel heel wat euro’s uitspaart, maar ook 
omdat het een kleine moeite is en je helpt het milieu.

Sorteren is misschien niet altijd even gemakkelijk, 
maar het is geen raketwetenschap. De 
standaardzaken wennen snel. Bij de pmd-wijzigingen 
hingen we prompt de sorteeraffiche op en gingen 
we er gretig mee aan de slag. Al snel gingen heel 
wat extra dingen in de blauwe zak en werden we 
ons ook bewuster van hoeveel plastic huishoudelijk 
verpakkingen we gebruiken.

Bio I Lectrr
• Lectrr is de alias van Steven Degryse. Hij werd 

geboren in Roeselare, maar woont al lang in Gent. 
• Hij is de huiscartoonist van de krant De Standaard.  
• Als cartoonist tekent hij voor verschillende 

nationale en internationale tijdschriften, kranten 
en weekbladen. 

• Lectrr is lid van Cartooning For Peace en is jurylid 
voor verschillende tekenwedstrijden.  

• Naast cartoonist is Steven ook striptekenaar, 
scenarist van strips, stand-upcomedian …  

• Onlangs kwam zijn boek ‘Ondanks de Ondergang’ uit. 

SORTEREN IS EEN SPELLETJE
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Een pmd-tetris

Ik voel dat afval sorteren voor ons steeds meer een 
spelletje wordt. Eén groene zak met restafval op de stoep 
in plaats van twee, dat is het doel! Wetende dat het er de 
volgende keer wellicht wel twee zijn. Elke week proberen we 
het gewoon opnieuw. Onze pmd-zak zie ik hierdoor als een 
spelletje Tetris. Ik wil zo weinig mogelijk lijnen, want net als 
bij Tetris voelt dat aan als verliezen. 

Duwen en proppen zijn geen opties om het volume van je 
pmd-zak te verkleinen, dat ontdekte ik al snel. We gebruiken 
amper petflessen, dus die impact is minimaal. Hoe we er 
wel in slagen om minder hoog te stapelen in onze pmd-zak? 
We kopen grotere verpakkingen. Een koek is niet langer 
het gegeerde lekkers dat in een plastic verpakking zit, met 
daarrond nog een verpakking en wie weet nog een verpakking. 

Lekkere restjes

Er verdwijnt heel wat minder afval in onze restafvalzak, 
want naast het sorteren van pmd gebruiken we ook onze 
gft-container. Maar veel restjes hebben we niet. Er lopen 
twee puberende zonen bij ons rond en dat kan je een 
beetje vergelijken met het middeleeuwse huisvarken dat er 
was om de kliekjes op te smikkelen. 

Koekjes en chips, neen. Nog een restje lasagne, neen. Dan 
maar een brokje venkel. We bewaren restjes, maar veel kans 
krijgen die dus niet om slecht te worden. Bij het ontbijt wordt 
al het brood tot op de laatste kruimel opgegeten, of eerder 
opgevreten, om daarna nog een laatste hongerke weg te 
werken met een overgebleven pizzapunt. 

Die gasten eten je letterlijk arm. Ik denk dat we jaarlijks zeker 
een halve auto aan brood betalen. Gelukkig bestaat er zoiets 
als Too Good To Go. Via de app haal je voor een spotprijs 
de restjes op bij deelnemende handelaars. Drie euro bij de 
bakker betekent sowieso een berg aan lekkers. Eén ding 
staat vast: het is altijd spannend wat je krijgt. Een kliekje 
pasta, een gedeukte bloemkool of vegetarische burgers die 
de vervaldatum naderen. Het is dus niet enkel goed voor je 
portemonnee, maar ook om voedselverlies tegen te gaan. 

Tips om geurtjes te vermijden

Lectrr merkt op dat door de nieuwe pmd-regels 
het langer duurt om een zak met restafval te 
vullen, waardoor die vaker stinkt. Zijn tip: bewaar je 
afvalzakken in een bak of emmer die goed afsluit. 

Een IVAGO-tip: schraap of spoel verpakkingen 
volledig uit. En vergeet niet om pmd los in de blauwe 
zak te gooien. Stapel potjes niet en vul ze nooit met 
andere pmd. 
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Zelfgeplette confituur

Volgens mij kan er nog veel veranderen op het vlak van 
voedselverlies. Na een zalige vakantie in Frankrijk besef 
ik weer hoe kieskeurig we zijn. In andere landen mogen 
groenten en fruit een deukje, een schimmelplekje … 
hebben. Hier wordt het simpelweg niet verkocht, laat staan 
opgegeten. 

Een beetje vreemd, want met de smaak van gedeukt fruit 
is niks mis. Moeten we ons niet eerder vragen stellen bij 
perfect ronde tomaten? Misschien overdrijf ik hier, maar 
als kind werd alles uit de moestuin van mijn grootvader 
optimaal benut. Mijn moeder maakte vlierbessenconfituur 
met bessen uit de berm, vakkundig geplet door onze kinder-
voetjes. 

Zelfgeplette confituur in bokalen, heerlijk! Ik moet plots aan 
iets denken, nu ik ‘bokalen’ zeg. In ons vorige huis deed 
ik een poging om het bijhuis om te toveren tot een leuke 
werkplek. Een van de zaken die ik wou doen, was een nieuw 
vloertje plaatsen. Bij het uitbreken van de oude tegels 
vond ik (gebroken) bokalen met afval erin. Batterijen, een 
of ander vet en heel wat dingen die gewoonweg onherken-
baar waren. Recyclageparken waren jaren geleden blijkbaar 
onbekend, of onbereikbaar. 

Duik niet in iemand 
anders zijn container 

Vroeger werd er wel eens in een container gedoken 
om restjes te redden. Maar het is strafbaar om 
spullen, ook al zijn die nog bruikbaar, uit een afvalzak 
of -bak te halen. Ook in het recyclagepark mag je niks 
uit de containers nemen. 

De boodschap is dus om te goochelen met restjes 
(meer hierover op pagina 11) en niet kapotte spullen 
naar de Kringwinkel of Open Plaats te brengen. 

Vintage afval

Vroeger, als kind, was het recyclagepark ook voor ons 
moeilijk te bereiken. Ik herinner me dat naar het recyclage-
park gaan een ware uitstap was. Ik kan me niet meer voor 
de geest halen hoe het er exact uitzag, maar wel dat we 
vaak met méér naar huis kwamen dan we vertrokken. 

Misschien vind ik daardoor het recyclagepark zo’n unieke 
plek. Ik ben heel curieus en op een recyclagepark valt er 
altijd wel iets te zien. Bij de container hout en metaal denk 
ik vaak: ‘Dit is vintage, hiervoor kan je nog 50 euro krijgen’. 
Maar meenemen, mag niet. Helaas worden spullen ook vaak 
achtergelaten op openbare plaatsen. Sommige collega’s 
die bezig zijn met upcycling, en dus van afval kunst maken, 
vinden hun materiaal op de stoep. 

Te gek voor woorden is dat. Mijn ogen gingen een eerste 
keer open tijdens een Gentsche Gruute Kuis. Al snel vonden 
we twee matrassen, een microgolfoven en vulden 
we enkele zwerfvuilzakken. Soms wil ik 
geloven dat de toestand beter is, doordat 
er meer sociale controle is. Maar als 
je rondom je kijkt, dan valt het op dat 
sluikstorten en zwerfvuil alomtegen-
woordig zijn.

Ik stel voor dat we allemaal 
alerter zijn over de zaken 
die onder onze neus ge-
beuren. Dat brengt ons 
al een stap verder. Zo-
als gezegd: je hoeft geen 
grote of heldhaftige zaken te 
ondernemen. Mijn gezin en ik 
deden geen al te grote veran-
deringen in ons koopgedrag 
en toch bieden we minder 
afval aan. Een natuurlij-
ke reflex, meer heb je 
niet nodig.

Niet in een bokaal, wel op het recyclagepark

Gooi vet of olie nooit in de goot en spoel het niet 
zomaar door. Breng het in de originele verpakking 
naar het recyclagepark en plaats het op de kga-tafel. 

Hoe je batterijen correct wegdoet, lees je op de 
laatste pagina van deze IVAGO-wijzer. 
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ZIJ HOUDEN 
HET PROPER

In Gent en Destelbergen staan er zo’n 2.660 korven. Korf is 
het woord dat wij gebruiken voor een openbare vuilnisbak. 
IVAGO en de Technische Dienst van Destelbergen ledigen 
sommige korven elke dag of zelfs verschillende keren per 
dag. Andere slechts één maal om de twee 
weken. Hoe vaak we een korf legen, hangt 
af van de locatie en het seizoen. In de 
zomer legen we de korven vaker en 
loopt dat al snel op tot 
14 ledigingen per week. 

Per week halen IVAGO en 
de Technische Dienst van 
Destelbergen meer dan 
11.000 kg afval uit onze 
korven. Daar komen nog 
heel wat kilo’s bij, want 
ook het veegvuil van de 
verschillende teams en het 
opgehaalde zwerfvuil van onze 
vrijwilligers moet je nog bij het 
totaalplaatje tellen. 

Samen voor een schoon Gent en een proper 
Destelbergen. Dat is een van onze doelen. 
Niet altijd even gemakkelijk, want Gent en 
Destelbergen zijn samen 182,76 km2 groot. 
Gelukkig slaan verschillende teams de handen 
in elkaar om onze ambitie waar te maken. Elk 
team heeft een specifieke taak, maar allemaal 
hebben ze evenveel passie. 

JEAN-CLAUDE EN BJORN  IVAGO

Jean-Claude en Bjorn werken bij IVAGO en zijn verantwoorde-
lijk voor het legen van de afvalkorven in de Gentse parken. 

‘Alles steunt op samenwerken en dat kunnen we het al-
lerbest met elkaar. Zodra de eerste korf geleegd is, 

gaan we volle gas vooruit en kan niemand ons 
nog tegenhouden.’

‘We zijn pas gerust als onze ronde 
effectief is afgewerkt, want dan 

weten we dat alles netjes is. Klaar 
om de volgende dag opnieuw op 
pad te gaan, opnieuw ten strijde 
te trekken. Hoewel er steeds 
meer op te ruimen valt, houden 
we het vol doordat we elkaar 
hebben. Ook de dankbaarheid 
van sommigen is fantastisch. 

Een kleine dankjewel betekent 
gigantisch veel voor ons.’ 

‘Elke dag is er wel iets wat ons 
verbaast, maar we gaan 

elke uitdaging aan. En 
dat met een glimlach, 
want hoewel het soms 
pompen of verzuipen 
is, blijven we onze job 
heel graag doen. We 

werken met veel plezier 
aan een schoon Gent en 

hopen dat iedereen dat met 
ons wilt doen.’ 

Hondenpoepzakjes, 
ook al zijn die 
biologisch 
afbreekbaar, knoop je 
stevig dicht en werp je 
in een hondentoilet of 
in een lege korf. Gooi 
ze nooit in de berm, 
het hoge gras, de riool 
of een waterloop.
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             Sluikstort melden 

Sluikstort is het opzettelijk achterlaten van 
huishoudelijk afval op een openbare plek. Denk aan 
elektrische toestellen, zakken restafval, kleren … 

Zag je een sluikstort? Laat het ons weten via
www.ivago.be of via de website van de gemeente. 
Ons doel is om gemelde sluikstorten binnen de 
72 uur op te ruimen. 

ANDRIES EN MARC  TD VAN DESTELBERGEN

Andries en Marc werken bij de Technische Dienst (TD) van 
Destelbergen. Andries vind je vaak op kantoor om adminis-
tratieve zaken te regelen. Marc daarentegen is steeds op 
pad en leegt de publieke vuilnisbakken, verwijdert zwerfvuil 
en sluikstort, en veegt de straten.

‘We hebben een heel afwisselende job, niks is voorge-
kauwd. Dat maakt het leuk, net als de schouderklopjes van 
inwoners die het waarderen als het opgeruimd is.’ 

‘Toch is het een niet te onderschatten klusje om alles net 
te houden, want het is vaak dweilen met de kraan open. 
Je ruimt alles op en een uur later zie je het al niet meer. De 
boosdoener? Rondslingerende 
blikjes en petflesjes. Dat is 
soms heel frustrerend, 
maar gelukkig zijn er 
de zwerfvuil-
vrijwilligers 
die dat mee 
opvangen.’ 

‘In Destel-
bergen staan 
er zo’n 160 
vuilnisbak-
ken waar we 
blindelings 
naartoe rijden. 
We merken dat 
de nieuwe, groene 
afvalkorven een serieu-
ze verbetering zijn. Vroeger 
hadden we oranje, schreeu-
werige vuilbakken die klei-
ner waren en zonder plek 
voor sigarettenpeuken. Nu 
hebben we mooie en grote 
afvalbakken, ideaal dus om 
afval niet te laten zwerven.’

SONNY  DBSE

Sonny werkt voor DBSE (Dienstenbedrijf Sociale Economie, 
vroeger ‘de veegploeg’). Hij en zijn collega’s verzamelen 
zwerfvuil, verwijderen onkruid en houden de Gentse voet- 
paden netjes.

‘Wekelijks doen we dezelfde route. De Bloemekenswijk 
is mijn favoriet, want de mensen zijn er het vriendelijkst. 
Ooit bood er iemand een koekje en drankje aan om ons te 
bedanken. Maar gewoonweg een simpele merci geeft al een 

fijn gevoel. Het is een blijk van appreciatie.’

‘Tegenwoordig ruimen we veel 
mondmaskers op. Maar ook 

matrassen, microgolf-
ovens … kruisen ons 

pad. Na zes jaar bij 
de veegploeg doe ik 
mijn job nog steeds 
graag. Dat weet 
ik zeker, want op 
het einde van elke 
werkdag ben ik trots 
op het resultaat.’
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CAS EN ZIJN GEZIN   
PROPER PIERKE

Cas overtuigde zijn mama (Els) 
en papa (Wauter) om een Proper 
Pierke te worden. Kleine zus 
Rosie kijkt graag toe. 

‘Enkele buren waren al aan de slag met 
een afvalgrijper. Bovendien doen we met de buurt steevast 
mee aan de Gentsche Gruute Kuis. Toen Cas aangaf dat onze 
straat er helemaal niet netjes bijligt en hij dat jammer vindt, 
besloten we een Proper Pierke te worden.’ 

‘Samen met Cas ruimen we onze straat op. We hoeven 
absoluut niet ver te lopen om een grote buit binnen te 
halen. Blikjes, flesjes en sigarettenpeuken zijn de dingen 
die we het vaakst grijpen. Een schone buurt en een nette 
straat vinden we belangrijker dan ons te ergeren aan wat er 
allemaal ligt.’

‘Hoewel onze kinderen weten dat papiertjes niet op de grond 
horen, vindt Cas het toch fijn om een Proper Pierke te zijn. 
Bovendien is het voor hem elke keer opnieuw een spel om 
méér op te ruimen dan mama en papa en om het zwerfafval 
juist te sorteren.’

LUC  ZWERFVUILVRIJWILLIGER

Luc is een zwerfvuilvrijwilliger in de gemeente Destelbergen. 

‘Drie jaar geleden kreeg ik van de dierenarts te horen dat mijn 
hond Duts meer moest bewegen, waardoor ik vaker begon te 
wandelen. Ik ergerde me al snel aan het zwerfvuil dat we on-
derweg tegenkwamen. Op een dag stapte ik het gemeente-
huis binnen en vroeg ik naar een grijper en zwerfvuilzakken.’

‘Op mijn dagelijkse ronde kom ik heel wat tegen, vooral in 
open velden of straten waar er minder huizen staan. Mijn 
top vijf: lege sigarettenpakjes, blikjes, flessen, snoep-
papiertjes en het laatste jaar ook mondmaskers. Het gekste 
wat ik ooit vond? Een satellietontvanger en een microgolf-

oven. En mijn allergrootste frustratie? 
Sowieso plastic!’

‘Een tijdje geleden zag ik 
een man een flesje op de 

grond werpen, waarop 
ik hem aansprak: “Me-
neer doe je dat thuis 
ook?” Als die man 
zijn ogen kogels 
waren, dan was ik 
nu dood. Toch geef 
ik niet op, want het 
voelt alsof ik het mi-

lieu een handje help. 
Bovendien is het goed 

voor mijn gezondheid en 
mijn nieuwe hond Yeti kan 

zo voldoende wandelen en 
snuffelen.’

             Zwerfvuilvrijwilliger worden in Destelbergen  
Geef zwervend afval geen kans en word een van onze vrijwilligers! Je kiest zelf waar en wanneer je opruimt. 
In ruil ondersteunen wij je met materiaal (grijpers, handschoenen, hesjes en zwerfvuilzakken) en halen we 
de volle zakken op. 

Registreer je door te mailen naar leefmilieu@destelbergen.be.
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Glasscherven gespot?   
Meld het ons! 

Meld glasscherven via onze website. 
We doen ons uiterste best om die zo snel 
mogelijk weg te halen. 

Belangrijk: neem glazen flessen en andere 
scherpe voorwerpen mee naar huis. 

Zo kunnen wij alle korven veilig legen.

PATRICK  
GROENDIENST

Patrick werkt voor 
de Groendienst en 
staat voornamelijk 
in voor de beplanting 
en verzorging van de 
bloemenperken. 

‘Het is mijn leven. Met mijn 
handen in de aarde, tussen 
de bloemen. Ik doe het met hart 
en ziel, en volgens mij zorgt dat ervoor 
dat alles zo mooi bloeit. Soms is het dus frustrerend om te 
zien hoeveel afval er in het park wordt achtergelaten. De 
laatste tijd valt het op dat het steeds meer en meer is.’

‘Wij ruimen het sowieso op. Alles voor een net park. Het 
jammere is dat het Citadelpark vaak op een festivalweide 
lijkt en gebroken glas er schering en inslag is. Niet leuk 
om te zien dat het park er opnieuw vuil is, maar ik vind het 
vooral niet veilig voor de kinderen die hier spelen.’ 

‘Ik en mijn collega’s werken met veel plezier aan mooie 
groene parken. Op het einde van de dag hopen we dat 
iedereen respect heeft voor ons werk en net zoals wij liefde 
toont voor onze bloemen, perken en bomen.’

Dankjewel! 

We willen graag Jean-Claude, Bjorn, Sonny, 
Patrick, Andries en Marc, en alle collega’s 

van IVAGO, DBSE, de Groendienst en de 
gemeente Destelbergen danken. 

Ook een dikke merci 
aan alle Propere Pierkes 

en de zwerfvuilvrijwilligers 
van Destelbergen. 

Zonder jullie 
lukt het ons niet.

JE AFVAL IN DE VUILNISBAK?  
VUISTJE!

EEN MOOI GEBAAR 
VERDIENT EEN MOOI GEBAAR
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1. Grote plasticfolies

 Verpakkingsfolies van koelkasten, zetels ... 
 werp je in de plasticfoliezak in het recyclagepark.

2. Brandbaar afval

 Zachte kunststof (ballen, ballonnen, tuinslang ...) 
 horen bij brandbaar afval.

3. Harde plastics

 Is het moeilijk te plooien of te scheuren, dan is de 
kans groot dat het harde plastic is (hdpe, pp, pvc ...). 

 Harde plastics gooi je in container nummer 26.

 Denk bijvoorbeeld aan plastic buizen, emmers, 
speelgoed, tuinmeubelen ... 

4. Plastic huishoudelijke verpakking

 Botervlootje, tandpastatube, verpakking van 
afbakbroodjes, krimpverpakking (plastic rond blikjes 
en petflessen), wegwerpzakjes …

PLASTIC IS NIET ZOMAAR PLASTIC
Van petfles tot tuinslang, van het afdeklaagje van een yoghurtpotje tot de wasmand … 
Plastic sorteer je ofwel in je pmd-zak, ofwel in het recyclagepark bij harde plastics, brandbaar 
afval of plasticfolies. Maar wat is nu wat?

 Vergeet niet te kringen 
Zijn je speelgoedpiano, wasmand, tuinstoel … niet stuk, 
dan hoeven ze niet naar het recyclagepark. 
Breng niet kapotte spullen naar De Kringwinkel of Open Plaats.

In je pmd-zak

Naar het recyclagepark

OPGELET 

Verwijder metaal, 
elektronica, glas, rubber, 
batterijen, vloeistoffen …  
van je harde plastics voor 

je ze naar een van onze 
recyclageparken 

brengt. 

PMD 
ENKEL OP DE STOEP 

Sinds 1 januari 2020 kan je niet meer 
terecht met je blauwe zak op onze 

recyclageparken. We halen ze enkel 
bij jou op de stoep op. 

Lees alle pmd-sorteerregels op de 
achterzijde van je ophaalkalender, 

via de Recycle!App of op 
www.ivago.be. 
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5 TIPS OM TE GOOCHELEN MET RESTJES
Op woensdag 29 september is het de internationale dag tegen voedselverspilling. Broodnodig 
om erbij stil te staan, want per jaar verspillen we in Vlaanderen zo’n 240.925 ton aan voedsel. 
Bewust omgaan met voedsel en restjes bespaart een gemiddeld gezin 369 euro per jaar.

Wist je dat … 
Maak een lijstje 

Check wat er nog in je voorraad- en koelkast staat en bepaal 
op voorhand een menu. Zo doe je minder impulsaankopen. 
Vraag via de Oost-Vlaamse campagne #lokalereflex je 
menuplanner aan. Goed om je restjes te coördineren en een 
heldere blik te hebben op lokale seizoenproducten.

FiFo-principe

Bij First In First Out rangschik je voedsel logisch en zorg je 
ervoor dat wat je eerst in een kast plaatste er ook als eerste 
wordt uitgehaald.

Ruik, kijk en voel 
Ruikt het oké, is de kleur niet veranderd en voelt het goed? 
Dan is de kans groot dat je het nog mag eten.

Meten is weten 

Maak de gepaste hoeveelheid door een 
maatbeker, weegschaal … te gebruiken. 
Op heel veel verpakkingen staat een 
handige gewichtsrichtlijn.

Red de restjes 

Bewaar restjes goed (het juiste 
opbergmateriaal, correcte temperatuur, zichtbare 
plek …) en ga er creatief mee aan de slag. Verwerk 
kliekjes in jouw lunch voor de volgende dag, gebruik alle 
delen van groenten in een inventieve soep of in een lekker 
tussendoortje …

 
Toastje uit onze mouw

Rooster oud brood in de oven met 
olijfolie, peper en zout. Bereid 
ondertussen een dip met de steel 
van een broccoli. Schil en kook die, 
en mix met citroensap, olijfolie, 

peper en zout. 

Volg ons 

Van 27 tot 30 september 2021 posten we op sociale 
media recepten en tonen we dat goochelen met 
restjes niet moeilijk is. Op onze website lees je ook 
een blog over voedselverlies. 

66% van het voedsel dat we weggooien vast is 
en dat brood en banket het vaakst de vuilnisbak 
in gaan?  In de categorie ‘vloeibaar’ verspillen we 
vooral koffie en thee. De meeste restjes eindigen 
in de goot of het toilet. Maar ook vaak in een 
restafvalzak of -bak, en in de gft-container.  

 Een deukje mag

Ga de uitdaging aan en kies in de supermarkt 
voor die peer of tomaat met net een andere vorm 
of een deukje, of pik het geblutste blikje erwtjes 
uit de rekken. Het smaakt allemaal even lekker!  

 Ook dit is gft

Heel wat restjes verdwijnen in het restafval,
maar dat hoeft helemaal niet. Sinds 1 januari 
2019 mogen ook etensresten bij gft. Dat is goed 
voor het milieu en je portemonnee, want een 
volle gft-container kost beduidend minder dan 
een restafvalzak of -bak. 

OPGELET 
Gekookte 

etensresten 
gooi je niet in je 

compostbak 
of -vat. 
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Breng ze vanaf nu naar het recyclagepark

MEET
JE HET ?

DAN WEET

JE HET !

Dit handig overzicht vertelt je meteen  
welke batterij in welk inzamelpunt hoort:

Meer weten? Surf snel naar bebat.be/nl/kubus

School

Winkel en bedrijf

Recyclagepark

AA- en  
AAA- 

batterijen, 
knoop cellen,…

Gsm- 
batterijen, 

powerbanks,…

Grote accu’s,  
weide-,  

fiets- en auto-
batterijen,…

Openingsuren 
IVAGO-recyclageparken
Onze recyclageparken zijn doorlopend 
open van dinsdag tot en met zaterdag, 
van 9.30 uur tot 17.15 uur. 
Dit wil zeggen dat onze parken gesloten zijn op zondag, 
maandag en feestdagen (ook op 11 juli).

De recyclageparken zijn gesloten op 

Donderdag 14 oktober - Interne opleiding

Donderdag 11 november - Wapenstilstand

Zaterdag 25 december* - Kerstmis

Zaterdag 1 januari* - Nieuwjaar

*Op vrijdag 24 december en vrijdag 31 december sluiten 
onze IVAGO-kantoren om 16 uur.

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.

De  kantoren zijn gesloten op

Maandag 1 november - Allerheiligen

Donderdag 11 november - Wapenstilstand

Kan je met een simpele herstelling je spullen redden, maar 
weet je niet hoe of heb je niet het juiste materiaal? 
Kom dan naar het eerste Repair Café in Destelbergen 
(zaterdag 9 oktober 2021, van 14 tot 17 uur in de Kollebloem). 

Het Repair Café vindt elke tweede zaterdag van de maand 
plaats. Je leest er alles over op 
www.destelbergenrepareert.be. 

Wijziging openingsuren 
Door het coronavirus, en de maatregelen om het in te dijken, 
kunnen de openingsuren van het IVAGO-onthaal en onze 
recyclageparken wijzigen. Check voor je bezoek onze website. 

Onthaal 
van maandag tot vrijdag 8 tot 17 uur

Belcentrum 
van maandag tot vrijdag 8 tot 12 uur en 13 tot 17 uur

Recyclageparken 
van dinsdag tot zaterdag 9.30 tot 17.15 uur

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

v.
u.
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Volg ons op

Niet vergeten: 
sinds 1 juni 2021 is 

het verplicht om 
asbest verpakt aan 

te bieden op het 
recyclagepark!

ontdek onze vacatures op
> jobs.ivago.be <


