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Beste lezer

Vorig jaar kon de actiedag Destelbergen helemaal 
schoon!  niet doorgaan. We zaten met z’n allen in ons 
kot en hoopten dat het vlug voorbij zou zijn.

Een jaar later is het gevecht tegen het virus nog niet 
helemaal geleverd. Vaccins bieden hoop, maar veel 
blijft nog onzeker.

Velen ontdekten de afgelopen maanden het plezier van 
wandelen en maakten kennis met de mooiste plekjes 
van onze groene gemeente. Tijdens die wandelingen 
viel hun oog op blikjes, papiertjes, mondmaskers, 
verpakkingen van een snelle hap, petflessen… die 
her en der verspreid lagen. Zwerfafval! Waarom bij de 
pakken blijven zitten, als je zelf iets kunt doen? Het 
aantal vrijwilligers dat opruimmateriaal vroeg en ermee 
aan de slag ging, nam fors toe. Merci daarvoor!

Zie je dat iemand iets op straat laat vallen? Misschien 
kan je die er vriendelijk op wijzen dat je dat niet fijn 
vindt. In deze IVAGO-wijzer vind je daarvoor alvast 
enkele nuttige tips.  

Een ‘large’ versie van Destelbergen helemaal schoon! 
organiseren zit er ook dit jaar niet in. We zullen de 
grote groepen missen, zoals de bewoners van de 
Melhoek, de gezinsbond van Heusden, de scouts- en 
chirojongens en – meisjes en vele anderen die op 
zoveel plekken aan het opruimen sloegen om nadien 
samen van een gezellig aperitief of vieruurtje te 
genieten.

Maar we rekenen erop dat we op zondag 21 maart vele 
viertallen coronaveilig aan het werk zullen zien. We 
maken Destelbergen en Heusden die dag kraaknet en 
kijken samen hoopvol uit naar een schone lente. 
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 Sorteren en recycleren

’t Begon voor mij bij de Chiro met de jaarlijkse 
papierslag om onze kas te spijzen. We maakten 
daarbij veel plezier. Het deed deugd om die pakken 
papier met veel zwier in de grote container te gooien. 

Begin de jaren ’90 stond onze chirogroep er ook voor 
in om de milieuboxen aan elk huisgezin van onze 
gemeente te bezorgen. Wie herinnert zich nog die 
groene plastic koffertjes om je klein gevaarlijk afval 
in te verzamelen? Je kreeg ze amper open. We gingen 
ermee van deur tot deur. Ik werd specialist om de 
mensen te tonen hoe ze die moesten gebruiken.

Later deed ik vakantiewerk bij de groendienst van 
Dendermonde. Het gebeurde dat we insprongen bij 
‘de vuilkar’ als ze volk tekort hadden. Door op de 
trede te staan, begreep ik pas hoe zwaar het werk 
was en kreeg ik respect voor die job. Eigenlijk zou 
iedereen, in plaats van een legerdienst, een soort 
korte stage moeten doorlopen bij verschillende jobs. 
Huisvuilophaler of straatveger is er zeker één van, 
naast een weekje in de zorg of bij de hulpdiensten.

Hier thuis zijn we bewust bezig met afval. In huis 
ben ik de sorteerder die erop toeziet dat alles in de 
juiste zak of bak terechtkomt. Zonder te overdrijven, 
natuurlijk. Een freak ben ik dan ook weer niet. Maar als 
er iets fout is, corrigeer ik het.

Bio I Dominique Van Malder 

• Geboren en opgegroeid in Dendermonde, 
 maar ondertussen al even een Gentse burger. 

• Vlaams acteur - Dominique had een rol in onder 
andere de film Belgica en de tv-serie De Twaalf. 
Hij schreef de reeks Albatros waarin hij zelf ook 
acteert. De reeks is in het voorjaar te zien op 
Canvas. En op Vier gaat hij in ‘De Bachelorette’ 
mee op zoek naar de perfecte partner voor Elke 
Clijsters. Als theateracteur is hij verbonden aan 
Abbatoir Fermé en Studio Orka.

• Radiomaker - Samen met Joris Hessels trok 
Dominique erop uit met hun radiocaravan voor het 
tv-programma Radio Gaga.

WE ZIJN GEEN 
WEGGOOIERS!
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Discussies over een chipszakje

Soms leidt dit, in een gezin met opgroeiende pubers 
die een zakje chips niet versmaden, wel eens tot 
meningsverschillen over de juiste bestemming van één 
of ander voorwerp of verpakking. Over het lege chipszakje 
voerden we al verhitte discussies. Mag het nu wel of niet 
in de blauwe zak? Want hoewel de nieuwe sorteerregels 
voor pmd duidelijker zijn dan vroeger, zijn er nog altijd 
twijfelgevallen.

Chipszakjes bij pmd   

We kunnen Dominique en zijn gezin geruststellen: 
lege chipszakjes horen bij de pmd! Gejuich ten 
huize Van Malder!
Chipszakken zijn plastic verpakkingen waarbij een 
aluminium kleurtje ‘verdampt’ is. Het gaat hier dus 
niet om een samenstelling van een laag plastic en 
een laag aluminium, maar om één plasticlaag die 
gekleurd is. Chipszakken sorteer je in de pmd-zak.

Twijfel je of iets in de pmd-zak mag? 
Surf naar www.betersorteren.be
 

Mijn partner is dan weer diegene die de regie over een uitstap naar het recyclagepark in handen neemt. Zo’n twee keer per jaar 
huren we een bestelwagentje om spullen, die we niet meer kunnen gebruiken, weg te brengen. Het is altijd een gebeurtenis. 
Want, wees eerlijk, hoe leuk is het niet om dingen uit elkaar te halen of te genieten van dat, nostalgische, geluid wanneer je 
iets in een container gooit. Het is alsof je mentaal afscheid van iets neemt en zo plaatsmaakt in je hoofd.

Veilig omspringen met kga! 
Lees meer op blz. 11
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Geen handige Harry

Niet dat we weggooiers zijn. Integendeel. Toen een vriendin 
een wat kramakkelig pizzaoventje naar het recyclagepark 
wilde brengen, legden we er beslag op. Sindsdien bakken 
we heerlijke pizza’s in ons eigen wankel houtoventje! 
Ook uit onze elektrische apparaten trachten we alles te 
halen wat er inzit. Een tondeuse verhuisde pas naar het 
recyclagepark toen ze helemaal ‘end-of -life’ was. 

Op die manier proberen we stil te staan bij de waarde van 
de dingen en spullen lang en duurzaam te gebruiken. 
Ik gebruikte zelf heel lang mijn, bijna antieke, Nokia-gsm. 
Terwijl iedereen al filmpjes uitwisselde met een 
smartphone, bleef ik hardnekkig vasthouden aan mijn 
eenvoudig, maar onafscheidelijke gsm-etje. Het heeft 
misschien iets te lang geduurd voor die het eindelijk begaf 
en ik tot de digitale wereld van de smartphones toetrad.

Zelf ben ik geen handige Harry, maar… ik heb gelukkig wel 
handige vrienden. En dat is minstens even goed! Scheelt 
er iets aan een laptop of gsm (een gebroken scherm, een 
computer die niet meer wil opstarten, een programma dat 
verouderd is …) of doet een elektrisch toestel het niet meer …? 
Een telefoontje naar één van mijn vrienden doet wonderen.

Je gsm is een grondstoffenmijn   

Laat je oude gsm niet in een schuif slingeren, maar 
lever hem in bij de aankoop van een nieuw toestel, 
drop hem bij een RecyclePunt van Recupel of breng 
hem mee naar het recyclagepark bij een volgend 
bezoek. 

Je gsm is een grondstoffenmijn van goud, zilver, 
koper en andere zeldzame metalen. Grondstoffen 
die langzaam maar zeker uitgeput raken.  

Een 
stationsverhaaltje

Ik ben van nature uit een milde en verdraagzame mens. 
Maar soms loopt de emmer over en maak ik me boos. Het 
gebeurt niet vaak, maar als iemand zomaar iets op de 
grond gooit dan durf ik die wel aanspreken.  

Zoals op die overvolle trein naar Brussel. Het was nog voor de 
coronapandemie. Een meisje at in het gangpad een broodje. 
Toen de trein stopte en iedereen zich naar buiten murwde, 
liet ze het restje van haar broodje gewoon op de grond 
achter. Een vrouw sprak haar aan en kreeg als antwoord dat 
er geen vuilnisbak in de buurt was. Het dreigde in een ruzie 
te ontaarden. Ik heb dan maar zelf het broodje opgeraapt en 
het op het perron in de vuilnisbak gegooid. Zaak gesloten!

Excuseer, je verliest iets   

Spreek je iemand aan wanneer je die iets op 
straat ziet gooien? 
En hoe doe je dat dan, zonder het risico om 
een pak rammel op te lopen?

 
Blader door naar pagina 10 en lees onze tips.



6

Verantwoordelijk tot de laatste draad

Ten laatste vanaf juli moeten matrassen apart worden 
ingezameld voor recyclage. De sector van de matrassenpro-
ducenten sloot hierover een akkoord met VVSG (Vereniging 
van Vlaamse Steden en Gemeenten). De matrasproducenten 
worden uitgedaagd om na te denken over welke grondstof-
fen ze gebruiken, maar ook over het hergebruik en dus het 
demonteren van materialen. Ze blijven verantwoordelijk voor 
hun producten, ook als die afval worden, en moeten ge-
meenten en intercommunales vergoeden voor de inzame-
ling en verwerking ervan. Daardoor kan je een oude matras 
gratis afleveren op het recyclagepark of meegeven met de 
grofvuilophaling. 

WEG MET DIE 
OUDE MATRAS
Die doorgelegen matras, je hebt er misschien 
een hekel aan, maar weet dat ze nog 
waarde heeft. Een matras bevat kostbare 
grondstoffen. Ze is misschien niet langer 
ideaal voor een goede nachtrust, maar wel 
voor de ontwikkeling van nieuwe producten.

Droog en niet stuk
Droog en niet stuk, dat zijn de voorwaarden voor een 
geslaagd recyclageproces. 

In container 20 gooi je enkel droge matrassen die niet 
stuk zijn, want enkel die kunnen we ontmantelen. Heb 
je toch een matras die stuk of nat is, dan hoort die 
thuis bij het ‘brandbaar grofvuil’. 
 

Wat gebeurt er met jouw matras?

IVAGO is een voorloper van de selectieve inzameling en 
recyclage van oude matrassen. Al meer dan vijf jaar kan je 
ermee terecht op onze recyclageparken. Door ze apart in 
te zamelen, zorgen we ervoor dat er jaarlijks 10.000 oude 
matrassen niet in de verbrandingsinstallatie terechtkomen 
maar worden gerecycleerd. 
Nadat je je matras achterliet in container 20 op het recy-
clagepark of ze meegaf met de grofvuilophaling, start het 
recyclageproces. Alle oude matrassen worden verzameld 
en afgevoerd naar het  recyclagebedrijf  Recy Matress in 
Wallonië. 

In een gigantisch depot komen matrassen uit verschillende 
sectoren samen (recyclageparken, horeca, verzorgingsin-
stellingen). Ze worden zowel handmatig als automatisch 
gescheiden. Je matras wordt op een ergonomische snijtafel 
gelegd, met een machine als een broodje in twee gesneden 
en laag voor laag ontmanteld.

Wol, mousse, polyurethaan, katoen … worden gesorteerd 
op kwaliteit, verknipt en of verpakt op basis van hun nieuwe 
bestemming. Tot slot worden alle grondstoffen naar andere 
recyclagekanalen gestuurd en voorbereid op een tweede 
leven als isolatiemateriaal, autostoel, armleuning of voet-
matje in je wagen. 

Wil je meer weten over het recyclageproces van matrassen. 
Bekijk het filmpje op onze webpagina over matrassen

20
 MATRASSEN 

© Recy Matress
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WEG MET DIE 
OUDE MATRAS

Je nieuwe matras zit in plastic, 
wat nu? 
Op de recyclageparken kan je niet meer terecht 
met pmd. Grote plastic folies, zoals de verpakking 
van een matras, koelkast of zetel kan je nog wel 
afleveren bij de ‘plastic folies’.

‘Grofvuil op aanvraag’, 
wat is dat?

Enkele malen per jaar halen we grofvuil op. De data 
vind je op de ophaalkalender. Je moet daarvoor een 
afspraak maken. 
Maak tijdig je afspraak via www.ivago.be want 
volgeboekt is volgeboekt! 
Passen de aangeboden data niet, dan kan je ook 
zelf een datum voorstellen. Natuurlijk betaal je voor 
die dienstverlening iets meer.
 

Asbest is een gevaarlijke stof, die je met veel 
zorg moet verwijderen. Gebonden asbest, zoals 
golfplaten, bloembakken, platen van een onderdak 
of afvoerbuizen … kan je  aanbieden in één van onze 
recyclageparken met weegbrug. 

Tegen de zomer verandert de manier waarop je dit 
op een veilige manier moet doen. Je leest daarover 
binnenkort meer op de IVAGO-website en in de 
volgende IVAGO-wijzer.

GROFVUIL(

6
 ASBEST 

22
 PLASTIC-  

 FOLIES 
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TIPS VOOR EEN VLOTTE 
HUIS-AAN-HUISINZAMELING
In deze IVAGO-wijzer zoomen we in op ‘gft’. Gft staat voor groenten-, fruit- en tuinafval. 
Maar sinds 1 januari 2019 horen ook etensresten en ander organisch afval thuis in je groene bak. 
We halen dit groene goud om de twee weken op.

Sorteer correct

Al een dikke twee jaar is je gft-container meer gevuld, want 
sinds 1 januari 2019 horen ook (bereide) etensresten in je 
groene bak. 

Een bananenschil en de bladeren van een bloemkool. Het 
kliekje spaghetti en nog een laatste beet van je hamburger. 
Hoewel je jouw restje kippenfilet in de groene bak katapulteert, 
gooi je de beentjes van kip of kotelet bij het restafval. Ook voor 
je bakje troost is er een gekke sorteerregel, want je papieren 
koffiefilter en losse theebladeren mogen in je gft-container. Je 
koffiepads en theezakjes daarentegen horen bij het restafval. 

Je vindt alle sorteerregels op de achterzijde van je papieren 
kalender of op onze website. 

         Tips voor de perfecte gft-bak 

Je gft-container wordt al snel zwaar en onderaan stapelt 
er zich een plakkerige smurrie op. We geven je enkele tips 
zodat we gemakkelijk je container kunnen legen.   

• Bied je container aan met gesloten deksel en de 
handgreep naar de straatkant. Zo weet de milieuwerker 
dat je gft-bak mag worden leeggemaakt. 

• Je bak weegt niet meer dan toegestaan. 

• Druk je gft-afval niet aan. De medewerkers laten het 
systeem twee kipbewegingen maken. Dat moet voldoende 
zijn om het materiaal uit de container te laten vallen 
zonder die te beschadigen.

• Leg een oude krant op de bodem van je container. 

• Vrieskou? Zet je gft-container op een beschermde plaats en 
bied hem pas aan op de dag van de ophaling om 7 uur. 

• Spoel je lege gft-container regelmatig met water en 
vermijd zo onaangename geurtjes. 

Gewikt en gewogen

Sinds vorig jaar wordt ook je gft-afval gewogen. 
Elke keer dat je de gft-container aanbiedt voor ophaling, 
betaal je een klein vast bedrag en daarnaast rekenen 
we je enkel het aantal kilogram afval aan dat je 
meegeeft en dat we verwerken in de vergistings- en 
composteringsinstallatie. 

Gft-container Per aanbieding Per kilogram
40 l 0,06 euro 0,12 euro
120 l 0,12 euro 0,12 euro
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Bio-zakjes als uitzondering

De biozakjes om je gft-afval in je biobakje te verzamelen 
mogen wel in de gft-bak. Je koopt ze aan het IVAGO-
onthaal of bij Delhaize-Heusden. Waarom? Samen met 
onze gft-verwerker bepaalden we de samenstelling 
ervan. Je mag hiervoor ook kleine bio-zakjes met 
OK-compostlabel gebruiken die je in de supermarkt of 
buurtwinkel koopt. 

Kies voor herbruikbaar

Een wegwerpproduct composteerbaar 
maken is niet persé duurzamer. Het blijft een 
wegwerpproduct. Kies voor herbruikbare bekers, 
bestek, borden of verpakkingen.

BIOPLASTICS … WAT DOE JE ERMEE?
Bekertjes, borden, bestek, verpakkingen,… Je kan het zo gek niet bedenken, maar steeds 
meer producten hebben een logo ‘100% composteerbaar’, ‘Compost OK’, ‘100% organisch’, 
‘biodegradeerbaar’. Een kluwen van logo’s. Met één groot vraagteken: mag je ze meegeven 
met de gft-ophaling of kan je ze zelf composteren in je compostvat- of bak?

Niet bij gft! Waarom?

• De verwerkingsinstallatie behandelt het gft-afval en 
verwijdert verontreiniging zoals steentjes, metalen 
voorwerpen (dekseltjes, keukenmesjes …), zakjes of potjes … 
Op die manier halen we er ook composteerbare kunststoffen 
uit en komen die niet in het composterinsproces terecht. 

• We voeren gft naar een vergistings- en 
composteringsinstallatie en maken zo groene energie. 
Helaas breekt de installatie de composteerbare 
kunststoffen niet voldoende af. 

• De samenstelling van composteerbare kunststoffen is 
vaak niet helemaal gekend. Zelfs de papieren versies 
van koffiepads of theezakjes bevatten vaak 20 tot 
30% polypropyleen. Laten we die toe als gft, dan is het 
eindproduct, compost, vervuild.

• Een sorteerboodschap moet eenvoudig zijn. Logo’s zijn 
geen sorteerinstructie. Bovendien zijn composteerbare 
materialen en kunststofvarianten moeilijk van elkaar te 
onderscheiden, hierdoor zien onze ophalers niet in één 
oogopslag of de voorwerpen bij gft horen of niet. Daarom 
zeggen we ‘Niet bij gft’. 

Meer weten?
www.vlaco.be (de Vlaamse compostorganisatie)
www.ivvo.be (de verwerkingsinstallatie die onze gft omzet 
in energie en zuivere compost)

JE COMPOSTVAT 
IN TOPCONDITIE 
Gooi enkel en alleen materiaal met ‘OK compost’-logo 
in je vat als je het thuiscomposteren goed onder de 
knie hebt. In labo’s testen ze deze producten in ideale 
thuiscomposteercondities. Als je die optimaal naleeft, 
duurt het meer dan 12 maanden om alles ‘weg’ te 
composteren. Denk dus zeer goed na voor je materiaal 
met dit label in je vat sorteert. 
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EXCUSEER, JE LAAT IETS VALLEN 

Het is niet verkeerd iemand hierop op aan te spreken. Niet 
altijd even gemakkelijk, maar met deze tips sta je alvast wat 
steviger in je schoenen.. 

Als je rondom je kijkt in onze groene gemeente 
wordt het mooie uitzicht soms verstoord 
door rondslingerende frietbakjes, zakdoeken, 
mondmaskers … Dat is zwerfvuil. Je biedt het 
normaal aan via een huis-aan-huisinzameling 
of je dropt het onderweg in een afvalkorf. 
Maar soms ‘verliest’ iemand iets ‘per ongeluk’ 
en vervuilt daardoor onze straten, pleintjes, 
parken of grachten …. 

1. Word niet boos en blijf rustig 
 
 Geloof in de onschuld en stap goedgemutst, met een 

open houding naar de persoon die iets ‘verloor’. 

 Tip bij deze tip: Voel je dat het je dag niet is, ga het 
gesprek niet aan. Enkel met een open en verbindende 
houding lukt het. 

2. Speel op de bal en niet op de man
 
 Spreek over het zwerfvuil en waarom jij dit niet leuk vindt. 

Richt je dus niet enkel tot de ‘vervuiler’. Merk je dat het 
gesprek uitmondt op persoonlijke verwijten of het de 
verkeerde richting uitgaat, rond het gesprek dan af. 

Word een zwerfvuilvrijwilliger
 
Al vele jaren gaan er dagelijks zwerfvuilvrijwilligers op 
pad. Ze kiezen zelf waar en wanneer ze opruimen, in ruil 
ondersteunen we hen met materiaal (hesjes, grijpers, 
handschoenen en zwerfvuilzakken) en organiseert de 
gemeente Destelbergen de ophaling van het verzamelde 
afval. 

Zin om mee te doen, stuur een mailtje naar 
leefmilieu@destelbergen.be.

ZWERFVUIL

3. Houd afstand  
 
 Anderhalvemeteren, een begrip dat we allemaal 

kennen. Maar het is ook de ideale afstand om een 
zwerfvuilgesprek aan te knopen. 

Bedank

De meerderheid gooit netjes alles in de afvalkorven of helpen 
ons mee op te ruimen. Roep hen een dankjewel toe of steek 
je duim op, want zo’n klein gebaar maakt ieders dag goed.
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SPRING VEILIG 
OM MET KLEIN 
GEVAARLIJK 
AFVAL! 

        Werken@IVAGO  
IVAGO ontwikkelt zich in 2021 verder als toon-
aangevend bedrijf in een circulaire en toe-
komstgerichte economie. Nieuwe jobmogelijk-
heden bieden zich de volgende maanden aan 
voor technische, administratieve en operatio-
nele profielen op verschillende niveaus. 

Wil je graag met ons op pad, aarzel dan niet om 
onze openstaande vacatures te bekijken op 
www.ivago.be/vacatures.

Dominique Van Malder leerde zijn stadsgenoten hoe ze de milieubox moesten 
gebruiken. De groene koffertjes zijn zo goed als verdwenen, maar met kga moet je 
nog steeds voorzichtig omspringen.

Kga is de verzamelnaam van een hele reeks producten die we dagelijks gebruiken, 
zoals verf, oplosmiddelen, poetsproducten of bestrijdingsmiddelen. 
Ze bevatten vaak schadelijke stoffen.  

• Berg ze veilig op. 
• Breng de resten naar het recyclagepark. 
• Stop ze in de originele verpakking of vermeld er duidelijk op om welk product het gaat. 
• Plaats je kga op de tafel van de kga-stand. 
• De recyclageparkwachter draagt er verder zorg voor. 

SCHELDEHOF GAAT ONDERGRONDS

In de wijk Scheldehof maken 150 gezinnen gebruik van 
twee ondergrondse sorteerpunten.  Ze kunnen er restafval, 
gft, papier, glas en pmd naartoe brengen. Ze openen de 
luiken met een IVAGO-kaart en betalen een voorschot voor 
restafval, pmd en gft.

In 2020 maakten de bewoners liefst 20.363 keer gebruik van 
één van de inwerpzuilen.
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De recyclageparken zijn gesloten op 

Zaterdag 1 mei 2021 (Feest van de Arbeid)

Donderdag 13 mei 2021 (O.L.H. Hemelvaart)

De  kantoren zijn gesloten op

Maandag 5 april 2021 (Paasmaandag)

Donderdag 13 mei 2021 (O.L.H. Hemelvaart)

Maandag 24 mei 2021 (Pinkstermaandag)

Wijziging ophaling
Naar aanleiding van een feestdag verschuift de 
afvalinzameling. De juiste datum vind je op jouw 
ophaalkalender, de website of de app Recycle!
  
• Maandag 5 april 2021 (Paasmaandag)  
 • Heusden papier ➔   Maandag 29 maart
 • Destelbergen papier ➔   Maandag 29 maart 
  gft ➔   Woensdag 7 april 
  glas ➔   Maandag 12 april 

• Donderdag 13 mei 2021 (O.L.H. Hemelvaart) 
 • Heusden pmd ➔   Vrijdag 14 mei
 • Destelbergen pmd ➔   Vrijdag 14 mei

• Maandag 24 mei 2021 (Pinkstermaandag) 
 • Heusden restafval ➔   Dinsdag 25 mei
 • Destelbergen restafval ➔   Woensdag 26 mei

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

Een restje teveel  

Heb je uitzonderlijk meer restafval dan in je container 
past? Koop dan speciale zakken met zelfklever, dit kost 
je 3 euro voor 60 liter. Je plaatst de zak naast je volle 
restafvalbak op de geplande ophaaldag. 

Koop deze bij Delhaize Heusden, Spar Destelbergen of 
bestel ze telefonisch via het onthaal van de gemeente 
Destelbergen.

v.
u.
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Volg ons op

Doe mee met Destelbergen 
Helemaal Schoon!

Een lenteschoonmaak in maart, al vele jaren een vaste 
waarde in onze IVAGO- en gemeenteagenda. Vorig jaar 
hadden we een editie die in het ‘virus’ viel, maar in 2021 
komt er sowieso een editie. Veilig, op afstand en in een 
bubbel. Wij zijn er alvast klaar voor. 

Alle informatie lees je op 
www.destelbergenhelemaalschoon.be

vorm een team 
van 

  personen

ruim zwerfvuil 
in 

   straten

sprokkel 
    zakken 

afval

geniet samen
  van een 
   -uurtje 4 4 4 4


