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Een proper Gent maken we samen.

Bram Van Braeckevelt
Voorzitter raad van bestuur IVAGO

“ Hoe meer hergebruik, 
hoe minder afval. 
En hoe minder afval, 
hoe duurzamer. 
Daar gaan we bij IVAGO voor.”

Beste lezer,

Als alles goed blijft gaan, kunnen we dit jaar de 
feestdagen vieren zoals het hoort: samen met 
onze vrienden en familie. Daar kijk ik alvast naar 
uit!  Achteraan in dit magazine vind je alvast enkele 
tips voor een afvalvriendelijke eindejaarsperiode. 
Ook voor wie een duurzame kerstboom wil, geven 
we wat ideeën. Reken je toch op IVAGO om je boom 
te verwerken? Lees dan zeker hoe je hem correct 
aanbiedt op de stoep of in het recyclagepark.

Op zaterdag 18 december bouwt IVAGO al een 
bescheiden feestje, samen met Ateljee en Open 
plaats, de organisaties achter de Kringwinkels 
in onze regio. Die dag kan je namelijk met je 
herbruikbare spullen terecht op de Kringwinkel-stand 
vlak voor de toegangspoort van de recyclageparken 
in Destelbergen en aan de Gaardeniersweg. Het 
wordt zeker een mooie samenwerking! Hoe meer 
hergebruik, hoe minder afval. En hoe minder afval, 
hoe duurzamer. Daar gaan we bij IVAGO voor.  

Afval voorkomen is dus de sleutel tot een proper Gent. 
Maar spullen hergebruiken en afval vermijden: hoe 
begin je daar precies aan? Of voor de gevorderden: 
hoe kan het nóg beter? Als je een bruikbaar antwoord 
wil, blader dan meteen door naar pagina 6. Daar vind 
je een artikel dat bulkt van de tips om minder afval te 
produceren. En waarom dat niet alleen interessant is 
voor het milieu, maar ook voor je portemonnee. Dat is 
handig in tijden van kerstcadeautjes kopen.

Prettige en propere feestdagen gewenst!

Bram 
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“Restafval en pmd hou ik perfect uit 
elkaar. Gft? Dat kan beter, dat geef ik grif 
toe.” Imke Vervaet, onze Gentse atlete 
met roots in Destelbergen, schitterde 
afgelopen zomer nog op de Olympische 
Spelen in Japan. De komende weken, 
maanden en jaren wil ze trainen voor een 
beter resultaat in het sorteren van haar 
afval. “Een groene medaille, daar droom ik 
van!” (lacht)

Niet dat de sportwereld zich niet bewust is van het 
afvalprobleem. Een recent voorbeeld? De 5.000 
Olympische medailles van Tokyo 2020 bevatten 
naast goud, zilver of brons ook metalen afkomstig 
van elektronisch afval. Atleten die afgelopen zomer 
dus een medaille behaalden, dragen nu bij wijze van 
spreken een stukje van een oude smartphone rond 
hun nek. 

Imke zelf was in elk geval zeer onder de indruk van 
het afvalbeleid in het Olympisch dorp: “In de refter 
stonden verschillende vuilbakken voor verschillende 
soorten keukenafval en etensresten. Er stond zelfs 
een steward bij die vuilbakken om aan iedereen uit te 
leggen welk afval in welke vuilbak thuishoorde. 

De Japanners zijn er duidelijk heel bewust mee bezig.”

Bio I Imke Vervaet
• Groeide op in Destelbergen en verhuisde in juni 

naar Gent.

• Een Belgische atlete die gespecialiseerd is in 
sprint.

• Is ook advocate en gespecialiseerd in 
verkeersrecht.

• Zette 3 topprestaties neer op de Olympische 
Spelen in Japan: 5e in de finale van de 4x400 
meter gemengd, 7e met de Belgian Cheetahs in 
de finale van de 4x400 meter bij de vrouwen, en 
ze haalde de halve finale van de 200 meter.

IK GA VOOR EEN GROENE MEDAILLE
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Tips om afval te vermijden? 
Ga de uitdaging met ons aan en blader 
verder naar pagina 6.

4

Werkpuntje

Of Imke ook zo hard haar best doet om alle 
afvalfracties correct te sorteren? “Restafval en  
pmd kan ik perfect uit elkaar houden! Alhoewel… 
Een chipszakje, is dat nu pmd of niet?  
(zie kaderstukje: Een chipszakje: pmd of niet?)  
Gft is zeker een werkpuntje”, geeft Imke toe.  
“Afval van fruit en groenten verdwijnt bij mij 
helaas nog in de zak met restafval. Maar ik zoek 
volop naar een oplossing! Ik ben in juni verhuisd 
naar een appartement aan de Dampoort, samen met 
mijn partner Dries. En op een appartement is het niet 
zo evident om voor elke afvalfractie een afzonderlijke 
vuilnisbak te plaatsen. Onze pmd-zak en de vuilbak voor 
restafval hebben we kunnen verstoppen op ons balkon, 
met dank aan een pilaar en een afsluiting in bamboe, 
maar voor een extra gft-bak is er nu eigenlijk 
geen plaats meer.”

We tonen Imke het  
gft-verzamelbakje 
(zie kaderstukje: 
Ken je het gft-
bakje al?) 
dat perfect in de 
keuken past. 
“Superhandig, dat wil 
ik wel eens proberen!”
 

Blij en plasticvrij

Momenteel heeft Imke bijzonder weinig tijd om heel 
bewust met afval bezig te zijn. Naast atlete is ze 
immers ook advocate. In de voormiddag gaat ze naar de 
rechtbank, meestal de politierechtbank, in de namiddag 
bereidt ze haar dossiers voor en ’s avonds traint ze. 
Dat laatste gebeurt zes keer per week, en het gaat om 
trainingen van twee à tweeënhalf uur. “Best wel pittig ja, 
maar voor mij is mijn job als advocate en 
mijn topsport de ideale combinatie.”

Voor, tijdens en na het sporten 
is Imkes herbruikbare drinkfles 
nooit ver weg. “Daar is 
wél al over nagedacht: ik 
heb geïnvesteerd in een 
herbruikbare drinkfles van 

een liter, zodat ik nooit nog plastic wegwerpflessen 
moet gebruiken. Daar ben ik wel blij mee. En ik drink 
steevast kraantjeswater. Zo is mijn impact op het milieu 
het kleinst. Kraantjeswater drink ik ook op het werk. 
Zelfs daar heb ik mijn drinkfles bij me. In het begin keken 
mijn collega’s een beetje raar op als ik ermee kwam 
opdagen tijdens de lunch, maar ondertussen zijn ze het 
al gewoon.” (lacht)
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 Een chipszakje: pmd of niet?

• Chipszakken zijn plastic verpakkingen, waarbij een 
aluminium kleurtje op ‘verdampt’ is. Het gaat hier 
dus niet om een samenstelling van een plastic 
laag en een aluminium laag, maar om één plastic 
laag die gekleurd is. Deze chipszakken mag je 
sorteren in de pmd-zak.

• Chipskokers van het type Pringles zijn 
huishoudelijke verpakkingen met een complexe 
samenstelling. Deze verpakking bestaat uit 
een laag karton, een laag aluminiumfolie, 
een onderkant uit metaal, waarbij de lagen 
niet gescheiden kunnen worden van elkaar. 
Chipskokers horen dus bij je restafval.

 Een afvalvriendelijke kerstboom?  
  Lees er alles over op pagina 11.

Geen onnodige restjes

Afval en vooral de vraag hoe je afval zo veel mogelijk kan 
vermijden: het zit wel degelijk in Imkes achterhoofd. “Als 
kind al kreeg ik van mijn moeder te horen dat je afval in 
de juiste zak hoort te stoppen. Ik kreeg ook altijd een 
brooddoos mee naar school, dus bij ons geen aluminium 
rond de boterhammen. Mijn broer Jorn en ik moesten 
steevast ons bord leeg eten, want onnodige restjes 
wilden we bij ons thuis absoluut vermijden. Verspilling 
was uit den boze. Dat ben ik altijd blijven onthouden. Ook 
later, toen ik bij de scouts zat in Destelbergen, gingen 
we al eens in groep zwerfafval opruimen. We moesten er 
zeker niet naar zoeken, jammer genoeg.”

Oude kleren die nog niet versleten zijn, dropt Imke 
steevast in een textielcontainer, zodat iemand anders 
er nog van kan genieten. “Ik breng ze wel eerst naar 
mijn oma, die er zeer graag nog eens in snuistert voor 
alles in de textielcontainer verdwijnt.” (lacht) Toch blijft 
het vermijden van afval een totaalverhaal, vindt Imke: 
“Iederéén moet mee willen. Zolang er in de winkels 
producten worden verkocht die in wel drie verschillende 
plastic verpakkingen zitten, zullen mensen zulke zaken 
blijven kopen. En zo blijven we bezig natuurlijk.”

Een middelmatige leerlinge

Imke besluit dat ze middelmatig scoort als het over afval 
sorteren en afval vermijden gaat. “Ik laat nooit afval 
achter op straat of zo. Meer zelfs, ik kijk altijd heel boos 
naar mensen die dat wel doen. Maar er is nog zó veel waar 
ik niet echt heb bij stilgestaan. Of beter: nóg niet, want ik 
ben zeker van plan om mijn leven te beteren. Te beginnen 
dus bij het beter sorteren van gft.” (lacht) 

Of Imke al heeft nagedacht over een duurzame kerstboom 
in haar nieuwe appartement? Ze glimlacht licht 
verontschuldigend. “Ik ga voor een oerklassieke spar. 
Maar ik ben wel van plan om er eentje mét wortel uit te 
zoeken, zodat ik hem na de feestdagen in de tuin van 
mijn mama kan planten. Om later opnieuw te gebruiken.” 
Zo mogen we het horen!

 Ken je het gft-bakje al?

Woon je op een appartement? Sorteer dan je gft 
(groente-, fruit- en tuinafval) in de keuken in dit 
handige verzamelbakje. Het heeft openingen aan 
de zijkant, waardoor er gemakkelijk lucht doorheen 
kan. Je gft-afval droogt daardoor sneller op en 
laat geen geurtjes achter. Zit je bakje vol, dan kan 
je je groenafval deponeren in een ondergronds 
sorteerpunt of in de gft-container die je deelt met 
de medebewoners van je appartementsgebouw. 

Het gft-verzamelbakje, inclusief een rol 
composteerbare zakjes, kost 7 euro. 
Kopen kan aan het IVAGO-onthaal 
in de Proeftuinstraat.
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06:30

MINDER AFVAL, MINDER ZORGEN

Recycleren, da’s super voor het milieu. Precycleren of afval vermijden, da’s nog beter! Zo bespaar 
je energie en grondstoffen. En ook centen, want je hebt minder vuilniszakken nodig. Zero waste 
is het doel, maar dat is niet altijd even eenvoudig. Toch kan het. Kleine ingrepen zorgen er al 
voor dat je jouw afval reduceert. Ga op elk moment van de dag de uitdaging aan met onze tips!

Snoozen en opstaan

Hup, in de douche. Als afvalvermijder schrob je je schoon 
met blokzeep en was je je haar met een shampoobar. Die 
conditioner knijp je uit de grootste fles die je kon vinden. 
Want, één grote plastic verpakking is natuurlijk beter dan 
vijf kleintjes. Baarden blijven weg en benen blijven glad 
dankzij jouw safety razor. Herbruikbare oorstokjes houden 
je oren schoon, en je tanden worden nog witter dankzij 
je tandenborstel met vervangbare kop. Tandpasta uit een 
tube bande je al lang uit de badkamer. Jouw duurzame 
alternatief? Tandpastatabletten of een tandpastablok.

  TIPS

• Jouw wekker werkt op stroom of met oplaadbare 
batterijen, dat snoozet beter.

• Voor de vrouwen: jij gebruikt een menstrucup, 
wasbare tampons, maandverband of menstru-
atieondergoed. Daarvoor betaal je slechts één 
keer en ze houden je afvalbak leeg.

08:00

 Waarom minder afval? Daarom!

Afval is niet enkel duur voor jezelf, ook het milieu 
betaalt een hoge prijs. Neem nu plastic: dat zal 
nooit afbreken. Steek een plastic zak in de grond, 
en na 100 jaar haal je er dezelfde plastic zak uit. 
Bovendien zitten er heel wat chemische stoffen in 
plastic die worden gelinkt aan tal van ziektes.  

Takeawaykoffie

Vóór het werk wip je snel even binnen in je favoriete koffie-
zaak. Ook daar piekt jouw ‘Weg-met-wegwerp’-attitude. Je 
biedt je hervulbare koffiebeker aan, of je Quppa. Zo heb je 
altijd een schone beker, en smaakt jouw koffie enkel naar 
versgemalen bonen.

  TIPS

• Quppa concept: ontleen jouw beker bij jouw 
favoriete koffiebar, zonder gedoe met waarborg 
of afwas. Op www.quppa.be vind je alle info.
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08:30

Op het werk

Jij pronkt met je hervulbare koffiebeker en dito waterfles. 
Zo smaakt de koffieklets net dat tikkeltje beter. Water tap 
je natuurlijk van de kraan. Da’s gemakkelijk, goedkoop en 
goed. Ook je lunch zit in een herbruikbare (brood)doos. 

Je print ook niet meer dan nodig. Je weet ondertussen dat 
jouw bestanden en e-mails perfect raadpleegbaar zijn in 
de cloud. Digitaal is beter! Print je toch iets af, dan staat de 
printer op recto verso en print je op gerecycleerd papier. 
En gebruik oude documenten als kladpapier.

  TIPS

• Gebruik je al een brooddoos in plaats van 
aluminimum inpakpapier? Prima! Maar wist je dat 
je boterhammen fashionable verpakt kunnen 
worden in een boc‘n’roll foodwrap? Extra handig, 
want zo verlies je minder plaats in jouw tas!

  TIPS

• Kringwinkels van Ateljee en Open Plaats vind je 
verspreid over Gent en omstreken. Ook voor elek-
tronica, planten, meubilair, … kan je er terecht.

• Vintage parels en tweedehandse designer stuks 
vind je online op Grailed, Vault en Vinted. 

• Kapotte spullen breng je naar het Repaircafé om 
te herstellen. Heb je jouw kapotte toestellen niet 
langer nodig? Breng ze naar de Kringwinkels, zo 
kunnen ze alsnog naar een nieuw baasje.

17:00

Shoppen

Tweede keus is jouw eerste keus. Zelfs de designer items 
in je kast hadden ooit een ander baasje. Kledij wordt op die 
manier voor de volledige levensduur gedragen en hersteld. 
Breng bijvoorbeeld een bezoekje aan de Kringwinkel als je 
een nieuwe outfit zoekt. Ook je telefoon en broodrooster 
zijn tweedehands, want da’s even goed!
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18:00 19:00

Snelle boodschap

Jouw boodschappenlijst is op dieet. Vóór je naar de winkel 
gaat, haal je eerst je koelkast en diepvries ondersteboven 
om te kijken of jouw innerlijke chef-kok geen gerecht op tafel 
kan toveren met wat je nog in huis hebt. Jaarlijks gooien we 
40 kilo voedsel weg, wat neerkomt op 140 euro per persoon. 
Gemiddeld zit er trouwens 40% organisch keuken- en tuinafval 
in de vuilnisbak, dat nog opgegeten of gecomposteerd kon 
worden. Geld én eten in de vuilbak: daar doe jij niet aan mee. 

Als je toch een lege koelkast aantreft, ga je shoppen – 
met potjes, bokalen, katoenen broodzak en tas onder de 
arm – in een verpakkingsvrije winkel. Op diezelfde manier 
ga je naar de markt of kies je bij jouw lokale bioboer jouw 
seizoensgroenten. In de supermarkt sla je je slag met 
een goed voorbereid boodschappenlijstje en best een 
halfgevulde maag. Je vermijdt impulsaankopen die nadien in 
de vuilnisbak belanden. Die komkommer in plastic laat je links 
liggen. Verpakte producten koop jij in bulk, want meer is hier 
minder: veel eten in minder verpakking. Je scrolt verder door 
de rekken op zoek naar verpakkingen met statiegeld.

Thuis

  TIPS

• Vermijd producten voor eenmalig gebruik

• Er zijn al tal van afvalvrije winkels in Gent, zoals 
BE O, Ohne, Lousbergmarkt, ... Daar vind je 
kwaliteitsvolle producten. Vergeet zeker je potje, 
bokaal of tas niet! 

• Wat je niet vindt in de afvalvrije winkel, vind je op 
de webshop Blabloom. Van wattenstaafjes tot 
wasbare luiers!

• Onmogelijk om afval te vermijden? Jij kiest voor 
beter afval en dus voor producten met een 
ecolabel, producten uit gerecycleerd materiaal of 
voor producten in grote verpakkingen.

• Geen kookinspiratie meer? Het Gentse 
Foodbag levert maaltijdboxen met lokale en 
seizoensgebonden streekproducten.

Eindelijk thuis. Jouw inrichting is uniek dankzij Kringwinkel-
pareltjes. Materiaal dat je niet wekelijks nodig hebt, zoals 
een boormachine of partytent, leen je en deel je. Toch iets 
nieuws nodig? Jij kijkt telkens eerst naar tweedehands of je 
gaat neuzen in de Kringwinkel.

Ook je baby doet aan precycleren. Via de babytheek vond 
je een resem aan duurzame babyspullen die je maar kort 
nodig hebt. Jouw babybadje, maxicosy, wippertje, … leen 
je. Baby’s met een mening komen ook daar goed aan hun 
trekken. Draagzakken en andere producten testte je uit. 
En de blijvers bleven… tot ze naar een andere baby 
vertrokken. Daarnaast schittert je mini-jongen of -meisje in 
wasbare luiers. Daarvoor vroeg je bij Stad Gent een subsidie 
aan van 85 euro en bespaar je jezelf 25 kilo afval per maand 
aan luiers.

Je brievenbus is een no-gozone  voor overtollig papier, 
dankzij de antireclamesticker  van IVAGO. 

  TIPS

• Een anti-reclamesticker vraag je aan via 
 www.ivago.be. Wil je ook geen geadresseerd 

drukwerk? Zet je naam op de Robinson-lijst.

• Groenafval composteer je. Zo groeien en bloeien je 
planten beter. Geen composthoop of wormenbak? 
Gooi jouw groenafval en etensresten bij gft.

Volgtip

Britt Busseyne van Sustainabrittly en Sustainababbels 
heeft een Instagram-pagina, podcast en website 
waar ze tips geeft om milieubewust te ondernemen 
en te leven. Ze deelt haar eigen zoektocht naar een 
duurzame(re) manier van leven, met focus op kleine 
acties die een groot resultaat opleveren. 
Sinds kort schrijft ze wekelijks een opiniestuk voor 
Trends Magazine. 
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20:00 23:00

Op restaurant / takeaway Slapen

Vanavond wordt er niet gekookt, maar genoten. Ook 
op restaurant en via takeaway probeer je jouw afval te 
beperken. Bij takeaway weiger je servetten, wegwerprietjes 
en wegwerpbestek. Te veel eten op je bord? Dat neem je 
mee in een herbruikbaar potje naar huis. Zo heb je voor 
morgen al een lekkere lunch op het werk!

Jouw make-up vliegt eraf met herbruikbare wattenschijfjes. 
Snel nog een glaasje water uit de kraan en je dag zit erop. 
Dromen over een zero waste-wereld…

  TIPS

• Herbruikbaar picknickservies zit standaard in 
jouw tas, zo hoef je geen wegwerpbestek te 
aanvaarden.

• Jij doet van ‘weg met wegwerp’ via red-use. 
Net als Quppa, maar dan met kommetjes. Bij het 
bestellen van je maaltijd betaal je 3 euro voor je 
herbruikbare bowl. Die som krijg je terug als je je 
bowl opnieuw inlevert.

• Via het Gentse Too Good To Go red je 
voedseloverschotten uit restaurants en winkels. 
Je neemt telkens je eigen tas en potjes mee. 

• Jij kent de restaurants waar herbruikbaar 
welkom is: Bassin, De Roos, Full Circle Coffee, … 
Bij twijfel, gewoon vragen!

• In jouw cocktails pronken enkel herbruikbare 
rietjes, wegwerp weiger je.

  TIP

• Bruiswater met kraantjeswater, dat kan! Kies voor 
een kraan met ingebouwde optie, of gebruik een 
Sodastream. Zo maak je ook zelf jouw frisdranken.

 Ken je het 5 R-model?

Dat zijn vijf manieren om jouw afval te verminderen. 
De volgorde is belangrijk: de volgende R mag je enkel 
gebruiken als de voorgaande niet haalbaar is. 

• Refuse (weiger)

• Reduce (verminder)

• Re-use (hergebruik)

• Recycle (recycleer)

• Rot (composteer)

Deel jouw suggesties!
Deel jouw precycleer-tips met 
ons op Facebook en tag IVAGO! 

De leukste tips worden op 
onze website gedeeld.
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zaterdag
18 december 

= 
Recyclagepark

+ 
Kringwinkel

KRINGWINKELEN 
OP HET RECYCLAGEPARK
Heb je herbruikbare spullen voor De Kringwinkel? Op zaterdag 18 december kan je ermee terecht 
op de recyclageparken in Destelbergen en aan de Gaardeniersweg. Vlak voor de toegangspoort 
vind je die dag een stand van De Kringwinkel. En zo worden jouw spullen misschien wel het 
kerstcadeau van iemand anders. Tweedehands, eerste keus!

IVAGO slaat de handen in elkaar met Ateljee en Open 
Plaats, de organisaties achter de Kringwinkels in onze 
regio en vaste partners van IVAGO. De reden van onze 
samenwerking? We willen allemaal minder afval, en we 
pleiten voor méér hergebruik van spullen. Dat is beter voor 
onze planeet én voor onze portemonnee. 

Heb je dus nog kleertjes of speelgoed waar je baby intussen 
te groot voor geworden is? Kledij die je beu bent, meubelen, 
huisraad, …? Gooi ze niet weg, maar laat iemand anders er 
nog van genieten!

Welke herbruikbare spullen zijn
welkom?
	Kledij en textiel
	Speelgoed
	Boeken, kantoormateriaal
	Meubelen
	Huisraad: servies, potten, pannen, glazen, …
	Decoratie: bloempotten, vazen, brocante, …
	Elektro & doe-het-zelf: gereedschap, bouwmateriaal,  
  sanitair, koelkasten, tv’s, lampen, …
	Fietsen
	Multimedia
	Sportmateriaal
	Babyartikelen

Twee vliegen in één klap

Met beschadigde, gescheurde, vuile, versleten of onvolledige 
dingen ga je beter meteen naar het recyclagepark. Op zaterdag 
18 december kan je dus twee vliegen in één klap slaan: eerst 
met je herbruikbare spullen naar de Kringwinkel-stand aan 
het recyclagepark in Destelbergen of in het geefpunt van De 
Kringwinkel aan de Gaardeniersweg, en enkele meters verder 
met je afval naar het recyclagepark zelf!
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DOE JE BEST MET 
JE KERSTBOOM

Bijna feest, bijna kerstboom! Wil je origineel uit 
de hoek komen deze keer? Op deze pagina vind 
je enkele afvalvriendelijke tips & weetjes om 
toch nét dat ietsje meer uit je boom te halen. 

Echt of fake? 

Wat is nu het beste voor het milieu? Een echte kerstboom of 
een kunstkerstboom? Moeilijk te zeggen. Wél duidelijk: lang 
met dezelfde boom doen, vermindert de belasting van het 
milieu. Je kan dus je echte boom na kerst in je tuin planten 
en een aantal jaar gebruiken, of elk jaar je plastic kerstboom 
bovenhalen en versieren. Of maak zelf je boom. Succes!

Van boom tot bodembedekker

Kies je toch voor een echte kerstboom, en kan / wil je hem niet 
in je tuin planten na kerst? Geen nood: in januari haalt IVAGO 
alle kerstbomen op in jouw straat. Welke dag precies? Raad-
pleeg je (online) ophaalkalender of download de Recycle!-app. 
IVAGO brengt je boom naar een industrieel compostbedrijf, 
waar hij wordt gehakseld en verwerkt tot bodembedekker of 
mulch om de groei van onkruid tegen te gaan.

Net gemist?

Heb je de kerstboompophaling gemist, dan kan je nog 
steeds op onze recyclageparken terecht. Je biedt je boom 
aan bij snoeihout (containernummer 11).

Met een duurzaam pakje erbij!

Maak het verhaal van de betere kerstboom helemaal af en leg 
er duurzame cadeautjes onder, in duurzaam cadeaupapier. 
Snuister eens rond in de Kringwinkel, kies voor pakjes van 
Belgische makelij of doe aan upcycling.

Wát, niet opgehaald?

Staat jouw kerstboom na de kerstboomophaling van IVAGO 
nog steeds te pronken op het voetpad? Dat wil je dit keer 
absoluut vermijden door eerst alle versiering te verwijderen. 
Hetzelfde doe je met de pot, het netje of de plastic zak rond 
de wortelkluit. Let er ook op dat je boom niet hoger is dan 
1,5 meter en niet breder dan 1,5 meter.

Ga voor een heerlijke geur

Gefrustreerd door de vele naalden die je kerstboom verliest? 
Maak er dan potpourri van. Mix ze bijvoorbeeld met sinaas-
appelschil, kaneelstokjes, kruidnagel en nootmuskaat. Je 
kan er ook geurzakjes mee samenstellen. De takken van je 
kerstboom kan je dan weer afknippen en later gebruiken om 
je kamerplanten mee te ondersteunen.
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Agenda

Sorteer plastic zakken bij PMD. 
Sorteertwijfels? Ga naar betersorteren.be

Team frietjes of  
team kroketjes?
De lege verpakking  
hoort alleszins bij  
team PMD.
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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 

• Zaterdag 25 december* - Kerstmis

• Zaterdag 1 januari* - Nieuwjaar

*Op vrijdag 24 december en vrijdag 31 december sluiten 
onze IVAGO-kantoren om 16.15 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.

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

Openingsuren IVAGO-mobiel 
We brengen IVAGO naar jou toe met ons rijdend onthaal. 

• Vrijdag 17 december: Vrijdagmarkt (9-12u)

• Vrijdag 14 januari: Vrijdagmarkt (9-12u)

• Donderdag 20 januari: Drongenplein (9-12u)

• Woensdag 26 januari: Rerum Novarumplein (14-16u)

Lees de laatste updates op www.ivago.be/ivago-mobiel, 
en ontdek wanneer we waar naartoe rijden.  

 

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
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Volg ons op

17 februari - Dikketruiendag 
Samen zetten we de centrale verwarming een aantal graden minder en 
trekken we een warme trui aan. Een kleine daad met heel wat impact! 

Let op met scherpe voorwerpen!

Het is verboden scherpe voorwerpen in 
je restafvalbak of –zak te steken.
Kom ermee naar het recyclagepark.

Sluikstort melden?

• www.ivago.be
• Meldingsapp Gent
• 09/240.81.11 

20 maart - Gentsche Gruute Kuis
Tijdens onze jaarlijkse lenteschoonmaak ruimen we samen met 
jullie de stad op. Meer informatie over de Gentsche Gruute Kuis 
vind je begin januari op www.gentschegruutekuis.be. 


