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IVAGO wijzer

Aan de rand van de stad, in een rustig stukje Mariakerke,
woont de familie Defrancq: Kurt, zijn dame en de drie kinderen.
Zoals het een fiere burger past, probeert de acteur zijn afval zo
goed en zo kwaad mogelijk te sorteren. Natuurlijk mochten we
komen kijken, de dag dat het grof huisvuil werd opgehaald.
‘Maar lach me niet uit als ik fouten maak!’, zo klonk
de waarschuwing. Niks menselijks is ons vreemd, dus trokken
we naar Mariakerke om zonodig een handje te helpen bij
het recycleren van het gezinsafvalbergje.

Beste lezer,
Zoals u ziet, kreeg het IVAGO-magazine een
grondige opfrisbeurt. Voortaan doen we in ons
magazine beroep op bekende en minder bekende
mensen uit Gent en Destelbergen. Vanuit hun
eigen ervaringen, vragen of problemen met het
voorkomen, sorteren of aanbieden van huisvuil
brengen zij elk een eigen verhaal. Acteur Kurt
Defrancq opent de reeks.
IVAGO moet en tracht zich voortdurend aan te
passen aan nieuwe noden en inzichten. Dit niet
alleen bij haar activiteiten op straat, de aanpak
op de recyclageparken of de inzameling van
grof huisvuil, maar ook in het contact met de
Gentenaars en Destelbergenaren.
Sinds kort kan u ook gebruik maken van het
uitgebreid e-loket op de vernieuwde website
www.ivago.be. Zo krijgt u toegang tot uw
persoonlijk klantendossier en kan u bijvoorbeeld
gemakkelijk nakijken over hoeveel beurten op
het recyclagepark u nog beschikt of hoeveel
keer u de groene of grijze container nog kan
laten leegmaken. Tegelijk kan u een hele reeks
administratieve aanvragen bij IVAGO indienen
zonder dat u nog langer gebonden bent aan de
kantooruren. Een stevige digitale stap vooruit.
We zijn er ook bijzonder fier op dat de IVAGOwebsite het anysurferlabel kreeg toegewezen.
Voortaan is het informatieve luik van de IVAGOwebstek ook raadpleegbaar voor mensen met
een visuele handicap.
Tot slot wil ik een warme oproep richten tot
alle Gentenaars. Op 27 maart is er de Gentsche
gruute kuis. Doe mee! Haal borstel en blik
boven, spreek uw buren aan en geef uw straat
op 27 maart een grondige poetsbeurt. ‘Wulder
doen mee! En gulder?’
Met vriendelijke groeten,
Tom Balthazar
Voorzitter raad van bestuur
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grofvuil op aanvraag

Thuis

Kurt
Defrancq
leert
sorteren

De televisiekijkers herkennen Kurt (47 jaar) als de Modest van
weleer, het typetje dat Rosa assisteerde, en als één van
de belangrijkste personages uit de vrt-soap Thuis.
Hij werd geboren in Oostende, liep school in De Haan en Brugge
en kwam uiteindelijk in Gent terecht. Tegenwoordig zie je Kurt
vooral op de planken. In ‘Mannen komen van Mars, Vrouwen
komen van Venus’ probeert hij het eeuwige verschil tussen
mannen en vrouwen op gepaste wijze te ontleden.
Aan de Gentse universiteit verenigt Kurt Defrancq
cultuur en wetenschap als cultuurcoördinator.

IVAGOwijzer

Tijdig
aanvragen!

Boek tijdig je grofvuilophaling,
want volgeboekt is volgeboekt!
Bel 09 240 81 11 of gebruik
‘Mijn IVAGO’ op www.ivago.be

Wie dagelijks op televisie verschijnt, krijgt
ongevraagd een vedettenstatus, de mensen
zouden zelfs komen neuzen in je afval dat op
straat staat. Maar de familie Defrancq zocht
en vond een rustige thuis in Mariakerke, in een
straat waar de kinderen nog buiten konden
fietsen toen ze klein waren, en waar niemand
nog opkijkt van een cameraploeg die voor de
deur van de ingeweken West-Vlaming een
paar uren komt werken.

E-loket

‘Wij proberen zo goed mogelijk onze omgeving
en de wijde wereld schoon te houden’,
bevestigt Kurt, ‘dat we nu ook de hulp van
de moderne communicatie kunnen inroepen,
vind ik een pluspunt. Ik kan me voortaan
inloggen op het e-loket van Ivago, en dat vind
ik organisatorisch een mooie stap vooruit. Op
die manier de ophaling van grofvuil regelen
bijvoorbeeld, of controleren hoeveel beurten
je nog hebt op het recyclagepark, dat is
gewoon praktisch. Ik vind dat ook een goede
stap, want geef toe, de jongere generaties
léven met computer, iPad en gsm. Ook voor de
organisatie van de praktische kant van hun
leven, en tot mijn vreugde is de jeugd meer
dan ooit begaan met de toekomst van deze
aardbol.’
Terwijl Kurt hard werkt, en van hot naar her
loopt met zijn afval, kijkt Nele, zijn dame, glimlachend toe. ‘Voor de wekelijkse huisvuilophaling,
zonder fotograaf in de buurt, zie ik hem nooit
hard zweten’, lacht ze. Tja, zij komt van Venus,
hij van Mars...

En nu orde scheppen
in de chaos
Met de computer kan je
de ophaling perfect regelen
wat is grofvuil?
brandbaar huishoudelijk afval
dat niet kan meegegeven worden
in een huisvuilzak of -container
(bv. matras, tapijt, kapot plastic
speelgoed, stoelen, planken van
een kast, lattenbodem).
metaal (bv. strijkplank, tuinstoel,
metalen rek).

wat is geen grofvuil?

Hout en metaal worden
van elkaar gescheiden

Elektrische toestellen, lavabo’s,
wc-potten, steenpuin, tl-lampen,
Klein Gevaarlijk Afval, frituurolie, ...
horen niet bij het grofvuil. Met deze
zaken kan je terecht op de IVAGOrecyclageparken.
Gewoon huisvuil hoort in de IVAGOhuisvuilzak of –container en wordt
niet meegenomen met de ophaling
van grofvuil.

IVAGOwijzer

grofvuil op aanvraag
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Eerst
de kringwinkel

Sorteren

We overschouwen de massa kleine en grote
rommel die naar buiten werd gehaald, en
Kurt kijkt ons met vragende ogen aan. ‘Straks
komen de vrachtwagens, maar ik moet hier
nog één en ander sorteren, vrees ik. In het
containerpark moet ik steevast raad vragen
aan de mannen en vrouwen die er werken. Wat
moet waar? Het is altijd aangenaam wanneer
je wegwijs wordt geholpen.’
Inderdaad! Neem nu die versleten tuinstoel.
Die is gemaakt van hout en metaal. Vooraleer
de camions komen, is het nuttig het metaal
van het hout te scheiden, want het brandbare
en het metaal worden apart weggebracht.
Metaal wordt gerecycleerd.

Bij al dat brandbare materiaal, zien we een
hele mooie, onbeschadigde stoel staan. ‘Och
ja, we hebben nieuwe stoelen binnenin, en
deze hoort er echt niet meer bij. Vandaar...’,
reageert Kurt, ‘én hij is hoogst brandbaar.’
Juist, maar een kleine kilometer verder, op
de Brugsesteenweg is er een Kringwinkel van
Ateljee. Kunnen we met deze stoel niet iemand
anders gelukkig maken? Kan hij niet voor een
prikje worden verkocht in de winkel?
‘Ge hebt gelijk’, gromt Defrancq, en hij wijst
meteen naar een zak vol kleren. ‘Daar zitten
ook nog jurkjes in die niet versleten zijn hoor.
Ze zijn hooguit uit de mode.’
We strooien de lappen stof en oude kleren uit
op straat, en al wat nog kan worden gedragen,
doen we in een aparte zak. Die zijn voor de
kledingcontainer. Wat daarin terechtkomt
kan dan weer worden verkocht aan heel erg
democratische prijzen.

‘Weet ge’, vertelt Kurt, ‘vroeger gebeurde de
grofvuilophaling nog niet op afspraak. De
vrachtwagen reed door de straat en pakte
alles mee wat klaarstond. Eén van onze
buren is daar eens wat mee tegengekomen!
Hij was naarstig overhangende takken aan
het snoeien. Hij had een houten bank uit zijn
tuin gehaald en die op straat gezet om zo aan
de hoogste takken te kunnen. Maar een man
zweet rap natuurlijk, en de mens ging even
een pint drinken, binnen in de koelte. Wat hij
niet besefte, is dat er ondertussen grofvuil
werd opgehaald in de straat. Na zijn frisse
pint kwam hij weer naar buiten en zag dat zijn
mooi bankje was meegenomen. Hij hoorde
het nog net versplinteren in de laadbak van
de vrachtwagen. Haha. We hebben er lang om
gelachen. Die jongens deden toch ook maar
hun werk, hé?’

Een spiegel mag niét mee
met het grofvuil

Géén
spiegel !
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Deze stoel is té mooi.
Hij kan naar de Kringwinkel
Een stapel metaal en
een stapel brandbaar grofvuil

Twee vrachtwagens
komen alles ophalen

wat kost het?

Vervoer- en 		
Brandbaar
		reservatiekost(*)		grofvuil		

			

Tot 200 kg

Van 200 kg
tot 1.000 kg

Méér dan
1.000 kg
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Gratis

Gratis

0,075 euro/kg

0,15 euro/kg

Gratis

2de ophaling

5 euro

0,075 euro/kg

0,075 euro/kg

0,15 euro/kg

Gratis

Vanaf 3de ophaling

5 euro

0,15 euro/kg

0,15 euro/kg

0,15 euro/kg

Gratis

Ophaling op
andere dagen
dan voorzien op
ophaalkalender

20 euro 		

grofvuil op aanvraag
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Is er iets gezelliger dan een ‘schuune lampadaire’ die des avonds
in de living voor een zacht licht zorgt? Eronder zit je, met een goed
boek, met een zak chips, met jouw geliefde op schoot of met jouw
blik gericht op de televisie. Omdat Kurt Defrancq toch zijn mooie
stoel naar de Kringwinkel bracht, wilde hij ook nog een staande
lamp van de hand doen. Maar in een bui van vrijgevigheid stelde
hij plots voor ze weg te schenken aan de lezers van dit blad.
Om er een echt persoonlijk geschenk van te maken, signeerde
de acteur de lampadaire, zodat u voor eeuwig en altijd het licht
van Kurt Defrancq voelt schijnen wanneer je knus in de zetel ligt.

Metaal

1ste ophaling

(*) retributie op het ophalen, verwerken en aanbieden van huisvuil (16/2/2009)

t.)
Belg.N.,spreek
(*) (de (v.);-s)(
p,
staande lam
lamp). Fr
syn. schemer

0,15 euro/kg			Gratis

Nog in goede

Het begint er stilaan op te lijken, hier op de
stoep van de familie Defrancq: een pakketje
voor de kringloopwinkel, een lading metaal en
een berg brandbaar materiaal. ‘Een mens heeft,
alle goede wil ten spijt, soms toch een duwtje
in de rug nodig’, lacht Kurt Defrancq.
Plots arriveren de ophaalwagens. De mannen
monsteren het werk op de stoep en knikken
tevreden. Zij nemen alle brandbare materialen
mee in de ene, en het metaal in de andere
camion. Na afloop wordt alles gewogen en krijgt
Kurt een ticket met alle gegevens erop.
Hij probeert met een brede glimlach nog een
kapotte spiegel mee te geven, maar dat zijn
‘truken van de foor’ die écht niet helpen.
Spiegels moeten naar het recyclagepark, bij
het vlakglas, om te dienen als grondstof voor
isolatiemateriaal.
Iedereen is weg, de straat kan weer rusten in
vrede. We gaan binnen een koffie drinken. Maar
eenmaal in de gang, rent Kurt plots ongerust
weer naar buiten. ‘Oef, ze hebben mijn mooie
metalen brievenbus toch niet meegenomen!’
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gebouwen met méér dan
tien wooneenheden
In gebouwen met méér dan tien
wooneenheden kan de inzameling van
grof huisvuil afwijken van de gewone
regeling. Voor gebouwen met méér dan
50 wooneenheden gebeurt de ophaling
altijd gemeenschappelijk op aanvraag
van de syndicus of verantwoordelijke.
Vraag informatie aan de beheerder,
syndicus of conciërge naar de aanpak
in jouw gebouw.

IVAGOwijzer
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Het nieuwe e-loket van IVAGO

IVAGO-site ook
toegankelijk
voor blinden

ivago gaat
digitaal
Met het elektronisch loket van IVAGO heb je 24 uur op 24 toegang tot je persoonlijke
klanteninformatie bij IVAGO. Je kan nagaan hoeveel beurten er je nog resten op
het recyclagepark, je ophaalkalender opvragen, het saldo voor je groene en grijze
container controleren of een ophaling van grofvuil aanvragen, je verhuis melden,
een andere container aanvragen enz. Gewoon praktisch!

De IVAGO-website werd grondig vernieuwd.
We pakten niet alleen de vorm en inhoud aan
maar hielden ook rekening met de criteria om
het Anysurferlabel te krijgen. Websites met
dit label zijn voor iedereen bruikbaar – ook
voor slechtzienden, blinden, kleurenblinden,
ouderen, en wie een auditieve of motorische
handicap heeft.

Je aanmelden
is eenvoudig!
Surf naar de IVAGO-webstek.
Klik in de rechterkolom op de knop
‘nieuwe account’. Kies een gebruikersnaam,
vul je e-mailadres in en bepaal
je wachtwoord. Ziezo, je bent geregistreerd!
Maar daarmee kan je nog niet volwaardig
gebruik maken van het e-loket.

Herman Caulier is blind en lid van de Stedelijke
Adviesraad voor personen met een handicap
in Gent. Hij legde ons uit hoe hij toegang
krijgt tot het wereldwijde web. “Er bestaan
verschillende softwareprogramma’s waar we
gebruik van kunnen maken om op het internet
te surfen. Zo kan een spraakprogramma de
tekst voorlezen. We kunnen ook gebruikmaken
van een brailleleesregel of voor slechtzienden
worden de letters heel sterk uitvergroot.
Zelf gebruik ik de brailleleesregel en de
voorleesmogelijkheid. Voor diegenen die
de website bouwen of onderhouden is het
belangrijk dat ze met een aantal zaken
rekening houden. Een icoontje bijvoorbeeld
herkennen we niet. ’t Is belangrijk dat men dat
ook benoemt. Een computermuis gebruiken we
natuurlijk niet. Alles gebeurt met de toetsen
en pijltjes.

Mijn IVAGO
Daarvoor moet je een ‘Mijn IVAGO’ creëren door
je persoonlijke klantgegevens aan je account te
koppelen. Neem hiervoor je laatste betalingsuitnodiging
of IVAGO-factuur bij de hand. In de linkerbovenhoek
vind je het klantnummer. Vul dit in. Vanaf nu kan je
volop gebruik maken van het e-loket en heb je steeds
toegang tot je persoonlijk IVAGO-dossier. Heb je geen
betalingsuitnodiging bij de hand? Geen nood. Maar dan
moet je wel al je gegevens zelf invullen.

peroonlijk
klantendossier

Gelukkig zijn vandaag meer en meer websites
toegankelijk voor mensen met een visuele
handicap. Dat is een goede zaak. Het verhoogt
onze zelfstandigheid. Zo is het bijvoorbeeld
handig dat ik zelf de IVAGO-kalender kan
raadplegen om te weten wanneer we welke
afvalsoort moeten buitenzetten.”

Vraag je je af hoeveel gratis beurten je nog hebt voor
het recyclagepark, of er nog een rekening open staat
en wanneer je de voorbije maanden naar het park bent
geweest? Dergelijke informatie kan je raadplegen in
je persoonlijk klantendossier. Je bent niet meer
gebonden aan kantooruren om een aanvraag bij
IVAGO in te dienen. Via het e-loket kan je nu
de gegevens van je persoonlijk IVAGO-dossier opvragen.
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“Zijde gulder thuis
voor de Gentsche
gruute kuis?”
.be
.
w
w
w

De borstels, knijpers en
handschoenen worden
bovengehaald en de
vuilniszakken staan klaar.
Op zondag 27 maart geven
we met z’n allen Gent een
grondige poetsbeurt. Als
inwoner van deze stad speel
jij hierin de hoofdrol. Zwerfvuil
opruimen, onkruid wieden
op voet- en fietspaden, een
buurtpark proper maken,
blikjes uit het water vissen...
Het kan allemaal.

oe werkt dadiere?

IVAGO en verschillende stadsdiensten steken
die dag een handje toe. Veegmachines doen
het grove werk. We zorgen voor affiches
en kaartjes om je buurt voor deze actie
warm te maken, vuilniszakken, grijpers,
handschoenen, borstels, veiligheidshesjes...
en komen het afval natuurlijk ook ophalen.
Er schreven zich al heel wat groepen en
initiatieven in. Zij maken zich klaar om
op 27 maart aan de slag te gaan. Maar er
kan zeker nog volk bij! Inschrijven doe je
best vóór 15 maart.
Doe een beroep op je buren, vrienden of
vereniging, … Spreek af wat je die dag wil
aanpakken. Laat het ons weten en met veel
plezier zetten we je vieruurtje of aperitief al
klaar. Want het moet natuurlijk ook gezellig zijn!
Alleen? Geen nood! Registreer je en we
zoeken voor jou uit bij welk initiatief in de
buurt je kan aansluiten.
Doe mee! Schoon Gent. Samen content!

doet op ulder manier
Misschien kies je wel voor een originele
aanpak. Combineer de opruimactie met
een verkleedpartij of componeer
een Gentsch gruute kuislied.

k’zoe willen meedoen

schoon volk
light netheidscharter

“‘t Is niet dat de straten er hier vuil bij liggen.
IVAGO komt echt wel regelmatig langs. Maar
soms liggen er toch nog bekertjes, plastic en
glazen flesjes en zeker sigarettenpeuken op
de grond en dat is toch niet fijn. In plaats van
me er aan te ergeren – dat brengt toch niets op
– stak ik liever zelf de handen uit de mouwen.
Regelmatig raapte ik al eens een blik of flesje
op en stopte dat dan in één van de afvalkorven.
Tot ik over het light netheidscharter las. Ik
nam contact op met de stad Gent. Die bracht
de nodige formaliteiten in orde en IVAGO
leverde het materiaal: een container, grijper
en handschoenen. Sindsdien doe ik hier toch
dagelijks mijn ronde in mijn eigen straat, maar
ook in de onmiddellijke omgeving: papiertjes,
flesjes, .. ze verdwijnen in mijn emmer. Van het
verwijderen van sigarettenpeukjes heb ik mijn
specialiteit gemaakt. Na een tijdje word je echt
handig met zo’n grijper! Om de twee weken is
mijn container vol en geef ik IVAGO een seintje
dat ze hem mogen komen leegmaken.
De reacties in de buurt zijn erg positief en soms
zelfs grappig. In een winkel dacht men dat
ik een werkstraf uitvoerde omdat ik iets had
mispeuterd! Op 27 maart doe ik zeker mee.“

niet te missen

IVAGOwijzer

Wil je het voorbeeld van Dirk
volgen? Meer info over
het light netheidscharter
vind je op www.ivago.be
in de rubriek 'schone buurt'.

Gust en Madeleine, de sympathieke senioren
die enkele jaren geleden spontaan de Gras- en
Korenlei hielpen proper houden reageerden als
één van eersten op onze oproep. Ze hebben
beloofd ook deze keer van de partij te zijn. Gust
greep naar de camera, maakte zowaar een
filmpje en zette het op het internet. Je vindt het
op www.gentschegruutekuis.be

schone tip
Van lezeres A.M. kregen we volgende ‘hergebruiktip’.
“Oude cd-schijfjes kan je nog gebruiken als onderleggertjes voor
je glazen. Bevestig wat zelfklevend vilt aan de onderzijde en je hebt
meteen een elegant accessoire om je glas op te zetten.”

kurt geeft weg!
Kurt besliste in een bui van vrijgevigheid zijn lampadaire te schenken aan één van onze lezers in
plaats van achter te laten in de kringloopwinkel. Hij signeerde ze en maakte er zo een uniek stuk
van. We geven het weg aan de winnaar van onze wedstrijd.
Welke van onderstaande antwoorden is FOUT?

wulder doen mee!

win deze
unieke
‘lampadaire’
(*) (de (v.);-s)(Belg.N.,spreekt.)
staande lamp,
syn. schemerlamp). Fr
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gust en
madeleine

Dirk Lenart is leraar en woont in
hartje Gent. Hij sloot een light
netheidscharter af met de stad
Gent en IVAGO.

Meer info en inschrijven op
www.gentschegruutekuis.be of vraag info
bij IVAGO-dienst communicatie,
09 240 81 11 – info@ivago.be.
Inschrijven kan tot 15 maart.

Laat je buren weten dat je meedoet en
hang een ‘wulder doen mee…’- kaartje of affiche voor je venster. Gust en Madeleine,
de sympathieke senioren die enkele jaren
geleden spontaan de Gras- en Korenlei
hielpen proper houden hebben beloofd
ook deze keer mee te doen!

Heb je zelf een schoon initiatief?
meld het op info@ivago.be

(*)

Wedstrijdvraag
Met een kapotte oude schemerlamp
kan ik terecht bij:
A - de grofvuilophaling
B - op het recyclagepark bij het metaal
C - in de kringloopwinkel
D - bij de elektrohandelaar als je
		 een nieuwe lamp koopt
E - op het recyclagepark bij het AEEA

schiftingsvraag
Hoeveel correcte antwoorden
ontvangt IVAGO vóór 31 maart?

Stuur je antwoord vóór 31 maart naar:
IVAGO –dienst communicatie
Proeftuinstraat 43, 9000 Gent
of vul het wedstrijdformulier in
op www.ivago.be

IVAGOwijzer
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SCHOON om weten

Kringwinkels Ateljee met textielafdeling
Vlaamse kaai 10 - Zandpoortstraat 49 - Brugsesteenweg 354 - Dok Zuid.
Van maandag tot en met vrijdag van 10 tot 18 uur.
Zaterdag van 10 tot 17 uur.

schone kleren
Tweemaal per jaar plaatst de Kringwinkel Ateljee in
jouw buurt enkele containers voor de inzameling van
herbruikbaar textiel. De plaatsen en data vind je op je
ophaalkalender en op www.ivago.be. Bruikbare spullen
worden gesorteerd volgens verschillende categorieën:
winter-, zomer-, kinder-, dames- of herenkledij en
komen in de winkelrekken van de kringwinkels terecht.

Onze kringlooptuin stap 2
Nog vóór de winterprik plantten de compostmeesters langs
onze kringlooptuin in opbouw vier verschillende haagtypes.
Hagen brengen structuur in de tuin en zorgen voor privacy.
Ze creëren ook warme beschutte hoekjes, waar mensen, insecten
en vlinders het naar hun zin hebben. Dichtgegroeide hagen
vormen een aantrekkelijke schuil- en nestplaats voor vogels.
Meidoorn is een niet groenblijvende haag
die snel dichtgroeit. Ze is erg sterk en
tweemaal per jaar scheren volstaat.
Taxus baccata is groenblijvend en groeit
traag. Eénmaal per jaar de haagschaar
bovenhalen is voldoende.
Haagbeuk is een loofverliezende haag die
jaarlijks ook maar één snoeibeurt nodig heeft.
En tot slot een stukje gemengde haag met
zowel groenblijvende als niet-groenblijvende
inheemse planten: gele kornoelje, spork,
hulst en kardinaalsmuts.

Een zak vol textiel
dat nog draagbaar is

wat niet?

wat wel?

Schone lenteacties in
Kringloopwinkel
Brugse Poort

nog bruikbare en verkoopbare
Dassen
Jassen
Broeken
Rokken
Kostuumvesten
Mantels
Schoenen

Vloerbekleding
Hoofdkussens
Versleten kledij
of ander afval

Lakens, dekens, gordijnen
of grotere lappen stof

zak.
Verpak de kledij liefst in een plastic
samen.
rs
vete
de
met
best
je
Schoenen bind

zaterdag 19 maart

Schoon gerief op
de retrobeurs
In maart en april staan tuinmeubelen en kampeermateriaal in de aanbieding. Op zaterdag 2
april en van zaterdag 7 mei tot en met donderdag
12 mei is er een speciale verkoop van curiosa
en boeken.
Kringloopwinkel
Brugse Poort
Haspelstraat 49,
9000 Gent
van dinsdag tot en met zaterdag
van 9.30 tot 16.30 uur
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schoon om weten

De Oost-Vlaamse kringloopwinkels slaan de handen in elkaar en organiseren op zaterdag 19
maart de retrobeurs in Hal 8 van Flanders Expo.
De beurs vindt plaats van 10 tot 17 uur. Je vindt
er een massa retrospullen van uiteenlopende
aard: kleinmeubelen, lampen, decoratiemateriaal, boeken, kledij, vinylplaten, huisraad…
Maar liefst 6.000 m² retroplezier.
Retrobeurs | Flanders Expo | hal 8
Zaterdag 19 maart | 10 - 17u
Toegang: 2 euro (vvk 1,50 euro)

IVAGOwijzer

Basisopleiding
thuiscomposteren en
kringlooptuinieren
april/mei 2011
Je zoekt meer gedetailleerde
r
en doorgedreven informatie ove
eg
rwe
ove
t
wee
Wie
n.
tere
pos
com
je zelfs de mogelijkheid om je aan
rs!
te sluiten bij de compostmeeste
t,
volg
ing
leid
Wie deze basisop
wordt automatisch aspirantcompostmeester en kan in
het najaar de opleiding tot
compostmeester volgen.

De plannen voor de aanleg van deze ‘proeftuin’
krijgen ondertussen concrete vorm. Je zal
er kunnen kennismaken met verschillende
mogelijkheden om je (stads)tuin ecologisch
en afvalarm aan te leggen en onderhouden.
Composteren maakt daar natuurlijk deel van uit.
Wie zich intussen wil bijscholen, kan dit voorjaar
terecht bij de compostmeesters van IVAGO.

Spoedcursus
thuiscomposteren
in de kringloop
tuin
donderdag 31 m
aart - 19 uur
Je wilt meer we
ten over compo
ster
kringlooptuinier
en om dit in je ei en en
ge
toe te passen?
Dan is deze spoe n tuin
dcursus
iets voor jou. Ee
n compostmeest
er
alle aspecten va
n het composter doet
en uit
de doeken. Na de
pauze bekijken
we
de praktische ka
nt van de zaak.
Deze cursus du
urt maximaal 2,
5 uur.

gevlochten hek,
mooi en praktisch

De opleiding vindt plaats op
orie),
dinsdag 26 april (19-22 uur - the
oek
bez
uur
3
(9-1
zaterdag 30 april
in
ecologisch bezoekerscentrum
mei
7
rdag
Londerzeel) en zate
(9 tot 12 uur - praktijk).
jk!
Inschrijven vooraf is noodzakeli
en
tie
Voor meer informa
go.be
inschrijvingen, mail naar info@iva
11.
81
of bel naar 09 240
Alle opleidingen zijn gratis en
toegankelijk voor inwoners
van Gent en Destelbergen.

Voorbeelden uit jullie kringlooptuin

Kaat Dirckx reageerde op onze oproep naar voorbeelden uit de eigen kleine stadstuin.
“We hebben afgelopen voorjaar een boom die te groot werd moeten omzagen, en een
wilg die uit zijn voegen barstte gesnoeid. Omdat we met zoveel (goeie mooie stevige)
takken zaten heb ik een hek gevlochten waarachter tuinafval kan gegooid worden
zonder dat het nog storende zichten oplevert. En als bijkomend voordeel verbergt dit
hekje een deel van de lelijke achtermuur en geraakt de GFT-bak niet te snel vol in het
“actievere” tuinseizoen!” Kaat ontvangt het boek “Composteren en kringlooptuinieren”.

IVAGOwijzer

kringlooptuin
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schoon in
de gaten houden
	recyclageparken

Schoon gevraagd

Gent-Proeftuinstraat
open op zondag
Het recyclagepark Gent-Proeftuinstraat is van april
tot eind september ook open op zondag. Je kan er
terecht van 9.30 tot 12.50 uur.
Op zondag 24 april (Pasen), maandag 25 april
(paasmaandag), zondag 1 mei (feest van de arbeid)
en maandag 13 juni (pinkstermaandag) is het park
Gent-Proeftuinstraat gesloten.

Alle parken
gesloten op 2 juni
Op donderdag 2 juni (Hemelvaartsdag) zijn
alle recyclageparken gesloten.

zondag 27 maart

Onze medewerkers zijn elke dag voor jou op pad.
Je kan hen helpen om hun job een stukje
aangenamer te maken. Alvast bedankt!

Een stevige bak voor glas
Al te vaak treffen onze milieuwerkers glas aan in een
kartonnen doos, plooibox of fruitkistje. Dat is erg
onveilig. Bied glazen flessen en bokalen aan in een
stevige emmer of plastic bak met gesloten bodem
en zijwanden. Zo vermijden we dat er glas op straat
terechtkomt.

Laat papier niet vliegen
Papier stop je in een gesloten kartonnen doos of
bind je stevig toe met een touw. Zo kunnen onze
medewerkers het gemakkelijk vastgrijpen en krijgt
de wind geen vrij spel.

‘gentsche gruute kuis’

Container grijpensklaar

Meer info en inschrijven op
www.gentschegruutekuis.be
of vraag info bij IVAGO
dienst communicatie,
09 240 81 11 – info@ivago.be.
Inschrijven kan tot 15 maart.

Plaats je groene of grijze container steeds met de
handgrepen naar de straatzijde. Na lediging plaatsen
onze medewerkers de container terug met de
handgrepen van de straat weg.

We beginnen om 7 uur!
Inderdaad, onze ploegen starten hun werkdag reeds
om 7 uur ’s morgens (*). Zorg ervoor dat je afval
restafval, GFT, PMD, glas of papier/karton
tijdig klaarstaan. Dit mag vanaf 5 uur.
(*) tenzij anders meegedeeld.

IVAGO - Proeftuinstraat 43 - 9000 Gent
tel 09 240 81 11 - fax 09 240 81 99 - info@ivago.be - www.ivago.be
Onthaal: van maandag tot vrijdag van 8 tot 17 uur
Recyclageparken: van dinsdag tot zaterdag 9.30 tot 17.20 uur
Het recyclagepark Gent-Proeftuinstraat is ook open op maandag van 9.30 tot 17.20 uur
en van 1 april tot 30 september op zondag van 9.30 tot 12.50 uur.

www.modulo.be - 222641 • v.u. Paul Dobbelaere - IVAGO - Proeftuinstraat 43 - 9000 Gent

belangrijke informatie

