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Woord van
het bestuur
Lente op komst betekent in veel huishoudens de grote lenteschoonmaak. Niet alleen het huis wordt onder handen genomen,
maar ook de tuin wordt terug in zijn plooi gelegd. Wie groene
vingers heeft, kan onze kringlooptuin bezoeken op Tuinxpo in
Kortrijk. Onze kringloopkrachten leggen je graag uit hoe je van
Groenten-, Fruit- en Tuinafval goeie compost kan maken. Heb je
liever eitjes in plaats van compost, geef dan je GFT aan je kippen.
Ook dat zijn beestige opruimers. De lenteschoonmaak hoeft zich
echter niet te beperken tot het eigen huis. Wie het ook graag net
opgeruimd heeft in zijn buurt, kan met de steun van Imog een opruimactie organiseren en de strijd tegen zwerfvuil aangaan.
Het zijn allemaal mogelijkheden om onze ecologische voetafdruk
te verkleinen. In dat opzicht heeft Imog er ook voor gekozen een
CNG-tankinstallatie te plaatsen om zo dieselrook te vermijden bij
de inzameling van de huis-aan-huis-ophaling. Ben je gewonnen
voor een milieuvriendelijke CNG-wagen? Lees dan snel verder in
deze afvalkrant. Samen gaan we voor duurzaam.

Kom naar onze
infodag over
Infodag 22 maart
Doelgroep

Waar

Ondernemers • Openbare besturen • Particulieren

Op dinsdag 22 maart kan je een gratis infosessie bijwonen
over CNG in de bedrijfsgebouwen van Imog Harelbeke,

Programma

Kortrijksesteenweg 264.

• Alles wat je moet weten over CNG

Gerard Amelynck
Ondervoorzitter

Rik Soens
Voorzitter

Inge Bossuyt
Ondervoorzitter

• De financiële en fiscale voordelen van rijden op CNG

Wanneer (twee identieke sessies)

• CNG, waar tanken gemakkelijk en proper kan

Infomoment 1: 14u tot 16u

• Kruip achter het stuur van een CNG-wagen

Infomoment 2: 19u tot 21u

Parallelle sessie voor brandweerlieden:

Inschrijven

Veiligheid bij interventie van CNG-voertuigen

Ben je geïnteresseerd om één van de twee sessies

i.s.m. Fluvia

bij te wonen, schrijf je dan in vóór 15 maart via
communicatie@imog.be of bel naar het
gratis nummer 0800 99 827.

Wat is CNG

Slim voor uw portemonnee

En op reis?

CNG staat voor ‘samengeperst natuurlijk gas’. Het is dan ook

• Aan de pomp betaalt u voor een kg aardgas minder dan voor een

Een voertuig op CNG heeft ook altijd een benzinetank.

de samengeperste variant van het aardgas dat we kennen voor

liter diesel. Een kilogram hoogcalorisch aardgas heeft bovendien

huishoudelijk gebruik. Aardgas voor voertuigen wordt geprodu-

de energiewaarde van 1,3 liter diesel.

ceerd door aardgas te comprimeren tot een druk van 250 tot 300

• Door zijn propere verbranding laat aardgas niet alleen in de

Zo hebt u een autonomie tot 1.300 km.

Benzine

tanken met CNG

bar. Dat gecomprimeerde gas is niet alleen goedkoper, het is ook

buitenlucht, maar ook in de motor minder schadelijke stoffen

schoner én beter voor het milieu.

achter. Minder afzet van schadelijke stoffen in de motor

CO2

betekent minder onderhoudskosten. Een aardgasmoto gaat

-27%

Tanken bij Imog

NOx

fijn stof

SO2

dB

goedkoper

ook duidelijk langer mee dan een diesel- of benzinemotor.

Naast de Imog-ophaalwagens, kunnen ook particulieren, bedrijven en de openbare sector CNG tanken aan de Fast-Fill installatie

Keuze te over

op de site in de Kortrijksesteenweg 264 te Harelbeke. Dat wil zeg-

• Alle grote autoconstructeurs hebben CNG-modellen.

gen dat je wagen in 2 minuten volgetankt is.

op www.ngva.be.

Slim voor ’t milieu
Kiezen voor rijden op CNG, is kiezen voor de toekomst,

Voordelen

want CNG is vandaag de milieuvriendelijkste fossiele brandstof.

• Met een volle tank heb je een actieradius tot 500 km

Er is 95 % minder uitstoot van fijn stof:

• Een CNG-tank is sterker en veiliger dan een benzinetank

• De uitstoot van koolmonoxide en stikstofoxide wordt met meer

• Ondergronds parkeren is toegelaten

dan 50 % verminderd.
• Rijden op aardgas vermindert de CO2-uitstoot in de hele keten,
van productie tot uitlaat, met 12 % t.o.v. diesel en 27 %
t.o.v. benzine.
• geen roet, geen uitstoot van kankerverwekkende stoffen,
geen uitstoot van benzeen.
• Geluidsreductie tot 75 %, geen geurhinder,
geen grond- of watervervuiling

-70%

-75%

Een overzicht van alle wagens op aardgas vindt u

gesloten vulsysteem
• Lagere verbruikskosten (tot - 58 %)
• Hoger comfort (tot 75 % stiller)

-95%

hoe ver rijdt u met €50 ?

• Er is geen verlies van laadruimte, chassis inbouw
• Gemakkelijk en proper tanken dankzij het volledig

-95%

100%
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Koopjeshoek
Compostvat of compostbak

Vlaco-compost

Heb je een tuin en wil je je aantal huisvuilzakken verminderen?

Voor wie thuiscomposteren geen optie is, hoeft niet te treu-

Met een compostvat of -bak, is dat geen enkel probleem. Om

ren. Je kan je tuin ook onderhanden nemen met de groen-

te beslissen welk systeem het meest geschikt is, is het van be-

compost van Imog. Gebruik deze compost met Vlaco-label als

lang te kijken naar de oppervlakte en de begroeiing van je tuin.

mulchlaag in uw border tussen de planten. Een zwarte com-

Over het algemeen wordt voor een tuin tot 200 à 400 m² een

postlaag ziet er netjes uit én houdt tegelijk het onkruid tegen.
De compost biedt tevens de broodnodige voedingselementen
voor uw gras en het bodemleven. Geen idee, hoeveel compost

DEELNEMERS KIPPENACTIE

Aveve Deprez
Goed-Ter-Motestraat 9
8570 Inooigem
056-77 77 34

Aveve Dhuyvetter
Nazarethsedorpweg 9
9770 Kruishoutem

Aveve Waregem
Roterijstraat 242
8793 Waregem
056-60 76 99

09-383 56 82

Aveve Kortrijk
Gentstraat 220C
8500 Kortrijk
056-25 76 37

Ei-laba

In deze editie van de kippenactie “Ei-laba, gaan
de kipjes weer met de pluimen lopen. Het zijn
en blijven uitstekende afvalverwerkers. Een
composthoop of -bak verteert al je tuin- en
keukenafval niet altijd zo snel. En laat die kake-

Aveve Kemseke
Vichtsesteenweg 42

8540 Deerlijk
056-71 12 80

Aveve Lateur
Ellestraat 27

Aveve Holvoet
Marktstraat 74

8550 Zwevegem
056-75 53 55

8510 Marke
056-22 52 47

lende kipjes nu net verlekkerd zijn op dat deel

Aveve Polet
Schreiboomstraat 1

van jouw organisch afval dat niet of nauwelijks

8510 Rollegem
056-20 10 41

te composteren is. Bovendien benadrukken de
gevederde tweevoeters maar al te graag dat ze

je nodig hebt? Neem dan snel een kijkje in de tabel.

om de twee dagen pronken met een eitje.

Vlaco-potgrond
Ook voor kamerplanten, terras- en balkonplanten heeft Imog

BESPAAR €
3*

wat je nodig hebt. De potgrond die Imog samen met Vlaco
vzw ontwikkelde, is kwaliteitsvol en milieuvriendelijk. In deze

Aveve Kluisbergen
Molenstraat 116
9690 Kluisbergen
055-38 51 32

Horta Den Dauw
Brugsesteenweg
432
8520 Kuurne
056-71 24 52

Moeyaert
Brun Cornet 31
8930 Rekkem
056-41 37 62
Wekelijkse levering op
de donderdagmarkt in

je bij onderstaande deelnemende handelaars
voor een appel en een ei een kip aankopen aan
€9/stuk (indicatief). Alle kippen zijn 18 tot 20

Harelbeke

Vlaco-potgrond werd turf zoveel mogelijk vervangen door mi-

weken oud en leggen hun eerste ei rond 20 of 25 weken. De actieprijs* voor aankoop van een kip wordt bepaald in
overleg met de deelnemende handelaars. Sommige gemeentes voorzien hierbij een extra tegemoetkoming. Houd dus

waterreserve en traagwerkende bemesting. Kies het beste

je brievenbus of de gemeentelijke infobladen in het oog. Om je kip te bestellen, vul je gewoon onderstaand bestelfor-

voor je planten.
t Hoenderhof
Schorebeekstraat 74
8511 Aalbeke
056-41 35 17

Beaucarne
Doornikserijksweg 285
8510 Kooi gem

056 45 55 54

Holvoet
Brugsesteenweg 24a
8531 Hulste
056-71 66 79

De sneppe
Kwaburgstraat 38
8510 Bellegem
056-22 37 34

mulier in met het aantal gewenste kippen. Vervolgens stap je naar één van de hiernaast vermelde speciaalzaken waar
je onderstaande bon afgeeft. In de speciaalzaken weet je wanneer je jouw kippen kan afhalen. Na een wachtperiode
van ongeveer één week kan je de gevederde scharrelaars oppikken bij de handelaar waar je ze hebt besteld.
(Geen telefonische bestellingen). Hierbij garanderen we je kippen die voldoen aan alle strenge voorschriften zoals
gecontroleerde voeders, de verplichte salmonella-vaccinatie, enz… (*)

Daniel
Lannoo
compostvat aangeraden. Ook als je tuin groter is en je het
snoeihout versnippert, een mulchmaaier gebruikt en snippers,

€ 3 zak compost (40L)

€ 17,5/ton compost

bladeren en andere tuinresten consequent als mulch gebruikt,

€ 6 zak potgrond (50L)

€ 140/ton potgrond

Taelman
Desselgemstraat 141
8540 Deerlijk
056-71 18 56

Garden Center
Danneels
Stationstraat 61
8587 Spiere-Helkijn
056 45 65 18

Pannestraat 6A
8710 Wielsbeke
056-66 75 39

Groenservice
Hooghe bvba
Nieuwenhovestraat 80
8790 Waregem

kenafval volstaan. Je voegt dan vooral bruin tuinmateriaal toe

Kortrijk van 4 t.e.m.7 maart. Onze compostmeesters leggen

om de compost luchtig te houden. Een compostvat heeft overi-

graag uit hoe je kan tuinieren zonder pesticiden, wat je in

gens een gemiddelde inhoud van zowat 300 liter.

elkaar kan knutselen met snoeihout of hoe je je eigen com-

Heb je een grotere tuin dan kan je beter kiezen voor een com-

post goed kan gebruiken. Imog bemant er samen met de

postbak. Eén bak heeft een inhoud van 1300 liter. Om goed

compostmeesterwerking een uitgebreide stand. Kom dus

te composteren met bakken heb je overigens nood aan 2 of 3

zeker eens langs.

bakken, want omzetten is een must.

Tom & Co
Oudenaardsesteenweg 39
8500 Kortrijk
056-20 28 35

€ 30 bigbag compost (1m³)

€ 145 container compost (10 ton)

€ 80 bigbag potgrond (1m³)

€ 660 container potgrond (10 ton)

Naam:

056-62 03 10

kan een compostvat voor de verwerking van voornamelijk keu-

Kom alles te weten over kringlooptuinieren op TUINXPO in

Krijg €3 korting op je toegangsticket

Vanaf 15 maart tot en met 31 mei 2016 kan

Firma Lannoo NV
Magerstraat 85
8501 Heule
056-35 26 45

lieuvriendelijke Vlaco-compost. Die zorgt voor een verbeterde

Kringlooptuinieren
op TUINXPO

Ringlaan 10
8501 Heule
056-35 33 45

Adres:

BON

Tel:
Aantal kippen:

€ 5 Thuislevering, zowel voor compostvat of -bak, is mogelijk

kets online en voeg de promotiecode IMOG in. Kies daarna

mits een meerprijs van € 5

interesse?

voor tickets aan reductietarief. Zo betaal je slechts € 5 voor
je bezoek.

Imog Harelbeke, Kotrijksesteenweg 264, 8530 Harelbeke
4 maart

13u00 - 20u00

Zaterdag 5 maart

10u00 - 18u00

Zondag

6 maart

10u00 - 18u00

Maandag 7 maart

13u00 - 18u00

Imog Moen, St-Pietersbruglaan 1, 8552 Moen

Een spons
in de grond
Een vruchtbare en humusrijke bodem is de beste garantie voor jarenlang tuinplezier. De gemakkelijkste en meest
drastische manier om verarmde tuinen nieuw leven in te
blazen, is het toepassen van een bodemverbetering. Met
compost zorg je voor een goede textuurcorrectie en breng
je leven in de bodem. Uit het organisch materiaal vormt zich
humus die van iedere bodem een vruchtbare tuingrond kan
maken. Compost maakt je tuingrond luchtiger en geeft het
structuur waardoor de plantenwortels en het andere bodemleven veel actiever hun rol kunnen spelen.

restafvalzak. Bijna de helft van wat je in je restafvalzak gooit, bestaat
immers uit keuken- en tuinafval. En dat kan gecomposteerd worden
in een humushoudend product, dat een grote rijkdom betekent in
de tuin.
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na: compostgrond

Wil je ook starten met het thuis verwerken van keuken- en tuinafval?
Of heb je reeds een compostvat, maar weet je niet goed wat er wel
en niet in mag? Ben je al een aardige composteerder maar kan je
best nog wat tips gebruiken? Kom dan gratis een cursus compost
volgen! Een ervaren lesgever geeft je in drie lessen de basiskneepjes
van het composteren mee.
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Tijdens de eerste theoretische sessie richten we ons op de basisregels van het composteren. De tweede les gaan we op pad en bezoeken we een bioboerderij en de laatste les wordt praktijkgewijs
afgesloten.
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Schrijf je voor 11 april in voor één van deze GRATIS compostcursussen, want het aantal deelnemers is beperkt.
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voor: naakte grond

Word een krak in
composteren
Word een krak in composteren en doe dubbel zolang verder met één

Toegang: XPO ZUID kant Kennedylaan / Kinepolis
XPO NOORD kant E17 / Parking P7 / Radio 2

st.

BEPERKTE
PLAATSEN!

€ 25 voor een compostvat (+ beluchtingsstok € 6)

Surf naar de website www.tuinxpo.be bestel daar je tic-

meerdere:		

omcirkel het aantal gewenste kippen.

€ 65 voor een compostbak

Vrijdag

Van 15 maart
t.e.m. 31 mei

Tota al gew ic ht			

Cursus op maandagavond in Kortrijk: 23 en 30 mei, 6 juni (19u-22u)
Cursus op dinsdagavond in Waregem: 17, 24 en 31 mei (19u-22u)

kg

=

kg

Kippen zijn prettig gezelschap in je tuin. Ze leggen eieren en helpen bij het verwerken van je organisch afval. Kippen
houden is ‘in’. Maar bezint eer je begint. Want kippen vragen ook verzorging. Hoe willen kippen wonen? Wat moeten
ze eten? Worden kippen wel eens ziek? Welke kippen moet ik kiezen, en waar kan ik ze kopen?
Wil je meer te weten komen over dit kakelend gezelschap, ben je geïnteresseerd om nieuwe ideeën op te doen en
ervaringen uit te wisselen? Schrijf je dan in voor deze boeiende en gratis infoavond op maandag 11 april 2016. De infoavond gaat door in de bedrijfsgebouwen van Imog Harelbeke, Kortrijksesteenweg 264, en start om 19u. De plaatsen
zijn beperkt, dus twijfel niet te lang.
Inschrijven kan bij Imog via communicatie@imog.be of telefonisch op het gratis nummer 0800 99 827.
Na inschrijven ontvang je hierover nog een bevestigingsbrief. Laat dus zeker je gegevens achter.
Inschrijven vóór 25 maart 2016.

Inschrijven en info: Imog, Kortrijksesteenweg 264, 8530 Harelbeke,
T 056 71 61 17, communicatie@imog.be

=

Infoavond over kippen

Bij de bevestigingsbrief ontvang je alle info over locatie en tijdstip.

tip!

In maart kan je in Harelbeke luisteren naar ‘Oude fabels en
nieuwe feiten: Over de vos en de kip’ 14 maart 2016, 20u00
CC Het Spoor - ingang gratis

Drankkartons
in de kijker
Waarom recycleren we drankkartons?

een draaiende trommel met water. Door de middelpuntvliedende kracht vliegen

De drankkartons uit de blauwe PMD-zak zijn bijzondere verpak-

de lange vezels naar de buitenkant. Op die manier worden ze losgeweekt van de

kingen, samengesteld uit drie verschillende materialen: 75% kar-

plastic en aluminium lagen. De losgekomen kartonvezels vormen papierpulp en

ton, 20% polyethyleen en 5% aluminium voor de bescherming

worden daarna tot grote vellen papier gedroogd. Het plastic en het aluminium

tegen lucht en licht. Deze drie bestanddelen worden bij de re-

krijgen hun eigen toepassing in reflecterende paaltjes of modieuze cases.

cyclage van elkaar gescheiden en daarna gerecycleerd of nuttig
primair materiaal van bomen. Dat wil zeggen dat het van hoge

Waarvoor gebruiken
we de gerecycleerde materialen?

kwaliteit is en lange vezels bezit. Bij het recycleren van dit laagje

De kartonvezels van drankkartons worden gebruikt voor de productie van: huis-

toegepast. Het laagje karton in de drankkartons is afkomstig van

bekomen we dan ook pulp van hoge kwaliteit, die de duurdere

houdpapier (keukenrol, papieren zakdoekjes, wc-papier), kartonnen dozen, pa-

PMD

primaire papierpulp kan vervangen.

pieren zakken en omslagen.

Hoe verloopt de recyclage
van drankkartons?

Goed sorteren is dus belangrijk!
En daarvoor rekenen we ook op jou.

»» Inzamelen
De blauwe PMD zakken worden huis-aan-huis opgehaald en naar
het IMOG sorteercentrum afgevoerd.

»»

Sorteren

Drankkartons worden automatisch gesorteerd door onze optische scheiders. Nadien is nog een manuele controle nodig om
onnauwkeurigheden van de sorteerinstallatie op te vangen.

»»

Recycleren

Net als oud papier worden de drankkartons ondergedompeld in

Afvalgrijpers in de aanslag!
Sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten, blikjes of plastic flesjes

Word vrijwilliger!

Ook in scholen!

die we vaak nonchalant en zonder er bij stil te staan op straat weg-

Opruimen gaat beter met het juiste materiaal. Daarom voorzien we

Vanaf februari 2016 pakken de West-Vlaamse afvalintercommuna-

gooien, dat is zwerfvuil. Meestal gaat dit om kleine hoeveelheden

elke deelnemer of elke groep van een opruimpakket dat bestaat uit:

les uit met een nieuwe editie van de welbekende ‘Let’s do it in de

maar vele kleintjes maken een groot probleem.

Fluovestjes (1), Handschoenen

vuilbak’-campagne. Deze keer richten ze hun pijlen op de West-

(2),

Grijpstokken

(3)

Zakken

(4)

Vlaamse middelbare scholen. De opdracht is eenvoudig: scholie-

Heb je schoon genoeg van al dat zwerfvuil? Ruk dan uit in de strijd
voor een propere leefomgeving!

ren en schoolteams worden via grote en kleine opdrachten uitge-

(1)

daagd om samen met Freddy De Vadder zwerfvuil in en rond hun

Organiseer een opruimactie!

school te weren. Uiteraard is dit engagement niet belangeloos:

Scholen, verenigingen of vrijwilligers, kortom elke enthousiasteling

de netste school kan rekenen op een wel heel originele prijs. 42

die wil afrekenen met zwerfvuil, kan zich aanmelden door te mai-

West-Vlaamse scholen schreven zich in. De campagne loopt van

len naar communicatie@imog.be. Vermeld in je mail de volgende

12/02/2016 tot 13/06/2016 Voor meer info: letsdoitindevuilbak.be

gegevens:

Sla de handschoenen in elkaar en bind de strijd aan tegen zwerfvuil!

op te sturen

Actienaam: Zwerfvuilactie
Naam (vereniging/school):

(3)

(2)

(4)

Adres:
Telefoonnummer:
Datum zwerfvuilactie:
Aantal deelnemers:
Aantal volwassenen:

Kleine P&K- en glascontainers (voor grotere groepen)

Aantal kinderen:

Voor verenigingen of scholen die met en grote groep opruimen,

Locatie van de opruimactie:

wordt het materiaal in containers geleverd. Na de opruimactie
wordt al het opruimmateriaal en het verzamelde zwerfvuil terug
door ons opgehaald. Wie in z’n eentje opkomt tegen zwerfvuil kan

Wie zich langdurig wil engageren kan zich ook registreren via

het aangevraagde opruimmateriaal komen afhalen bij Imog Ha-

www.letsdoitindevuilbak.be en doorklikken naar Let’s do it in je

relbeke of Moen. Het verzamelde zwerfvuil in de speciale restaf-

buurt. Daar kan je een stukje grond in je buurt ‘claimen’ én een

val- en pmd-zakken mag meegegeven worden met de reguliere

opruimpakket bestellen. Door grond te claimen maak je duidelijk

huis-aan-huisophaling. Om een goede service te bieden, willen wij

dat jij net dat stukje buurt wil proper houden. Dat kan gaan om een

graag goed op tijd weten wanneer jullie strijd tegen zwerfvuil door-

stukje straat, een park, een buurt, een speelplein…

gaat, zodat alle materiaal tijdig klaar ligt of geleverd kan worden.

De Afvalkrant wordt gedrukt op 100% gerecycleerd en chloorvrij gebleekt kringlooppapier
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