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Woord van
het bestuur
De idee dat voedseloverschotten afval zijn, kunnen we van tafel schuiven. Kippen zijn er bijvoorbeeld al dol op. Ook het kringlooptuinieren
en moestuinieren is opnieuw hip en trendy én
beperkt ons afval. Tuinafval kunnen we immers
composteren, gehakselde takken kunnen gebruikt worden in borders, kleine houtstronken
dienen perfect als omheining, enz. Wie moestuiniert kan dan weer de reclames van supermarkten links laten liggen, want groenten en fruit sieren de tuin. Wie meer wil weten over omgaan met
voedselverliezen, kringlooptuinieren of moestuinieren, vindt op pagina 4 meer uitleg over de 3
gratis workshops die doorgaan in mei.
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Elk jaar toont de natuur zich van haar mooiste kant in
de lente. Dit is dan ook het ogenblik waarop iedereen
met volle teugen van zijn of haar omgeving wil genieten.
Maar eerst is het tijd voor onze grote lentepoets, om
onze buurt te verlossen van dat zwerfvuil, voordat het
gras gaat groeien en de struiken vol bladeren staan. We
roepen scholen, verenigingen, jeugdorganisaties, buurt- en
wijkcomités en zeker ook burgers op om de handen uit de
mouwen te steken. Waarom zou je meedoen ? Omdat opruimen
in groep een prachtig initiatief is om te tonen dat vele mensen het
menen met een propere buurt!

Scholen

Het kan dus ook anders. Een kleine moeite betekent hierbij soms een groots gebaar. Een zakje in
de winkel? Nee dank u!

Als school kan je het goede voorbeeld geven aan de ouders van de leerlingen en de buurtbewoners door een opruimactie te organiseren. Samen met heel de school of een bepaalde klas pak je een parkje, een
pleintje, een tramhalte in de omgeving of de hele schoolbuurt aan om het
zwerfvuil zoals blikjes, snoeppapiertjes … op te ruimen. Imog voorziet
jullie van het nodige materiaal en komt het verzamelde zwerfvuil ophalen.
Hoe inschrijven?
communicatie@imog.be of 0800/99 827

Gerard Amelynck
Ondervoorzitter

Rik Soens
Voorzitter

Inge Bossuyt
Ondervoorzitter

Zij doen alvast mee ...
Harelbeke

Stadsdiensten

Kortrijk

Rhizo Hotelschool

ma tot vr 20-24 februari
maandag 6 maart

Kortrijk

Ter Bruyninge

donderdag 13 maart

Kortrijk

MPI Pottelberg

di tot do 14-16 maart

Wielsbeke

Vrijwilligers

zaterdag 18 maart

Avelgem

Curieus & sp.a Avelgem

zaterdag 18 maart

Zwevegem

De Windroos

Anzegem

Minaraad

zaterdag 25 maart

Kruishoutem

Verenigingen

zaterdag 25 maart

Waregem

Verenigingen en burgers

zaterdag 25 maart

Anzegem

Lions Club

Deerlijk

BS De Driesprong

Waregem

Leefschool Het Biezebos

ma tot vr 20-24 maart

Waregem

St-Petrusschool

ma tot vr 20-24 maart

Kruishoutem

BS De Keimolen

ma tot vr 20-24 maart

Kortrijk

VBS Pius X

dinsdag 21 maart

Kruishoutem

VBS Nokere

dinsdag 21 maart

Zwevegem

Vrije centrumschool

dinsdag 21 maart

Zwevegem

De Klim-op

Anzegem

BS Het Bollebos

woensdag 22 maart

donderdag 23 maart

zondag 26 maart
maandag 20 maart

Zwevegem

VBS Kreupel

donderdag 23 maart

VBS Kappaert

donderdag 23 maart

Waregem

De Kleine Wereld

donderdag 23 maart

Zwevegem

VBS Otegem

do tot vr 23-24 maart
donderdag 30 maart

Kortrijk

VBS Aalbeke
VBS Belgiek & Molenhoek

Kortrijk

St-Vincentius lagere school

Deerlijk

Wijkwerking De Trompe

Harelbeke

Mariaschool

Heule

Athena Campus

Harelbeke

VBS Hulste

Harelbeke

stedelijke basisschool centrum

Waregem

VTI Waregem

Harelbeke

VBS De Wingerd

Wat kan jij doen ?

Veeg voor eigen deur

Wat is er leuker dan de lente te verwelkomen met een opgeruimd huis en
een nette buurt. Een nieuw begin, een verse start…we zijn er klaar voor!
Samen maken we morgen mooier.
Verenigingen, groepen en burgers
Tijdens de Grote Lenteschoonmaak vragen we je om samen met vrienden, buren, collega’s, je favoriete vereniging ... een heuse opruimactie te
organiseren. Zo kunnen jullie je eigen straat, de omgeving van je clubhuis, het parkje in de buurt waar je kinderen spelen of de favoriete wandelweg van je trouwe huisdier onder handen nemen. Imog voorziet alvast
het nodige werkmateriaal om de opruimactie vlot te laten verlopen. Het
verzamelde vuil komen we op de afgesproken locatie halen.

Imog steunt je actie met materiaal!
Opruimen gaat beter met het juiste materiaal. Daarom voorzien we elke
deelnemer of elke groep van een opruimpakket dat bestaat uit:
Fluohesjes, Handschoenen, Grijpstokken, Zwerfvuilzakken
Kleine P&K- en glascontainers (voor grotere groepen)
Voor verenigingen, groepen of scholen die met een grote groep
opruimen, 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 het
aangevraagde opruimmateriaal komen afhalen bij Imog Harelbeke of
Moen. Het verzamelde zwerfvuil in de speciale zwerfvuil- en pmd-zakken
mag dan meegegeven worden met de reguliere huis-aan-huisophaling.

dinsdag 21 maart

Zwevegem

Deerlijk

Een buurtpark zwerfvuilvrij maken, de wijk opnieuw laten blinken, blikjes
uit het water vissen, onkruid wieden op voet- en fietspaden … alles mag
om de omgeving zo proper mogelijk te krijgen. Ook als school kan je het
goede voorbeeld geven en je steentje bijdragen.

Aansluiten bij een bestaande opruimactie?
Wil je graag aansluiten bij een bestaande opruimactie? Contacteer ons,
en wij bezorgen je de gegevens van een opruimactie in jouw buurt. Staat
er in jouw gemeente nog geen opruimactie gepland? Trommel gerust zelf
een groepje op en schrijf je in.

vrijdag 31 maart
ma tot vr 3-7 april
zaterdag 8 april
vrijdag 21 april
21 april tot 9 juni
ma tot vr 24-28 april
donderdag 18 mei
donderdag 1 juni
vrijdag 16 juni

DOE MEE AAN DE GROTE LENTESCHOONMAAK !

Ontdek alle acties op indevuilbak.be.

De bodemprofessor
op tournee
Compost: een spons in de grond

De bodemprofessor komt naar je toe!

Een vruchtbare en humusrijke bodem is de beste garantie voor jarenlang tuinplezier. Hoewel de aarde onder onze voeten behoorlijk
vast lijkt, bestaat de bodem uit vaste deeltjes, lucht en water en
krioelt het van de meest uiteenlopende levensvormen. Zo’n bodem
leent zich - net als bosgrond - uitstekend om planten, bloemen, bomen en gewassen op te laten groeien en bloeien.

Wil je weten welke tuingrond je hebt en wat nodig is om die te verbeteren? Ben je benieuwd om de voordelen van compost met je eigen
ogen en oren te ontdekken? Ga dan zeker langs op het recyclagepark in je buurt. 4 zaterdagen lang staat de bodemprofessor voor je
klaar op het recyclagepark om al je bodemproblemen op te lossen.
Aan de hand van proefjes leer je hoe je thuis de textuur en de zuurtegraad van je eigen bodem kan testen. En je ontdekt wanneer en
waarom je compost moet toevoegen aan je tuin.

Jammer genoeg is dat niet bij elke bodem het geval. Er bestaan
ook schrale en uitgeputte bodems waar weinig leven mogelijk is.
Gelukkig is zo’n situatie omkeerbaar. De gemakkelijkste en meest
drastische manier om verarmde tuinen nieuw leven in te blazen, is
het toepassen van een bodemverbetering. Dit geeft snel resultaat
en bouwt tegelijk aan lange-termijnvoordelen. 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 plantenwortels en het andere
bodemleven veel actiever hun rol kunnen spelen.

Nieuwsgierig naar de tournee
van de bodemprofessor?
In onderstaande tabel vind je terug wanneer hij in jouw recyclagepark
langskomt.
Op deze recyclageparken geeft de bodemprofessor niet alleen
uitleg over bodem en bodemverbeteraars. Je vindt er tevens de
verschillende compostproducten in handige zakjes van 40 liter met
alle uitleg die je nodig hebt om met de producten aan de slag te
gaan. Onderaan deze pagina heb je de zes producten alvast netjes
op een rij.

Door je bodem te verbeteren word je beloond met gezonde planten,
die er beter uitzien en meer opbrengen. En bovendien kan je problemen met plantenziektes (en dus ook je gebruik van pesticiden)
terugschroeven. Gezonde grond levert nu eenmaal gemakkelijker
gezonde planten op.

Data tournee ...
Zaterdag
01.04.2017

BEURS VOOR TUIN & TERRAS

vrijdag
07 april 16u00 - 21u00
zaterdag 08 april 10u00 - 18u00
zondag 09 april 10u00 - 18u00

Zuiderlaan 20
8790 Waregem

Kinderen onder de 14 jaar gratis toegang

Gratis
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Zaterdag
08.04.2017

Zaterdag
15.04.2017

Zaterdag
22.04.2017

Recyclagepark
Beveren-Leie

van 9u tot 12u

Recyclagepark
Deerlijk

van 9u tot 12u

van 9u tot 12u

Recyclagepark
Waregem

van 9u tot 12u

van 9u tot 12u

van 9u tot 12u

van 9u tot 12u

RP Imog
Harelbeke

van 9u tot 12u

van 9u tot 12u

van 9u tot 12u

van 9u tot 12u

van 9u tot 12u

van 9u tot 12u

van 9u tot 12u

van 9u tot 12u

van 9u tot 12u

Recyclagepark
Zwevegem
Recyclagepark
Wielsbeke

10/02/17 10:31

Kies het product dat bij je past

Prijs:

zakje van 40 l
in bulk ophalen
levering bigbag
levering container

€
€
€
€

Topdressing

Vlaco compost

Vlaco potgrond

Wil je je gazon doe stralen
in de zomer? Dan is topdressing het product dat
je zoekt. In de herfst kan
je je graspartijen voorzien
van de extra fijn afgezeefde compost (0-5mm).
Door de neerslag in de
winter dringt de compost
snel in de bodem door
waar het zijn werk verder
zet. Zo heb je in de lente
en de zomer een mooie
grasmat die minder vatbaar is voor droogte en
gelijkmatiger groeit.

Vlaco compost kan gebruikt worden voor aanplantingen en tuinaanleg, in de moestuin of de siertuin. Deze duurzame bodemverbeteraar heeft een hoog gehalte aan organisch materiaal om uitputting van de bodem en structuurverval te voorkomen.

Als je je in potten geplante
bloemen en planten in huis of
op je balkon wil zien groeien
en bloeien dan kies je beter
voor Vlaco-potgrond. In deze
milieuvriendelijke potgrond is
turf zoveel mogelijk vervangen
door een duurzaam alternatief, nl. Vlaco compost.

3,60/zakje
14,20/ton
36
174 (10 ton)

Prijs:

zakje van 40 l
in bulk ophalen
levering bigbag
levering container

€
€
€
€

3/zakje
17,50/ton
30
145 (10 ton)

Prijs:

zakje van 40 l
in bulk ophalen
levering bigbag
levering container

€
€
€
€

6/stuk
140/ton
80
660 (10 m³)

Ei-laba

DEELNEMERS KIPPENACTIE

Aveve Deprez
Goed-Ter-Motestraat 9
8570 Inooigem

056-77 77 34

Aveve Kemseke
Vichtsesteenweg 42

8540 Deerlijk

056-71 12 80

Aveve Kluisbergen
Molenstraat 116
9690 Kluisbergen
055-38 51 32

Pluimveehandel
Nathalie Vanneste

Nathalie Vanneste
Deken De Bostraat 38
8791 Beveren-Leie
0475-73 73 91

Aveve Dhuyvetter
Nazarethsedorpweg 9
9770 Kruishoutem

09-383 56 82

Aveve Waregem
Roterijstraat 242
8793 Waregem
056-60 76 99

Aveve Kortrijk
Gentstraat 220C
8500 Kortrijk

Aveve Lateur
Ellestraat 27

Aveve Holvoet
Marktstraat 74

Aveve Polet
Schreiboomstraat 1

8550 Zwevegem
056-75 53 55

8510 Marke
056-22 52 47

Aveve Veys Agro
Ingelmunstersteenweg 45
8780 Oostrozebeke
055-66 78 38

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

Harelbeke

Van 13 maart t.e.m. 31 mei
Voor sfeer en gezelligheid krijgen de kakelende kippen
een tien. Maar ook voor afvalverwerking mogen we hen
een pluim op de hoed steken. Een composthoop of
-bak verteert al je tuin- en keukenafval niet altijd zo snel
als onze gevederde tweevoeters dat doen. Bovendien
verblijden deze kippen ons om de twee dagen met een
kakelvers eitje. Hoog tijd dus om deze vriendelijke veelvraten in huis te halen.

056-25 76 37

8510 Rollegem
056-20 10 41

Met de kippenactie van Imog die loopt van 13 maart tot
31 mei kan je voor een prikje een kip aankopen voor een
richtprijs* van € 9/ stuk. Dat kan bij de hiernaast vermelde handelaars mits afgifte van bijgevoegd bestelformulier. Alle kippen zijn 18 tot 20 weken oud en beginnen
eitjes te leggen rond 20 of 25 weken.

Groenservice Hooghe bvba
Nieuwenhovestraat 80
8790 Waregem
056-62 03 10

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

Sommige gemeenten voorzien bij de aankoop van een
kip een extra tegemoetkoming. Hou dus je brievenbus
of gemeentelijk infoblad in het oog.

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

Momenteel geldt een ophokplicht,
alle info vind je op www.fav.be/dierengezondheid/vogelgriep

‘t Hoenderhof
De sneppe
Kwaburgstraat 38
8510 Bellegem
056-22 37 34

Beaucarne
Doornikserijksweg 285
8510 Kooi gem

056 45 55 54

t Hoenderhof
Schorebeekstraat 74
8511 Aalbeke
056-41 35 17

(*) Hierbij garanderen we je kippen die voldoen aan alle
strenge voorschriften zoals gecontroleerde voeders, de
verplichte salmonella-vaccinatie, enz…

Taelman
Desselgemstraat 141
8540 Deerlijk
056-71 18 56

Naam:
Adres:

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

Holvoet
Brugsesteenweg 24a
8531 Hulste
056-71 66 79

BON

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

Tel:
Aantal kippen:

meerdere:		

st.

omcirkel het aantal gewenste kippen.

DE AANKOOPMOGELIJKHEDEN
PRODUCT ZELF AF TE HALEN

In bulk: Imog Harelbeke, Kortrijksesteenweg 264,
Imog Moen, St-Pietersbruglaan 1.
In zakjes: op de recyclageparken van Harelbeke,
Moen, Deerlijk, Waregem, Beveren-Leie,
Wielsbeke en Zwevegem

Per ton 1 / In handige zakjes 2

PRODUCT AAN
HUIS GELEVERD
In een bigbag van 1m³ 3 \
Per container van 10 ton 4

1

Imog potgrond
Wil je je kamerplanten, terrasplanten en balkonplanten extra lang laten bloeien?
Dan is Imog potgrond wat
je nodig hebt. Ook in deze
potgrond is turf zoveel mogelijk vervangen door een
Vlaco compost, maar er zijn
eveneens extra meststoffen
aan toegevoegd om zo een
langere bloei van je planten
te bekomen.

Prijs:

zakje van 40 l
in bulk ophalen
levering bigbag
levering container

€
€
€
€

6,40/stuk
149,80/ton
85,60
706,20 (10 m³)

2

3

4

Compostsnippers

Naaldhoutschors

Na het composteringsproces worden de harde stukjes hout uit
de compost gezeefd. Deze compostsnippers kan je gebruiken als
mulchlaag in de moestuin, als bodembedekker tussen vaste planten of als scharrelruimte bij de kippen. Hou hierbij rekening met
kleine onzuiverheden.

Wil je geen onzuiverheden in je bodembedekker, dan kan je kiezen
voor naaldhoutschors. Voor een optimale dekking kan je starten
met een laag compostsnippers van 6 à 8 cm en afwerken met de
decoratieve naaldhoutschors.

Prijs:

zakje van 40 l
in bulk ophalen
levering bigbag
levering container

€
€
€
€

2,70/stuk
19,70/ton
30
145 (10 ton)

Prijs:

zakje van 40 l
in bulk ophalen
levering bigbag
levering container

€
€
€
€

5,60/stuk
280/ton
84
748,40 (10 m³)

Ontdek de mogelijkheden van
de recyclagepark academy
Bijverdienste – vakantiejob – uitzendkracht

Heb je een hart voor het milieu?

Kom je graag onder de mensen?

Word je graag ingezet wanneer
het jou past?

Lijkt een job op het
recyclagepark iets voor jou?

Ben je op zoek naar een job
tijdens het weekend en ...

... de vakantieperiodes?

Kon je alle vragen met JA beantwoorden? Dan ben JIJ de persoon die we zoeken!

Imog wil haar parkwachtersteam uitbreiden door een
poule van werkkrachten aan te leggen die tijdelijk tewerkgesteld kunnen worden op de recyclageparken
van Imog en dat overwegend tijdens weekends, vakantieperiodes en brugdagen. Na een korte opleiding
word je, wanneer het jou past, ingezet als ondersteuning bij onze recyclageparkwachters. Bij ziekte, verlof
of tijdens piekmomenten op de parken zal je opgebeld
worden. Jij beslist zelf of je al dan niet ingaat op de
vraag en kiest het park en het moment van jouw keuze.

Wil je tot de “Recyclagepark
Academy” behoren?
Omdat Imog kwalitatieve ondersteuning wil bieden
op de recyclageparken krijgt elke toekomstige hulpparkwachter een opleiding bestaande uit 3 modules. Tijdens die modules komen onderstaande items
aan bod:
1. Bewust worden van de ecologische en de economische impact van een duurzaam afvalbeheer

Gratis
workshops
Voedselverliezen… en wat je er zelf aan kan doen
Jaarlijks wordt er in de ganse keten van boer tot bord een paar miljard euro aan voedsel weggegooid,
omdat het fruit ‘misvormd’ is, de boontjes niet de juiste lengte hebben of omdat we meer kopen dan we
consumeren. Kom naar de infoavond als je wil weten
wat je er zelf aan kan doen. Tijdens de sessie krijg je
allerlei tips over het aankopen, plannen, bewaren van
voeding. Maar ook zelf telen, koken, oude en nieuwe
bewaartechnieken en het interpreteren van houdbaarheidsdata komen aan bod. Dankzij deze tips kan je
thuis al heel wat verspilling tegen gaan. Wanneer?
dinsdag 9 mei 2017, 19u30 – 21u30, Imog (Kortrijksesteenweg 264, 8530 Harelbeke)

Kringlooptuinieren in een
notendop
Jouw tuin, je paradijs! Maar heb je nog wel tijd over om
ervan te genieten? Of gaat je tijd vooral op aan karweitjes en tuinklusjes die steeds meer tuinafval opleveren?
Het kan ook anders … Denk aan de kringloop en kies
voor tuinieren met minder afval en minder werk!
Tijdens de infosessie ontdek je hoe jij tuinafval kunt voorkomen en hoe je allerlei tuinresten nuttig en
creatief in de tuin kunt gebruiken. Wanneer? Dinsdag 16 mei 2017, 19u30 – 21u30, Imog (Kortrijksesteenweg 264, 8530 Harelbeke)

Moestuinieren
Tuinieren zit in de lift. Groenten kweken is weer hip en vooral goedkoop én gezond. Maar hoe begin je er
aan? Welk plekje in de tuin is geschikt voor een moestuin? En hoe staat het met de bodem? Welke groenten ga je planten of zaaien? En wanneer en waar gebruik je compost, want niet elke teelt heeft evenveel
voedingsbehoeften. Tijdens de infosessie reikte de Vlaco-lesgever je tips aan om je groene vingers aan
het werk te zetten. Wanneer? Dinsdag 23 mei 2017, 19u30 – 21u30, Imog (Kortrijksesteenweg
264, 8530 Harelbeke)

2. Bijzondere vormen van controle, acceptatie of aandachtspunten voor bepaalde afvalsoorten
3. Omgaan met klanten/bezoekers op het recyclagepark
De opleiding gaat telkens door op een zaterdag van
8u30 tot 16u30 in Imog Harelbeke. Enkel module 1
is onbezoldigd. Voor modules 2 en 3 krijg je een vergoeding als je er in slaagt de opleiding succesvol af te
ronden. Om onmiddellijk al wat praktische ervaring op
te doen, voorziet Imog eveneens 4 stagemomenten.
Die gaan door op de 4 intergemeentelijke recyclageparken (Deerlijk, Wielsbeke, Bevren-Leie en Waregem)
en de 2 Imog-parken (Harelbeke en Moen) telkens op
een zaterdagnamiddag, tenzij je je tijdens de week kan
vrijmaken.

Hoe solliciteren?
Neem contact op met Imog via personeel@imog.be
of vul het digitaal sollicitatieformulier in op de website
www.imog.be. De sollicitaties dienen ons te bereiken
tegen 24 maart.

Vrijwilliger in
een nette buurt
Glasbolpeter of –meter
De glasbolpeter of –meter zorgt voor maximum
2 glasbollen in de buurt van zijn/haar woning
door zwerfvuil op te ruimen vlakbij de glasbol,
sluikstorten te melden en te melden indien de
glasbol vlugger vol is dan gewoonlijk. Dankzij
de glasbolpeters en –meters wordt sneller de
juiste persoon verwittigd en ziet de glasbol er
altijd netjes uit. De peters en meters krijgen
opruimmateriaal van Imog en een financiële
aanmoediging van €60/jaar/glasbol (met een
maximum van 2 glasbollen).
Interesse?
Meld je dan aan voor de opleiding op 20 april
van 19u tot 21u in de kantoren van Imog Harelbeke via duurzaamheid@imog.be of telefonisch
via het gratis nummer 0800/99 827.

Netheidsmeester
De netheidsmeester is naast inwoner, ook de ogen en oren van de buurt. Hij/zij vormt een lokaal
aanspreekpunt voor vragen over afval. De netheidsmeester houdt zijn straat of buurt proper.
Hiervoor krijgt hij/zij opruimmateriaal van Imog en een financiële aanmoediging van €90/jaar. De
netheidsmeester adviseert ook buurtbewoners hoe ze afval kunnen vermijden en hoe ze beter
kunnen sorteren. Verder is de netheidsmeester een doorgeefluik van vragen, opmerkingen e.d.
naar het gemeentebestuur.
Interesse?
Meld je dan aan voor de opleiding van twee avonden op 20 en 25 april van 19u tot 21u in de
kantoren van Imog Harelbeke via duurzaamheid@imog.be of telefonisch via het gratis nummer
0800/99 827.

Alle workshop zijn GRATIS, maar inschrijven is verplicht. Het aantal plaatsen is beperkt. Inschrijven voor
de één of meerdere workshops kan via communicatie@imog.be tot 9 mei.

De Afvalkrant wordt gedrukt op 100% gerecycleerd en chloorvrij gebleekt kringlooppapier
Kortrijksesteenweg 264 | 8530 Harelbeke | Tel. 0800 99 827 (gratis) | www.imog.be | info@imog.be | Fax. 056 71 09 85 | Verspreiding 104.000 ex.
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