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Juni Compostmaand 2012

Afgelopen junimaand stond alweer in het teken van het thuiscomposteren. En dankzij onze - ruim - 200 compostmeesters werd de actie in de verschillende gemeentes van onze regio alweer een voltreffer. De teller klokte dit jaar af
op 23 demo’s. Een blik op enkele stuwende acties:

COMPOST
Nieuwsbrief compostmeesters Imog - regio							

najaar 2012

INHOUD
ANZEGEM

Bijscholing
De Deerlijkse compostmeesters vatten post
met de compostmobiel en een grote voorraad aan compost op het containerpark van
Deerlijk (16 juni).

De compostmeesters van Anzegem staken elke zaterdat in juni
de handen uit de mouwen op
hun demoplaats op het containerpark.

KORTRIJK

DEERLIJK

OpenBedrijvenDag

De Kortrijkse compostmeesters streken
neer met hun compostmobiel op de wekelijkse maandagmarkt.

De winnaars van
Juni Compostmaand
Bedrijfsbezoek
Agenda

HARELBEKE

Sfeer op Juni Compostmaand

De Harelbeekse compostmeesters hesen hun vlag
en zagen dat het goed was. Alweer een geslaagde
infovoormiddag op hun demoplaats (9 juni).

KRUISHOUTEM

Ook Kuurne was weer van de partij op de wekelijkse markt en haar
mooie demoplaats op het containerpark.

Bijscholing
Driewerf hoera! Op donderdagavond 15 november staat de bijscholing voor alle compostmeesters en aspiranten weer op het
programma. Dit jaar twee interessante workshops.
In tuincentra poppen ze op, terrassen sieren ze, tuintjes vrolijken ze
op: de vierkante-meter-bakken
zijn een echte hype! Gedaan met
een hele moestuin onkruidvrij te
houden. Meer een meer mensen
opteren om in hun tuin in bakken
van 1m² hun eigen groenten, fruit
en kruiden te telen. Maar hoe doe
je dat om alles vakkundig in zo een
klein bakje te krijgen? Kom het te
weten op onze bijscholing! Een totaal nieuwe manier van tuinieren.

Maar dat is nog niet alles. Vlacolesgever Luc Verplaetse verrast ons
verder met een interessante uiteenzetting over grondontleding. Hoe
analyseer je best je tuingrond? Wat
is er nodig om die op te waarderen?
Dat en nog veel meer kom je tijdens
deze workshop te weten.
De bijscholing start om 19u30. Tussen de twee workshops in, is er traditiegetrouw een pauze voorzien.
Na inschrijving krijg je nog een bevestiging toegestuurd met meer
specifieke informatie omtrent de
bijscholing.
! Inschrijven kan met bijgevoegd
formulier tem 8 november.

KUURNE

WAREGEM

Waregem gooide het over een andere boeg en
opteerde voor twee infomomenten: één rond algemeen compostgebruik en één rond de kleine
kringlooptuin.

Volop ambiance op de Avondmarkt in
Kruishoutem, waar de compostmeesters enthousiast al hun kennis deelden
(2 juli).
Van ‘s morgens vroeg stonden de compostmeesters van Wielsbeke met een
brede lach en bakken vol goede raad
op de demoplaats.

ZWEVEGEM

WIELSBEKE

Tijdens Juni Compostmaand trekken de compostmeesters van Zwevegem alle registers open: niet alleen op hun demoplaats, maar ook
op de wekelijkse markt.
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Freezebeeze

Juni compostmaand:
en hier zijn de winnaars!
Onder de enquête-deelnemers werden er tijdens Juni Compostmaand boeken
verloot. Onderstaande kandidaten benaderden het dichtst de schiftingsvraag.
Een proficiat aan:
Freddy Goeminne uit Kuurne
Dieter Callens uit Wielsbeke
Luc Caulier uit Zwevegem
Rudy Delgat uit Zwevegem
Rita Segher uit Zwevegem
Elena Matei uit Kruishoutem
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Wijzen voor

OpenBedrijvenDag

In het kader van OpenBedrijvenDag opent ook Imog dit jaar opnieuw haar deuren op zondag 7
oktober.
Vorig jaar was Imog Harelbeke aan
de beurt, dit jaar focussen we ons
op de site in Moen. Met de uitvoering van enkele grote projecten
krijgt het Masterplan daar goed
vorm: het laguneren van onderwaterbodem, het biomassacentrum
voor het maken van hernieuwbare brandstoffen van houtafval,
de nieuwe laad- en loskade. Ook
de composteringsinstallatie is een
heuse blikvanger waar tuinafval
wordt omgezet tot waardevolle
grondstof. Laat je verder overweldigen door het zonnepanelenpark
en mis de natuurlijke waterzuivering met rietvelden niet.
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BEDRIJFSBEZOEK

O zalige zoetigheid! O heerlijke
freezebeeze!
Het wordt weer leerrijk het komende bedrijfsbezoek. Dit keer trekken we naar boerderij Freezebeeze
waar we kennis zullen maken met
de teelt van kleinfruit zoals aardbei,
rode bes, framboos, braambes...

Datum
Vrijdag 14 september van 17u
-19u Afspraak aan boerderij
of om 16u30 aan Imog*.

Lieven en Kristien verwelkomen ons
op vrijdag 14 september om 17u
graag met een kopje koffie en lekkere cake. Tijdens de rondleiding
kunnen we nog sneukelen van al
het lekkers van op de boerderij en
de avond sluiten we af met een ijsje
met rode vruchten.

* Mogelijkheid om te carpoolen
vanuit Imog Harelbeke .

Uiteraard laten we ons hiervoor
graag bijstaan door mensen met
praktijkervaring. En wie is er beter
geschikt dan onze vlijtige compostmeesters om de stand rond
het thuiscomposteren te bemannen? Wij voorzien weer de nodige
natjes en droogjes.

Adres
De Freezebeeze
Sint-Denijsstraat 23
8550 Zwevegem

! Inschrijven (enkel voor compostmeesters) kan met bijgevoegd formulier tem vrijdag 7 september.

Nog op het programma

Graag rekenen we ook nu weer
graag op jullie hulp. In bijlage kan
je het inschrijvingsformulier terugvinden waar je je voorkeursshift
kan invullen.

agenda

Op 18 juli jongstled e n
hebben we onverwachts
afscheid moeten
nemen van Freddy Baelen. De
Anzegemse compostmeester overleed op 62-jarige leeftijd. We wensen
de familie en vrienden veel sterkte bij
dit verlies.

compostwerking

2012

14 september
7 oktober
15 november

bedrijfsbezoek Freezebeeze
OpenBedrijvenDag Imog Moen
bijscholing

2013

1 tem 4 maart Tuinexpo Kortrijk
11 tem 14 april Beurs Exterieur Waregem
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