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Afgestudeerden
Het was een goed gevuld voorjaar.
NIet alleen ging er in Waregem een
driedelige infosessie door (vroegere aspirant-compostmeesters),
waarvoor 9 geïnteresseerden op
intekenden, ook bij de opleiding
tot kringloopkracht (vroegere

compostmeesteropleiding) mochten we rekenen op 10 inschrijvingen. Maak hieronder kennis met
de nieuwe kringloopkrachten.

Mevr. Denise De Kimpe ontbreekt op
de foto.

Nieuwsbrief compostmeesters Imog - regio							

Christine Geldhof uit Hulste

INHOUD

Willy Vandenberghe uit Ooigem

Marc Soen uit Waregem

Frederick Deconinck uit
Beveren-Leie

Magda Blockx uit Kortrijk
Sylvie Sarlet van Imog

COMPOST

Franky Depraetere uit Waregem
Hans Garreyn uit Kortrijk

Paul Dhoop uit Harelbeke

Bijscholing
Van het thuisfront

Afgestudeerden
Agenda

Activiteit
Bedrijfsbezoek II aan Filliers in Deinze

30 I 09
09 I 10
19 I 10

Updatesessie - mogelijkheid I (Kortrijk)
Updatesessie - mogelijkheid II (Waregem)
Updatesessie - mogelijkheid III (Harelbeke)

14 I 11

Bijscholing

Agenda compostmeesterwerking

voor de compostmeesters
voor de aspirant-compostmeesters
voor geïnteresseerde kennissen

Bedrijfsbezoek

Bedrijfsbezoek

Van compostmeester tot
kringloopkracht

Datum
13 I 09

najaar 2013

Een appel(jenever)ke tegen de
dorst? Dat kan op vrijdag 13 september, want dan staat het tweede bedrijfsbezoek van het jaar op
het programma. De eindbestemming is graanstokerij Filliers in
Deinze.
Sinds 1880 is Filliers een echte
kenner van het vak. Uiteraard
meer dan de moeite om een bezoekje te brengen aan dit bedrijf.
Het programma tijdens het bedrijfsbezoek ziet er als volgt uit:
- Een korte verwelkoming
- Bedrijfsfilm over de stokerij
- Rondleiding doorheen de site
- Aansluitend een degustatie met
drie borrels (graan, fruit, cream)
Uiteraard zijn wij het meest geïnteresseerd in het productieproces
natuurlijk.

Deinze is niet onmiddellijk in de buurt.
Daarom lanceren wij graag een warme oproep naar enkele BOB’s die het
zien zitten om te carpoolen. Je kan je
keuze aanduiden op het inschrijvingsformulier.
Glaasje op, laat je rijden!
We voorzien overigens twee carpoollocaties: bij Imog Harelbeke en aan de
carpoolparking van de Watertoren in
Waregem (oprit autostrade). We vertrekken daar respectievelijk om 16u20
en om 16u30.
Uiteraard kan je ook zelf tot aan de
stokerij rijden/ fietsen/ liften/... We
spreken dan om 17u ter plaatse af.
Adres:
Filliers Graanstokerij
Leernsesteenweg 3
9800 Deinze
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Bijscholing

Van het thuisfront

Van compostmeester tot kringloopkracht

Traditiegetrouw zetten we in het najaar ook steevast een bijscholing voor alle
compostmeesters en geïnteresseerden op het programma.
De avond is opnieuw ingedeeld in twee sessies:
Sessie 1
Nuttige insecten en hun waardplanten in de tuin
Niet alle insecten zijn er op uit om
je het leven lastig te maken. Sommige helpen je zelfs een handje.
Wie zijn ze, waar houden ze zich
schuil en hoe lok je ze?
Bij de keuze van soorten en rassen
bepaal je meteen in grote mate
hoe aantrekkelijk de tuin wordt
voor hen. Zullen ze zich er in kunnen verschuilen, voeden
en nestelen? Vooral in inheemse
planten voelen de insecten zich
goed thuis. Treed binnen in hun
wereld tijdens deze workshop.

Sessie 2
Gebruik en onderhoud van tuinmateriaal
Duurzaam omgaan met materialen
maakt ook deel uit van het kringlooptuinieren. Door een beter onderhoud,
verleng je de levensduur van je tuingereedschap. Hoe onderhoud ik een
snoeischaar? Hoe onderhoud ik een
riek?
Dit zijn maar enkele van de onderdelen die aan bod kunnen komen.
Breng je eigen gereedschap mee en
ga samen met de lesgever aan de slag.
Praktisch
Deze keer vindt de bijscholing plaats
op donderdag 14 november en dat
van 19u tot 22u, in de gebouwen van
Imog in Harelbeke.

Begin april moesten we onverwacht
afscheid nemen van de Deerlijkse
compostmeester René Beerlaen (68).
Hij overleed na een zware aanrijding
in Deerlijk.
Op ongeveer dezelfde locatie een
week voordien verongelukte ook de
kleinzoon van kringloopkracht Paul
Dhoop uit Harelbeke.
Verder namen we op 11 mei ook afscheid van Hedwig Beerens uit Anzegem die na een slepende ziekte overleed.

Sinds dit jaar waait er bij Vlaco een
nieuwe wind: de compostmeesters
worden stilaan omgevormd tot
kringloopkrachten. De opleiding
aspirant-compostmeester is nu een
driedelige infosessie geworden.

Wie mag deelnemen?
- Iedereen die zich op vrijwillige basis wil inzetten en wil sensibiliseren rond
de thema’s van de biologische kringloop: zowel compostmeesters als nieuwe
geïnteresseerde enthousiastelingen.
- (inter)Gemeentelijke ambtenaren die een kringloopwerking begeleiden of
opstarten.

Tegenwoordig wordt het echter
steeds belangrijker om afvalstoffen opnieuw als grondstoffen aan
te wenden. Het gaat vanaf nu dus
niet enkel meer om thuiscomposteren en kringlooptuinieren; maar
de volledige biologische kringloop
vraagt al onze aandacht, communiceren rond de biologische kringloop
wordt een must.

Wat mag je verwachten?
- Je ontdekt er de thema’s die onder de biologische kringloop vallen.
- Je ontvangt tips om je boodschap kort en bondig door te geven.
- Je ontmoet er andere kringloopgeïnteresseerden.
- Je kan je kennis doorgeven en hierover in gesprek gaan met anderen.
- Je ontvangt een basispakket met het meest recente communciatiemateriaal.

Vlaco en Imog zouden het bijzonder
fijn vinden dat jij, als compostmeester, een belangrijke rol blijft spelen
binnen dit vernieuwde beleid en dat
de compostmeesterwerking stilaan
wordt omgevormd tot een kringloopwerking.
Door je verhaal vanuit een andere
invalshoek (die van de biologische
kringloop) te benaderen, wek je
wellicht ook de interesse van andere mensen. NIet alleen mensen
met een tuin behoren vanaf nu tot
de doelgroep, maar iedere burger
die op een meer bewuste manier wil
consumeren.
De informatieavond / updatesessie
‘De biologische kringloop, zei u?’ is
hét startmoment voor het opstarten van de lokale kringloopwerking.
Elke deelnemer aan de updatesessie, mag zich nadien Kringloopkracht noemen.
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Kaat werd op 19 juni voor de tweede
keer mama van Nelle, een zusje voor
Eva.

Maak je keuze uit volgende data :
- Op 30 september 2013, 19.30u
In het dakcafé van het stadhuis op de Grote Markt 54 in Kortrijk
- Op 9 oktober 2013, 19.30u, Raadzaal Stadhuis, Gemeenteplein 2 in Waregem.
- Op 19 oktober 2013, 09.30u, bij IMOG, Kortrijksesteenweg 264, Harelbeke
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