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COMPOST
Nieuwsbrief compostmeesters Imog - regio							

Het grote insectenhotel aan de demoplaats van de compostmeesters op de site in Harelbeke al zien staan?
Indrukwekkend! Maar waarom toch een insectenhotel installeren in je tuin? Wel, hierdoor kan je bijen en andere
nuttige insecten naar de tuin lokken. En daar komen dan weer vogels op af. Maar de bijen zorgen ook voor een
betere bestuiving en daardoor ook voor meer bloemen. In je hotel kan je ook andere gasten verwachten zoals
lieveheersbeestjes en vlinders.
Ga zelf aan de slag en knutsel je eigen insectenhotel in elkaar! Kies eerst een zonnige en windluwe plaats, in de
buurt van bloeiende bloemen met veel nectar en zorg ervoor dat je het hotel min. een halve meter boven de
grond kan hangen. Voor een optimale volboeking, plaats je die best vanaf half februari.

STAP 1

Voor het insectenhotel wordt onbehandeld hout
gebruikt. Benodigdheden:
- een houtblok (diameter 15 cm / lengte 20 cm)
- twee plankjes van 20 cm bij 15 cm
- bamboe-stengels
- een dennenappel
- een boor
- houtboren van 4 tot 12 mm
- ijzerdraad
- schroeven
- twee kleine hoekbeugels

Zaag de bamboestokken in stukken van 20 cm.
Zorg er hierbij voor dat de verdikking van de
bamboestok telkens als eindpunt wordt gebruikt.
De insecten houden van een dichte wand achter in
het gangetje.

Bedrijfsbezoek
Bijscholing
Nieuws van het thuisfront
Een terugblik

Infofiche: het insectenhotel

Haal tijdens het boren de boor regelmatig omhoog
om het zaagsel uit het gat te verwijderen. Gebruik
ook verschillende boren om verschillende soorten
gangen te bekomen. Hoe meer variatie in de
diameter van de gangen, hoe meer verschillende
insecten het nestblok inkomen. Doorboor het blok
niet, de gang moet aan één kant afgesloten zijn.

STAP

5

Draai ijzerdraad om de dennenappel en leg hem op
het dakje. Buig de ijzerdraadjes om de rand van het
dakje om de dennenappel op zijn plaats te houden.
Steek de bamboestokjes met de dichte kant naar
achteren in de ruimte tussen de stam en de bovenkant van het dakje.

Bedrijfsbezoek

voor kringloopkrachten / compostmeesters

Opleiding tot kringloopkracht

STAP 4

STAP 2

INHOUD

najaar 2014

We hebben een boontje voor onze
compostmeesters... en daarom
nodigen we jullie dan ook maar al
te graag uit voor één van de jaarlijkse bedrijfsbezoeken.
We laten ons deze keer fascineren
door Grootmoeders Koffie. Hun
bakjes troost worden sinds 1935
op ambachtelijke wijze gebrand.
Recent kregen ze de erkenning als
‘Streekproduct’ van de Leiestreek’,
wat garant staat voor de authenticiteit, smaak en het licht verteerbare karakter van de koffie.
Tijdens dit bezoek worden we persoonlijk door de koffiebranderij en
het koffiebelevingscentrum gegidst, waar je ook museumstukken
uit grootmoeders tijd kan bewonderen. Het bezoek wordt afgerond
met een koffiedegustatie.

Inschrijven
tegen 10
september

Om organisatorische redenen, is
het bezoek een week verplaatst
naar vrijdag 19 september 2014.
Het bezoek vangt aan om 17u om
anderhalf tot twee uur later af te
ronden.
Praktisch
Vrijdag 19 september
Branderij Grootmoeders Koffie
Kleine Ieperstraat 11
8560 Gullegem

STAP 3

Schroef aan beide zijden van de binnenkant van de
twee plankjes de hoekbeugels zodat ze een dak
vormen. Schroef het dankje op de stam vast. Nu
worden er gaten geboord in het houtblok.

Meer bijen, meer prikgevaar?
Een insectenhotel wordt gebouwd voor
o.a. de metselbij en de behangersbij, want zij hebben
vaak moeite om een plekje te vinden om hun eitjes te leggen.
Angst is helemaal niet nodig. Ze steken bijna nooit omdat ze geen kolonie
hoeven te verdedigen. Bovendien hebben alleen de vrouwtjes
een angel en die is te klein om door de huid te gaan.
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Bijscholing

Inschrijven
tegen
1 november

Van het thuisfront

Traditiegetrouw plannen we
voor alle geïnteresseerden opnieuw een bijscholing met twee
heel leerrijke informatiemomenten op het programma.

Er gaat in september opnieuw gedurende zes weken een opleiding
tot kringloopkracht (vroeger: compostmeester) van start. Hieronder
kan je een korte samenvatting van de sessies terugvinden. Die vatten
trouwens aan op donderdag 25 september om 19u en dat bij Imog in
Harelbeke. De lesgever van dienst is Luc Verplaetse.

Vanaf nu kan je je kippen op dieet
zetten, want met de sessie ‘koken
zonder restjes’ zal je na de bijscholing inderdaad heel wat minder
overschot hebben.
Vanaf nu kan je dus op het menu
zetten: radijsjesloofsoep, knapperige bloemkookbladeren in een
looksausje, ...

We moesten op 14 juni jongstleden
ook afscheid nemen van Rita Hostens. Zij overleed na een slepende
ziekte op 64-jarige leeftijd in Gent.

De lesgever van dienst demonstreert - met de nodige geuren en
kleuren - hoe het moet, dat koken
zonder restjes. Ideaal om wat handige tips en tricks op te steken. En
achteraf kunnen we proeven van
de creaties van de avond.

Rita was actief betrokken bij de werking van de Zwevegemse compostmeesters.

Een zomers bloemensalaatje op je
bord, een fleurig kruidenspektakel
in de pot? Oh ja!
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Les 1: verwelkoming en kennismaking
Je maakt kennis en na een korte opfrissing over composteren in vaten
en bakken delen we ervaringen over het thuiscomposteren. Op een
interactieve manier zoeken we meer informatie en gaan we dieper in
op het composteringsproces.

datum: donderdag 25 september om 19u
Les 2: composteren in de grote kringloop
In deze sessie gaan we dieper in op het composteren en het compostgebruik in het kader van de kleine en grote materialenkringloop.

datum: donderdag 2 oktober om 19u
Les 3: compost en kwaliteit
Je maakt kennis met de verschillende soorten compost en leert de
kwaliteit van compost te beoordelen.

datum: donderdag 9 oktober om 19u
Sessie 2: eetbare planten,
bloemen en kruiden uit je tuin

Jaarlijkse bijscholing op
donderdag 13 november
van 19u tot 22u
bij Imog in Harelbeke
inschrijven gewenst

Opleiding tot kringloopkracht
Wil je je helemaal verdiepen in het kringloopgebeuren? Bleef je
nog met tal van vragen zitten na de driedelige informatiesessie
of wil je je kennis over kringlooptuinieren delen? Volg dan de vervolmakingscursus tot kringloopkracht.

Sessie 1: koken zonder restjes

praktisch

Inschrijven
tegen
10 september
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Bloemhoofden van bieslook, madeliefjes, viooltjes, pompoenbloesems;
een luxe op je bord en een streling
voor het oog.
Lesgever Luc Verplaetse doet het al
én hoe! Tijdens deze sessie laat hij je
kennismaken met al het lekkers uit
je eigen tuin. En we weten nu al hoe
dat zal gebeuren: enthousiast, vol
praktische tips, nuttige informatie,
heerlijke recepten, ...

Een terugblik
Afgelopen juni lanceerden we een
driedelige infosessie rond composteren. Een overweldigend succes,
want we waren genoodzaakt om
de sessie twee maal na elkaar in te
plannen.
Goed voor een totaal van 32 deelnemers over de beide sessies, die overigens allebei bij Imog in Harelbeke
doorgingen.
Het thuiscomposteren blijft dus nog
steeds fascineren.

De cirkel van het kringlooptuinieren

Les 4: de biologische kringloop
De verschillende thema’s van de biologische kringloop komen aan
bod (o.a. vaste planten, grasbeheer, snoeihoutbeheer, kippen houden,
voedselverlies beperken, ...).

datum: donderdag 16 oktober om 19u
Les 5: dagsessie in comité JeanPain
Tijdens deze sessie krijg je een uitgebreide rondleiding en steek je zelf
de handen uit de mouwen.
!

datum: zaterdag 18 oktober van 10u-16u

Let op
op verplaatsing
afwijkend lesmoment

Les 6: wat houdt het engagement van een actieve kringloopkracht in?
Zo, na zes lessen ben je nu een kringloopkracht. Wil je al je vergaarde
informatie delen met anderen? Sluit je dan aan bij een van de werkingen uit je gemeente. Je verneemt er in deze sessie alles over.

datum: donderdag 23 oktober om 19u
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