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Open Bedrijvendag editie 2015 komt eraan! Dit jaar
zet Imog de site van Harelbeke voor het grote publiek
open. Zo kan er een rondgang gemaakt worden doorheen de verschillende installaties : verbrandingsoven
voor restafval, PMD sorteerinstallatie en we stellen
onze gloednieuwe CNG tankinstallatie aan u voor.
Ook de compostmobiel is van de partij. Wie zin heeft
om de stand een uurtje te bemannen, stuur een mailtje
naar kaat.langedock@imog.be

INHOUD
Bijscholing in november
Luc Verplaetse in Libelle
Fotoreportage bedrijfsbezoek
Kalender
Open Bedrijvendag

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

najaar 2015

Inschrijven
tegen
1 november

Sessie 1: Hoe maak ik mijn tuin winterklaar ?
Een kringlooptuin onderhouden, betekent ook je tuin voorbereiden op z’n
winterslaap.
Welke planten zijn winterhard, hoe
bescherm ik planten die het nodig
hebben, hoe laat ik dieren overwinteren in de tuin ?
Op deze en andere vragen krijg je
een professioneel antwoord van een
Vlaco-lesgever. Bovendien kan je tips
en ervaringen uitwisselen met elkaar.
Sessie 2: ergonomie in de tuin
Wie aan kringlooptuinieren doet, tuiniert duurzaam. Misschien nog belangrijker dan duurzaam omgaan met
de natuur en je gereedschap is duurzaam omspringen met je lichaam.
In deze workshop leer je een aantal
houdingen zodat je in de tuin aan de
slag kan zonder je rug, nek en schouders te overbelasten.

praktisch

4 oktober 2015

Jaarlijkse bijscholing op donderdag 12 november van 19u tot 22u
bij Imog in Harelbeke.
Graag inschrijven op voorhand met het bijgaand inschrijvingsformulier of
via mail naar koen.delie@imog.be of sylvie.sarlet@imog.be

De compostmeesters op uitstap
Zaterdag 5 september : Bioboerderij ‘t Goed ter Heule in Lauwe
Echt zonnig was het niet, maar de
weergoden waren ons toch gunstig
gezind.
De bioboerderij ‘t Goed ter Heule zit
goed verscholen naast de Leie en de
spoorweg, maar wie er eenmaal geweest is, komt er graag terug. Hubert
Dewitte bracht ons een beetje geschiedenis over het ontstaan van de hoeve
en nam ons nadien op sleeptouw op
de akkers.

In de uitgebreide zelfpluktuin vonden
we niet alleen heerlijk zoete aardbeien
en frambozen, maar ook een groot
aanbod aan vergeten groenten zoals
pastinaak, warmoes, spitskool, boerekool, palmkool, en niet te vergeten
... reuze bloemkolen. Alles biologisch
geteelt, zonder gebruik te maken van
chemische pesticiden of kunstmeststoffen.
Pompoenen zijn de specialiteit van het
huis, ‘t Goed ter Heule heeft meer dan
100 variëteiten op het land staan.

Heb je het bezoek gemist, maar wil je
graag eens snuffelen in de zelfpluktuin? Kom even langs in de hoevewinkel aan de Dronckaertstraat 665 in
Lauwe. Je krijgt er een mandje of een
kruiwagen en een medewerker van de
hoeve helpt je op weg. Afrekenen doe
je nadien per gewicht of per stuk in de
hoevewinkel.
www.tgoedterheule.be
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