Cursus compost
Ken je vrienden, familieleden of
kennissen die graag willen ingewijd
worden in het thuiscomposteren?
Dan kan! Want Imog organiseert dit
najaar een cursus compost, voor beginnelingen.

De lessen gaan door op dinsdagavond 19 en 26 september en 3 oktober, telkens van 19u - 22u.
Locatie: vergaderzaal Imog
Kortrijksesteenweg 264
8530 Harelbeke

Tijdens drie dinsdagen op een rij
word je ondergedompeld in de wereld van het thuiscomposteren. In
de eerste theoretische sessie richten
we ons op de basisregels van het
composteren. Tijdens de tweede les
bezoeken we een bioboerderij en
de laatste les wordt praktijkgewijs
afgesloten.

Nieuwsbrief compostmeesters/kringloopkrachten Imog - regio				

Snel inschrijven voor deze GRATIS
cursus compost is de boodschap,
want het aantal deelnemers is beperkt. Inschrijven mogelijk via communicatie@imog.be. Na deze cursus ben je aspirant compostmeester
en kan je later een 7-delige vervolmaking tot kringloopkracht volgen.

Beste kringloopliefhebber,

Het najaar brengt ons nog een
bedrijfsbezoek bij brouwerij ‘t
Gaverhopke in Waregem en
een boeiende bijscholing met
twee thema’s : vaste planten kiezen en insecten en hun
waardplanten.

Bijscholing

16 november van 19u - 22u
De jaarlijkse bijscholing voor alle geïnteresseerden staat
gepland op donderdag 16 november. Er komen twee
thema’s aan bod, het avondprogramma ziet eruit als
volgt:

Naar jaarlijkse gewoonte
organiseren we opnieuw een
3-delige initiatiecursus compost.

19u – 20u15: De juiste plant op de juiste plaats
20u15 – 20u45: pauze
20u45 – 22u: Nuttige insecten en hun waardplanten

Alle data vind je verder in deze
editie.

Locatie : Imog Harelbeke, Kortrijksesteenweg 264
Lesgever : Roger Van der Maelen, Vlaco
Wie ooit de infoavond bijwoonde over kippen weet dat
Roger een heel gepassioneerde verteller is, we kijken heel
erg uit naar zijn verhaal.

Graag tot binnenkort op één
van onze activiteiten!

Inschrijven graag via bijgaand inschrijvingsformulier of via
mail naar communicatie@imog.be

Imog

enkel voor compostmeesters / kringloopkrachten

Kalender 2017

voor de aspirant-compostmeesters

voor iedereen die een hart voor kringlooptuinieren heeft
			
Cursus compost 3-delig najaar
Imog Harelbeke
			
			

dinsdag 19 en 26 september,
dinsdag 3 oktober
telkens van 19-22 u

Bedrijfsbezoek

‘t Gaverhopke

donderdag 7 september om 17u

Sterrenbanket Kortrijk		

Reepkaai Kortrijk

zondag 17 september van 10u - 16u30

Bijscholing
Imog Harelbeke
			
			

donderdag 16 november om 19u		
- de juiste plant op de juist plaats		
- nuttige insecten en hun waardplant

najaar 2017

Op 29 april gingen onze kringloopkrachten op studiereis naar het Heuvelland. Van het Wijngoed Entre-Deux-Monts over eetkaffee het Hellegat via
de kabelbaan naar Bakkerij d’Oventote. Het was een frisse dag maar eentje
met warme herinneringen.

Bodemprofessors en restjesridders in topvorm
In het voorjaar hebben enkele kringloopkrachten zich bijgeschoold tot
een heuse bodemprofessor. Sommigen gingen al meteen aan de slag
op de recyclageparken van Imog,
waar we ons nieuw compostgamma
voorstelden.
Ook het thema voedselverlies kwam
aan bod. Op de maandagmarkt in
Kortrijk waren de Kortrijkse kringloopkrachten present met een redde-restjes-stand. Een dikke merci
voor jullie engagement !

Bedrijfsbezoek Brouwerij ‘t Gaverhopke
7 september om 17u

Imog nodigt ook dit jaar alle kringloopkrachten
uit op een bedrijfsbezoek. We koppelen graag
het aangename aan het nuttige met een bezoekje aan de Ambachtelijke brouwerij ’t Gaverhopke
in Waregem.
De brouwerij die sinds 1994 bestaat werd in 2007
overgenomen door Gudrun Vandoorne en Bruno
Delrue. De kleine artisanale familiebrouwerij verhuisde in juli 2015 naar de kasteelhoeve “Goed
ten Nieuwenhove”. Deze beschermde hoeve zal
voortaan het nieuwe toevluchtsoord zijn voor genieters van streekbieren en lekkere hapjes.
Benieuwd naar hun assortiment ? Neem alvast
een kijkje op www.tgaverhopke.be

Locatie : Platanendreef 16a
8790 Waregem/Nieuwenhove

Het bezoek start om 17u en omvat :
- Rondleiding met stadsgids op het domein (uur)
- Rondleiding in de brouwerij (halfuur)
- Drankje

Enkel voor de Imog kringloopkrachten.
Inschrijven graag via bijgaand inschrijvingsformulier of via communicatie@imog.be. We bieden de mogelijkheid om te carpoolen vanuit Harelbeke.

Taxus : ‘Vergroot Sterrenbanket opnieuw present in
de hoop’ stopt
Kortrijk op 17 september
Het jonge snoeisel van taxus bevat
baccatine, een grondstof voor de
aanmaak Taxol, een geneesmiddel
tegen diverse vormen van kanker.
Initiatieven zoals ‘Vergroot de hoop’
stimuleerden de afgelopen jaren de
inzameling van taxussnoeisel via onder andere de recyclageparken.
Dankzij de opbrengst van de kostbare grondstof konden gemeenten
en intercommunales heel wat projecten ondersteunen die bijdragen
aan de strijd tegen kanker. Door de
vele inzamelacties van de afgelopen
jaren is de markt van het snoeisel nu
echter oververzadigd.
Door dit overaanbod aan taxus is de
prijs van de grondstof sterk gedaald
waardoor zelfs de voorbewerking
met moeite gefinancierd kan worden. Voor inzameling, transport en
voor het goede doel blijft spijtig genoeg niets meer over.

Wat is het ?
Wanneer ?
Waar ?

Straatbanket met lokale producten en
voedseloverschotten + een inspiratiemarkt
zondag 17 september, tijdens de autovrije zondag
Sterrenbanket : 12u – 14u
Inspiratiemarkt : 12u – 16u30
Reepkaai in Kortrijk,
helemaal gratis en toegankelijk voor iedereen

Een picknick met alleen maar lokaal
geteelde en geproduceerde ingrediënten? Een lunch met aandacht
voor de korte keten en tegen voedselverspilling? Dat kan! Dit initiatief
bundelt de strijd tegen klimaatopwarming, voor eerlijke prijzen en
voor het (her)gebruik van voedseloverschotten.
Onder deskundig toezicht van de
culinaire TV-koks Kristof en Stefan
Boxy, worden er 2.500 plantaardige
maaltijden bereid. Iedereen kan gratis een bordje komen meepikken,
tussen 10 en 14 uur. De maaltijden
worden bereid door de leerlingen
van de scholengroep Rhizo en van
scholengroep Athena.

Borden en bestek worden geleverd
door de Kringloopwinkel Zuid-WestVlaanderen. Eigen eetgerief meebrengen mag natuurlijk ook. Meer
zelfs: wie het achteraf niet meer nodig heeft, kan het achterlaten voor
de Kringloopwinkel. Zo krijgt het
misschien een tweede leven.
Tussen 12 en 16.30 uur is er op dezelfde locatie een inspiratiemarkt.
Organisaties uit de verschillende
schakels van de voedselketen stellen er zich voor. Ook onze Kortrijkse
kringloopkrachten zijn er aanwezig,
kom zeker eens langs !

