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Juni Compostmaand

Sjor die klompen maar aan je voeten,
want op zondag 6 mei trekken we
met z’n allen op grootse studiereis,
die Imog elke 2 jaar inricht! Eindbestemming? Bloemenparadijs Keukenhof in Lisse-Nederland!
Die kleuren- en geurenpracht ligt
jammergenoeg niet in onze achtertuin. Het wordt toch wel eventjes
gezellig samen ‘bussen’ voor een 3tal
uur, enkele reis. Maar het loont (,zegt
Kaat die hier al eens is geweest)!
Train nu maar al je conditie, want het
park is 32 hectare groot met een wandelpad van 15 km lang.
Geen snelwandelaar? Geen probleem. Iedereen kan op eigen tempo
deze sprookjeswereld verkennen.
De plattegrond wordt voorzien door

Imog. Kleine of grote honger kan over
de middag gestild worden in 1 van de
5 zelfbedieningsrestaurants.
Het vervoer naar Keukenhof en de
toegangskaart voor de compostmeesters worden bekostigd door
Imog. Partners zijn welkom, maar
dienen wel een bijdrage te leveren
van € 14,50 (inkomkaart Keukenhof ).
Aspirant-compostmeesters betalen
eveneens hun eigen inkomkaart.
Ook de lunch is voor eigen rekening.
Op de terugweg voorziet Imog nog
een drankje en hapje.
! Inschrijven met bijgevoegd formulier tegen uiterlijk 25 april
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Studiereis Imog naar Keukenhof Nederland
Bedrijfsbezoek I
Bedrijfsbezoek II (voorlopige datum)
NIEUW: Ecobeurs (samenwerking stad Harelbeke en Kuurne)
OpenBedrijvenDag Imog Moen
Bijscholing

Agenda

voorjaar 2012

STUDIEREIS IMOG

Cursus compost
Bedrijfsbezoek

Zondag 6 mei 2012
Vertek aan Imog: 6u
Aankomst Keukenhof: +/- 9u30

Beurs Exterieur

Vertrek uit Keukenhof: 17u30
Aankomst aan Imog: +/- 21u

Jaarkalender

Inbegrepen
Ticket voor compostmeesters
Drankje/ hapje op terugweg
Busvervoer
Zelf te bekostigen
Ticket aspirant-compostmeester
Ticket voor partner (€14,50)
Middagmaal

Studiereis

Tuinexpo
Een aloude gekende, Tuinexpo in Kortrijk. Ook dit jaar tekenen wij weer present, maar alweer in een vernieuwde
vorm. Geen donkere zalen meer te
bespeuren op de beurs, maar wel attractieve standen. De nieuwe wind die
door Tuinexpo blaast is Pieter Tubaert,
die ook de gerenommeerde Gentse
Floraliën mee organiseert. Wij hebben er dus alle vertrouwen in dat het
niveau van Tuinexpo weer geëvenaard
zal worden aan de sterke jaren.
Alvast enkele aanpassingen voor Tuinexpo 2012 op een rijtje:
Meer groen op de beurs: er komt een
4de hal bij om in elke hal groene themazones te voorzien.
Verder worden de wandelgangen ook
smaller en zal er een vrij parcours zijn,
maar met een duidelijke indeling.
Verder zullen we ook onze stand delen
met Vergroot De Hoop, de actie die
jaarlijks taxus inzamelt om de strijd tegen kanker aan te gaan.

Ook dit jaar rekenen we graag opnieuw
op al die enthousiaste aspiranten en
compostmeesters om de stand mee
te bemannen. Heb je nog een gaatje
in je agenda tussen vrijdag 2 maart
en maandag 5 maart en wil je dat
groenevingergevoel doorgeven? Vul
dan bijgevoegd antwoordformulier
in. Voor de ingeschrevenen voorzien
we steevast 2 gratis toegangskaarten,
maar ook kortingskaarten van 2 euro
op de normale toegangsprijs kan je
opnieuw bij ons bekomen.

2 012
! Inschrijven kan met bijgevoegd
formulier tem 14 februari.

voor compostmeesters
voor aspiranten
voor geïnteresseerde kennissen
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Opleiding tot
energiemeester

COMPOST SNIPPERS

Juni compostmaand:
compostgebruik in de kijker!
Voor de komende Juni Compostmaand stippelde Vlaco “compostgebruik in de kijker!” uit als centraal
thema. Een tuin verrijkt met compost
samen met een dosis inzet en passie
van de tuinier levert niet alleen gezonde planten op, maar creërt vaak
een tuin die je doet wegdromen.

Fleur je gemeentelijke
demoplaats maar op met kleurige
bloeiers en toon aan dat compost
werkelijk de juiste vitaminenkeur
voor de tuin is. Je kan nu al starten
om te brainstormen watje met je demoplaats kan doen.

In beeld

In het voorjaar zal Imog in samenwerking met de Provincie WestVlaanderen en Zonnewindt vzw
een driedelige cursus tot energiemeester inrichten.
Heb je al een gedegen kennis van
de energiewereld en wil je expert
worden? Dan is deze opleiding zeker iets voor jou.
Ben je geïnteresseerd in energie
en in energiebesparing, beschik
je over kwaliteiten om mensen te
begeleiden en te helpen en trek je
graag met de energiemobiel door
het Vlaamse land? Heb jij die bruisende energie? Dan ben jij de geknipte energiemeester.
Als afstudeerproject wordt je kennis via een schriftelijke proef getest. Daarna kan je aan de slag als
vrijwilliger.
Hou je brievenbus in de gaten,
want binnenkort volgt hier meer
informatie over.
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Cursus compost

Bedrijfsbezoek 15 juni

Nog vrienden, familieleden of kenissen die graag willen ingewijd
worden in het thuiscomposteren?
Dan kan! Want in het voorjaar organiseert Imog opnieuw een cursus compost, voor beginnelingen.
Tijdens drie sessies op verschillende dagen word je ondergedompeld in de wereld van het thuiscomposteren. Tijdens 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. De lessen gaan door
op woensdagnamiddag 18 april,
24 april en 2 mei.

Hinnikend als een wilde hengst, galopperend als een speelse merrie! Misschien
keer je zo wel huiswaarts na het eerste bedrijfsbezoek van 2012.
Op vrijdag 15 juni tekken we naar paardenmelkerij Leiezicht in Sint-Baafs-Vijve.
Na de melkbeurt genieten we samen van een stevige paardenlikeur en advocaat. Paardenmiddel nog? Geen probleem, dat kan je daar aanschaffen.

Leslokaal van dienst is bezoekerscentrum Het Slot in De Groene
Long aan de Oudstrijderslaan in
Kuurne.
boven
bedrijfsbezoek naar Maes Textiles
onder
bijscholing 2011

Snel inschrijven voor deze GRATIS
cursus compost is de boodschap,
want het aantal deelnemers is beperkt.

BEDRIJFSBEZOEK
Datum
Vrijdag 15 juni van 17u -18u30
Afspraak aan boerderij of om
16u40 aan Imog*.
Adres
Paardenmelkerij Leiezicht
Hooiestraat 20
8710 Sint-Baafs-Vijve
* Mogelijkheid om te carpoolen
vanuit Imog Harelbeke .
! Inschrijven (enkel voor compostmeesters) kan met bijgevoegd formulier tem vrijdag 8 juni.

Een aanrader voor de tuinliefhebber, deze Exterieur-beurs. Voor de tweede keer
op rij gaat deze tuinbeurs van 13 tem 15 april door in de Expo in Waregem. Vorig
jaar timmerde Imog samen met Stad Waregem een stand ineen en dat werd
door de beursbezoekers goed gesmaakt.
Een toegangskaart kost €5, maar met de bon uit de Afvalkrant van maart betaal
je slechts € 2 (prijzen gebaseerd op vorig jaar; onder voorbehoud).
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