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Beurs Exterieur
De Waregemse Beurs Exterieur, die
nog maar sinds een drietal jaar wordt
ingericht in de Expo, stelt dit jaar opnieuw haar deuren open en dat van
donderdagavond 11 april tem zondag 14 april.
Dit jaar bemant Imog een stand met

de Waregemse compostmeesters,
het stadsbestuur van de paardenregio en de Volkstuinen.

opnieuw een kortringsbon uitknippen om tegen een voordeeltarief de
tuinbeurs te bezoeken.

Het belooft om deze beurs toch zeker
een bezoekje te brengen. Hou hierbij zeker de Afvalkrant, die verschijnt
begin maart, in het oog. Daar kan je
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Tuinexpo
Evaluatie juni compostmaand
Cursus compost
Beurs Exterieur
Jaarkalender

Agenda compostmeesterwerking
Tuinexpo Kortrijk van 13u-20u
Tuinexpo Kortrijk van 10u-18u
Tuinexpo Kortrijk van 10u-18u
Tuinexpo Kortrijk van 10u-18u

11 I 04
12 I 04
13 I 04
14 I 04

Beurs Exterieur Waregem van 19u-22u (VIP-avond)
Beurs Exterieur Waregem van 14u-22u
Beurs Exterieur Waregem van 10u-18u
Beurs Exterieur Waregem van 10u-18u

15 I 04
22 I 04
29 I 04
06 I 05
18 I 05
27 I 05

Opleiding tot compostmeester
Opleiding tot compostmeester
Opleiding tot compostmeester
Opleiding tot compostmeester
Opleiding tot compostmeester
Opleiding tot compostmeester

25 I 05
01 I 06
08 I 06

Cursus compost
Cursus compost
Cursus compost

31 I 05
13 I 09

Bedrijfsbezoek I
Bedrijfsbezoek II

14 I 11

Bijscholing / update-sessie

Bedrijfsbezoek

Bedrijfsbezoek
Opleiding tot compostmeester

01 I 03
02 I 03
03 I 03
04 I 03

voorjaar 2013

voor de compostmeesters
voor de aspirant-compostmeesters
voor geïnteresseerde kennissen

In oktober werd in de aanloop van Daarom is het zeker nog eens de moeiOpenBedrijvenDag het Masterplan te om samen de site te verkennen tijdens het eerste bedrijfsbezoek van het
van Imog Moen in dienst gesteld.
jaar.
Dit omvat naast de nieuwe laad- en
loskade ook het Laguneren van on- De bedrijfsbezoeken reserveren we
derwaterbodem, een materialen- en graag voor de compostmeesters. Asbiomassacentrum, logistieke zone , piranten die tijdens Tuinexpo mee
stortplaatsuitbreiding, stortgasvalo- helpen bemannen, verwelkomen we
uiteraard ook graag.
risatie en een zonnepanelenpark.
De huidige activiteiten van de Achteraf sluiten we opnieuw traditiogroencompostering, het sorteer- , neel af met een drankje in de omgeoverslag- en recyclagecentrum, de ving.
stortplaats, de waterzuiveringsinBEDRIJFSBEZOEK
stallatie en het containerpark worden voortgezet en waar nodig verDatum
der uitgebreid.
Vrijdag 31 mei van 17u -18u30
Afspraak aan Imog Moen of om
Dit omhelst een investering van
16u30 aan Imog Harelbeke*.
ruim 10 miljoen euro in de lokale uitwerking van een materialenbeleid.
Het masterplan is dus een nieuw ankerpunt, in de (her)oriëntatie van de
site en haar activiteiten en voldoet
ruimschoots aan de imog-baseline:
afval…bron van grondstoffen en
energie.

Adres
Imog Moen
Sint-Pietersbruglaan 1
8530 Moen
* Mogelijkheid om te carpoolen vanuit
Imog Harelbeke .

! Inschrijven (enkel voor compostmeesters) kan met bijgevoegd formulier tem maandag 20 mei.
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Opleiding tot compostmeester
Voltooide je de driedelige cursus
‘Composteren in de kringlooptuin’
en wil je je verder verdiepen in
het composteringsproces? Wil je
je kennis over kringlooptuinieren
delen met anderen? Volg dan de
zesdelige opleiding tot compostmeester.

zeel: hakeselaars uitte’sten, potgrond
samenstellen, stukje vlechten
> Zaterdag 18 mei van 10u-16u

Tijdens deze zes sessies word je
klaargestomd dot een echte compostmeester, een kenner van het
vak en aanspreekpunt om je eventueel ook te kunnen inschakelen
bij een beurs of evenement.

Inschrijven kan telefonisch op het
Imog-nummer 0800 99 827 of via
info@imog.be en dat graag tegen ten
laatste 1 april 2013.

De verschillende lesbeurten vallen op maandagavond, telkens van
19u tot 22u in de gebouwen van
Imog Harelbeke. Tijdens les 5 staat
er een praktijksessie op locatie op
het programma en verschuift de
les dan naar een zaterdag.
Een kort overzicht van de verschillende lessen:

Les 6: de compostmeesterwerking +
evaluatie
> Maandag 27 mei van 19u-22u

Vergeet hierbij zeker je naam, familienaam, adres, telefoonnummer en
eventueel email te vermelden.
We zien er naar uit om jullie te mogen
verwelkomen!

Tuinexpo 2013
Een aloude gekende, Tuinexpo in Kortrijk. Ook dit jaar tekenen wij weer present en 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 1 maart en maandag 4
maart en wil je dat groenevingergevoel doorgeven? Vul dan bijgevoegd
antwoordformulier in.
Aspiranten die helpen bemannen, krijgen hierdoor de kans om ook mee op
bedrijfsbezoek te gaan.
Voor de ingeschrevenen voorzien we
steevast 2 gratis toegangskaarten,
maar ook kortingskaarten kan je opnieuw bij ons bekomen.

Evalutie juni compostmaand 2012

Cursus compost

Tijdens de voorbije jaren verzamelde Vlaco meer dan 5000 mailadressen
van bezoekers aan Juni Compostmaand-activiteiten. Die krijgen in het
voorjaar van 2012 een bezoekersenquête toegestuurd.
Hieronder kan je de hoogtepunten van de resultaten van deze digitale enquête terugvinden.
Zoveel procent van de bezoecomposteert in een com- kers tijdens Juni Compostmaand
postvat, -bak of -hoop vond dat de activiteit van de
en bijna 84% van deze mensen ge- compostmeesters aangenaam
bruikte al zelfgemaakte compost in werd gebracht.
de tuin.
Volgende tips brachten de ondervraagden aan om de demo
brengt zijn tuinresten
nog boeiender te kunnen maken:
nooit naar het containerpark.

Nog vrienden, familieleden of kennissen 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 zaterdagvoormiddag 25 mei,
1 juni en 8 juni en dat telkens van
9u-12u.

94%

59%

18% rijdt het gras af met
een mulchmaaier.
versnippert zijn snoei61%
hout soms met een hakselaar.
52%

voedert de kippen met
keuken- en tuinresten.

Les 2: composteren in de grote
kringloop, GFT- en groencompostering, compost in de bodem
> Maandag 22 april van 19u-22u

Locatie: demoplaats Waregemse
compostmeesters aan het containerpark in de Lindestraat.
Snel inschrijven voor deze GRATIS
cursus compost is de boodschap,
want het aantal deelnemers is
beperkt. Inschrijven mogelijk via
info@imog.be of T 0800 99 827.

INFORMATIEZOEKTOCHT
De tuin van de meeste ondervraagden wordt
gedomineerd door gazon, bomen en struiken
en vaste planten.

Les 3: compost en kwaliteit, beoordelen van compost
> Maandag 29 april van 19u-22u

KIPPENREN

TERRAS

MOESTUIN

EENJARIGEN

VASTE PLANTEN

GRAS

! Inschrijven kan met bijgevoegd
formulier tem 14 februari.

De
ondervraagden
hadden graag meer
info verkregen over:
1. snoeien
2. moestuin
3. fruit
4. vaste planten
5. compost

BOMEN EN STRUIKEN

Les 4: het kringlooptuinieren
> Maandag 6 mei van 19u-22u
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97
procent

De ondervraagden zoeken naar informatie
via volgende voorkeuren: internet (1), vrienden (2), boek (3), tv-programma (4), compostmeester (5), tijdschrift (6), tuinman/-centrum
(7), bib (8), vereniging (9), gemeente / IC (10)

Les 1: kennismaking en heropfrissing van het thuiscomposteren
> Maandag 15 april van 19u-22u

Les 5: Rondleiding in de voormiddag en praktijksessie in de namiddag in Hof ter Winkelen in Londer-

74%

bedekt de bodem tussen
struiken en vaste planten met een
mulchlaag van snippers, bladeren of
grasmaaisel.

- aanbieden van compostanalyse
- vergeten groenten en (klein) fruit
- dieren- en insectenhotels
- focus meer op open tuinen
- potgrond of zaaigrond maken van compost
- streekeigen dieren
- belang van compostgebruik bij bestrijding ongedierte
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