COMPOST SNIPPERS

COMPOST SNIPPERS

De prijslijst van 2014

Van het thuisfront

Verkoop compost - potgrond - bodembedekker
Afhaling

Thuislevering in de Imog-regio

Met veel tristesse moeten wij ook het
overlijden van de Kortrijkse compostmeester én afvalmeester Filip Sap melden.
Op zondag 24 november werd hij als
vermist opgegeven. Een grootscheepse zoekactie werd op poten gezet. Helaas werd Filip twee dagen later dood
teruggevonden in Frankrijk.
Filip werd slechts 45 jaar.

bigbag 1m3

zakjes

compost: €30
potgrond: €80
bodembedekker:
€ 84

compost 40 L:
€3
potgrond 50 L:
€6

volle container
compost 10 ton:
€145
potgrond 10 m3:
€660
bodembedekker:
10 m3: €748,4

aanhangwagen

compostvat:
€17

BEL GRATIS

compostbak: €65

beluchtingsstok:
€6

0800 99 827
0800 99 827

(prijs per ton)

compost: €17,50
potgrond: €140
bodembedekker:
€280

Thuislevering compostbak en compostvat + €5

aanbouw:
€45/stuk
afdakje: €25

imo

* voor de prijzen van een groenzak, puinzak, tuinafvalbak kan je terecht op de
website van Imog.

Agenda compostmeesterwerking
Datum
11 I 04, 12 I 04, 13 I 04
11 I 05
27 I 05, 03 I 06, 10 I 06
07 I 06 en 08 I 06
12 I 09
september (nog te bepalen)
13 I 11

Activiteit
Beurs Xterieur Waregem
Kringloopfe(e)stival
3-delige infosessie compost (volzet)
Kringloopweekend
Bedrijfsbezoek met Imog
6-delige uitdiepsessie kringloopkrachten
Bijscholing bij Imog

voor de compostmeesters/ kringloopkrachten (die 6-delige sessie volgden)
voor de aspirant-compostmeesters (die reeds 3-delige sessie volgden)
voor geïnteresseerde kennissen

COMPOST
Nieuwsbrief compostmeesters Imog - regio

INHOUD

voorjaar 2013

Kringloopfe(e)stival
Inschrĳven
tegen 16 april

Kringloopfe(e)stival
Kringloopweekend
Van het thuisfront
Prijsijst 2014
Agenda

Nog een maand en dan is het zover: het eerste Kringloopfeestival
van Vlaco!
In hun Kringloopzine informeerde
Vlaco jullie al uitgebreid over dit
eerste grootse evenement voor
kringloopkrachten.
Op zondag 11 mei opent dit eerste festival zijn deuren van 10u
tot 18u in de WDT-loods van Park
Spoor Noord in Antwerpen.
Voor de kringloopkrachten die
ook graag afzakken naar deze
tuinhoogdag van Vlaco, leggen wij
een bus in.
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kunnen we eventueel de
bus delen met andere intercommunales uit de regio. Vermoedelijk vertrek rond 8u-8u30 en terug
rond 18u-18u30.

Praktisch
Het fe(e)stival is
voor iedereen gratis
toegankelijk.
Imog voorziet voor de kringloopkrachten die meegaan het transport
met de bus en een middaglunch: picknick in het park.
Partners, kinderen, ... zijn ook meer
dan welkom. Zij betalen voor die dag
€ 15. Voor die prijs voorziet Imog het
transport en een pick-nick voor over
de middag.
De ingeschrevenen ontvangen dan
nog een schrijven met alle praktische
informatie zoals een programmabrochure, afspraken met de timing, het
rekeningnummer, ...
Voor de praktische kant van de zaak
vragen we wel om in te schrijven tegen ten laatste woensdag 16 april.

www.kringloopfeestival.be
www.facebook.com/kringloopfeestival
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Kringloopfe(e)stival

Kringloopweekend

Een blik op het programma

Om de lokale activiteiten van de
compostmeesters/ kringloopkrachten onder de aandacht te brengen,
zet Vlaco één specifiek weekend in
de kijker: het Kringloopweekend op
zaterdag 7 en zondag 8 juni.

Vlaco voorziet een heel gevarieerd aanbod
aan interessante activiteiten die je op je eigen tempo kan doorlopen. Het hoogtepunt
van het kringloopfe(e)stival is om 15u30 de
Kringloopfanfare. Samen met alle Kringloopkrachten wil Vlaco een muzikale optocht houden onder impuls van Trash Beatz.
Een kringloopmuzikinstrument kan je zelf
meebrengen (deksel van een compostvat,
een panfluit van riet, een holle boomstam,
...) of eventueel ook nog zelf maken in een
workshop.
Een greep uit het aanbod van activiteiten:

Animaties: een levensecht ganzenbord, de vatverkiezing, grasmaaisel omzetten in een
nuttige grondstof, de kringloopfanfare
Workshops: thuiscomposteren, het bijenhotel, wilgenvlechten, m²-tuinieren, snoei zonder
geknoei, ergonomie in de tuin, de grond van de zaak, repair café, kringloopbroches maken, re-style een voorwerp
Films: The muffin man (45’), Taste the waste (90’)
Lezingen: Bladlezen, Duurzame keuze bij kleding, Nut van solitaire bijen, Samentuinen hoe doen we dat?, Ga je mee in Transitie?, Geven is het nieuwe krijgen, ...
Demo’s: Natuurlijk Geefplein, Trap je eigen sap, De keukenmobiel van Frank Fol en Sofie
Dumont, Het Grote Groentespreekuur van Mme ZsaZsa en Dorien Knockaert
Voor de kleinsten: Wannes Verteltheater (5-9jaar), Goodplanet (6-10 jaar), Tuinkampioen
(8-12jaar)

Niet vergeten
Vlaco herinnert jullie graag nog even aan het materiaal dat je zeker niet
mag vergeten:
•
een muziekinstrument uit de biologische kringloop
•
de kringloopbril (ontving je bij het laatste Kringloopzine-magazine)
•
voor de plantenruil: planten uit sier- of moestuin
•
voor het repair-café: tuinmateriaal dat wel en oplapbeurt kan gebruiken
•
voor de workshop ‘wormenbak maken’: drie plastic niet doorzichtige
bakken die in elkaar kunnen schuiven met één deksel
Interessant om weten
•
We pick-nicken samen in de tuin, maar je kan gerust op verschillende resto-punten ook nog eten en drinken aankopen.
Verder kan je ook kleine proevertjes nuttigen op verschillende standen
en zelf een gezonde fruitsmoothie bij elkaar fietsen.
•
Er is geen bankautomaat in de buurt, breng dus voldoende cash geld
mee.
•
Elk kringloopkracht ontvangt een T-shirt, te verkrijgen op de stand van
‘Schone Kleren’.
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Het beeld van de campagne zijn
drie foto’s waarbij het opschrift telkens licht wijzigt:
1. Een poster met de reeds ingevulde aankondigingstekst en het
kringloopweekend-logo.
2. Een poster met wit invulvak en
het kringloopweekend-logo.
3. Een poster met wit invulvak, maar
zonder het kringloopweekend-logo.
De posters zijn via Vlaco enkel digitaal te verkrijgen. Op aanvraag kunnen wij jullie wel een aantal afgeprinte exemplaren bezorgen.

De focus van het Kringloopweekend ligt op zaterdag 7 en zondag 8
juni. Pinkstermaandag 9 juni kan je
hier gerust ook bij opnemen. Komt
het voor jouw werking beter uit op
een ander moment, dan ben je vrij
om hierin te schuiven.
Hou er wel rekening mee dat de
communicatiefocus op dit weekend
blijft liggen.
Brochure- en folderpakketten
worden dit jaar niet samengesteld.
Het overzicht van alle folders van
Vlaco zijn trouwens via de knop ‘publicaties’ op hun website te raadplegen. Je kan ze er gratis downloaden.
Wens je afgeprinte exemplaren?
Dan kunnen die tegen kostprijs ook
via Vlaco worden besteld. Neem
hiervoor misschien best contact op
met de gemeentediensten.

Geef jullie
acties door aan
Imog tegen
5 mei
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Inspiratie nodig? Dat kan via een
van de draaiboeken die Vlaco heeft
opgesteld. Die zijn ook op hun website terug te vinden via volgende
link:
www.vlaco.be/kringloop-tuinieren/evenementen-kringlooptuinieren/kringloopweekend

Bekendmaking van jullie actie(s)
kan door alle gegevens van de activiteit door te sturen naar Imog. Wij
bezorgen Vlaco dan een overzicht
van alle activiteiten die dan op hun
website vanaf half mei aangekondigd worden.
Ook op de website en de Afvalkrant
van Imog publiceren we graag alle
activiteiten.
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