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Red de restjes-recept
Benodigdheden
•
•
•
•
•
•
•

Nieuwsbrief compostmeesters/kringloopkrachten Imog - regio					

boter of olie
1 ui grof gesneden
500 gram pastinaak
1 appel
1 aardappel
150 ml melk of room (naar keuze)
100 gr magere gekookte ham

INHOUD
Bedrijfsbezoek
Uitnodiging optreden
Kringloopweekend
Red de restjes-recept

Bereiding
Schil de appel en haal het klokkenhuis eruit. Snij hem grof en
verwarm hem heel kort in de microgolfoven.
Ook de aardappel mag grof gesneden worden. De magere ham mag
dan weer fijn gesneden worden.
Stoof de uit in boter (3 min.) en
voeg optioneel wat water toe.

voorjaar 2015

Voeg pastinaak, appel, de
aardappel en de bouillon
toe. Breng aan de kook en
laat 45 min. zacht pruttelen.
Pureer de soep en kruid met
peper en zout. Voeg melk of
room toe en de hamblokjes en
laat nog even op het vuur staan.
Serveer warm.

Heb je nog een eitje of wat champignons in de frigo ? Wees creatief
met de afwerking !

Kalender

Smakelijk!

Cursus compost		
Imog Harelbeke			
dinsdag 5 mei, 12 mei en 19 mei
							telkens van 19-22 u
Optreden M’nB’s
Containerpark Harelbeke 		
donderdag 30 april 2015
Kringloopweekend
in de hele regio 			
zaterdag 13 en zondag 14 juni 2015
Bedrijfsbezoek
‘t Goed ter Heule in Lauwe
zaterdag 5 september 2015		
Openbedrijvendag
Imog Harelbeke 			
zondag 4 oktober 2015
Bijscholing 		
Imog Harelbeke 			
donderdag 12 november 2015
Tuinexpo 2016
Xpo Kortrijk 			
4 t.e.m. 7 maart 2016

Als bedanking voor de geëngageerde kringloopkrachten en
compostmeesters
organiseert
Imog steevast een leerrijke uitstap
naar een bedrijf uit de regio.
Op zaterdag 5 september is het
weer zover. Dan trekken we naar
de Zelfpluktuin van de bioboerderij ‘t Goed ter Heule in Lauwe.

Afscheid Kaat
Kalender

Bedrijfsbezoek

voor kringloopkrachten / compostmeesters

Eind mei nemen we afscheid van
Kaat Nuyttens, zij verlaat Imog
voor een nieuwe professionele
uitdaging bij hulpverleningszone
Fluvia (brandweerkazerne).
We bedanken haar voor haar jarenlange inzet bij de compostmeesterwerking en wensen
haar veel succes in haar
nieuwe job.

Naast een goed bloeiende zelfpluktuin, baat de boerderij ook
een hoevewinkel uit.
Maar verder is ‘t Goed ter Heule
ook heel bekend om hun pompoenen. Sinds 2004 telen ze elk
jaar méér dan 100 verschillende
soorten! Halloween is hier dus verzekerd.

Inschrijven
tegen 20
augustus

Praktisch
Het bezoek vangt aan om 10u
om anderhalf tot twee uur later
af te ronden.
Zaterdag 5 september
Zelfpluktuin ‘t Goed ter Heule
Donckaertstraat 665
8930 Lauwe-Menen
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Uitnodiging

Kringloopweekend
Imog is dit jaar verkozen tot Lokale
Overheidsorganisatie 2015. Graag
willen we iedereen waar we mee
samenwerken bedanken: in de eerste plaats alle collega’s, maar ook de
buren, vrijwilligers, de gemeenten,
milieuraden…

met dank aan

Op de vooravond van 1 mei trakteert
Imog met een gratis optreden dat we gewonnen hebben via T-office, een hapje en
een drankje. Graag nodigen wij u eveneens uit op de openlucht optreden op het
containerpark.

Welkom!
GRATIS OPTREDEN VAN DE KORTRIJKSE BAND M’nB’s

30 2015
APRIL

containerpark Imog
aanvang: 19.30
Kortrijksesteenweg 264 start: 20u
8530 Harelbeke
gratis optreden

HIPHOP / FUNKYBAND / OPENLUCHT / WEST-VLAAMS
voor elke bezoeker ook drie gratis drankjes en een gratis zakje friet

imo

Luc Verplaetse is verhuisd
Wie al een bijscholing gevolgd heeft bij Imog, kent ongetwijfeld Luc Verplaetse, lesgever bij Vlaco en Kortrijkse compostmeester. Luc ruilde dit voorjaar zijn huis in
Vlaanderen voor een nieuw plekje in Hongarije.
De valiezen zijn intussen uitgepakt, Luc en Hilde kan je
bereiken via mail op hiluchongarije@gmail.com.
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Praktisch
Donderdag 30 april,
Aanvang om 19u30
Locatie

Op zaterdag 13 en zondag 14 juni gaat het Kringloopweekend van Vlaco door. In heel Vlaanderen wordt,
in samenwerking met de kringloopwerkingen en Vlaco, de biologische kringloop in de kijker gezet. Dit jaar is het
overkoepelende thema ‘Red de restjes’.
Inspiratiebox

Kringloop T-shirt

Alle reeds gekende activiteiten heeft
Imog tijdig op de campagnewebsite
(kringloopweekend.be) ingevoerd.
Hierdoor zullen deze compostmeesterwerkingen een inspiratiebox gevuld met materiaal ontvangen.

Graag nog een Kringloop T-shirt in
je kleerkast? Dan kunnen die nog
steeds besteld worden bij Vlaco,
voor € 10. Interesse? Geef gerust
een seintje aan Imog, dan bekijken
wij samen met jou de maten.

Keukencaravan

Publicatie

Als de activiteit specifiek op 13 of
14 juni valt, dan is het een aanrader
dat de compostmeesterwerking een
enthousiast mailtje stuurt naar Vlaco (elfriede.anthonissen@vlaco.be)
met de motivatie waarom de keukencaravan net op jouw activiteit
zou moeten langskomen. Wie niet
waagt, niet wint!

Wij hebben de affiche van het
Kringloopweekend digitaal. Een uitgeprint exemplaar nodig? Dan kunnen we die ook bezorgen (op max.
A3-formaat).

RED DE

WANT D
E

RESTJE RESTJES
!
S MAKE
N HET V
ERSCH

IL

ON TD EK
WAT RE
TI JD EN S
HE T KR IN STJES VO OR JO U
GLOO
KU NN
www.krinPW EE KE ND OP 13 EN DO EN
EN
gloopwee
kend.be 14 JU NI 2015

Containerpark Imog
Kortrijksesteenweg 264
8530 Harelbeke
Artiesten
Kortrijkse band M’nB’s

Een activiteit in je buurt
Anzegem
De kringloopkracht informeert je op de demoplaats
Demoplaats containerpark Anzegem,
Zaterdag 6 juni, van 10u-12u
Kortrijk
De kringloopkrachten trekken naar de wekelijkse markt!
Maandagmarkt Kortrijk,
Maandag 8 juni, van 9u30-11u30
Maandag 22 juni, van 9u30-11u30
Harelbeke
De kringloopkrachten redden de restjes in de tuin en
zetten elke bezoeker in de bloemetjes.
Demoplaats containerpark Harelbeke,
Zaterdag 6 juni, van 10u-12u

Kruishoutem
De kringloopkrachten informeren op de avondmarkt
Avondmarkt Kruishoutem op Het Plein,
Maandag 29 juni, van 18u-22u
Wielsbeke
De kringloopkracht informeert je op de demoplaats
Demoplaats containerpark Wielsbeke,
Zaterdag 27 juni, van 10u-12u
Zwevegem
De kringloopkrachten trekken naar de markt!
Dinsdagmarkt Zwevegem,
Dinsdag 2 juni, van 9u-12u,
Dinsdag 30 juni, van 9u-12u
De kringloopkracht informeert je op de demoplaats
Demoplaats containerpark Zwevegem,
Zaterdag 20 juni, van 10u-12u
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