Vervolmakingscursus tot Kringloopkracht

Heb je de 3-delige infosessie
‘Thuiscomposteren in de kringlooptuin’ achter de rug en heb je
zin in méér ?
Grijp dan nu je kans en schrijf je
in voor de 7-delige uitdiepsessie
tot Kringloopkracht via het bijgevoegd inschrijvingsformulier.

De uitdiepsessie bestaat uit 7 lesmomenten in totaal.
1. donderdag 22 september om 19u
Verwelkoming, kennismaking met Thuiskringlopen, kennismaking met de
communicatiemogelijkheden
2. donderdag 29 september om 19u
Vaste planten, grasbeheer, snoeihoutbeheer
3. donderdag 6 oktober om 19u
De kringloop van dieren in de tuin, voedselverlies beperken
4. donderdag 13 oktober om 19u
De kringloop van thuiscomposteren en compostgebruik
5. donderdag 20 oktober om 19u
De kringloop van professionele composteerinstallaties, testjes …
6. zaterdag 22 okt van 10 - 16 u
Praktijkdag op zaterdag naar Comité Jean Pain in Londerzeel
7. donderdag 27 oktober om 19u
Zelfoefen-moment: informatie overbrengen
Heb je de uitdiepsessies goed voltooid, dan krijg je een VLACO-getuigschrift.

De sessies gaan door in Imog Harelbeke, Kortrijksesteenweg 264, met
uitzondering van zaterdag 22 oktober, dan gaan we op uitstap.

Met spijt nemen we afscheid van



Kalender 2016

Imog Harelbeke

Gentse Floraliën

Cursus compost 3-delig



demoplaats Waregem
Lindestraat

Bedrijfsbezoek



op uitnodiging van Imog
op eigen initiatief
		

graag tot binnenkort op één
van onze activiteiten!
Imog

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 dinsdagavond 17, 24
en 31 mei en dat telkens van 19u22u.




vrijdag 4 maart
zaterdag 5 maart
zondag 6 maart
maandag 7 maart		
maandag 11 april 2016
woensdag 27 april 2016
van vrijdag 22 april t/m zondag 1 mei,
telkens van 8u00 tot 22u00
dinsdag 17 mei, 24 mei en 31 mei
telkens van 19-22 u
najaar 2016, dedatum wordt nog bepaald

Cursus kringloopkracht 7-delig 
Imog Harelbeke
		
		

Bijscholing

deze compostsnippers staat
alweer boordevol nieuws en
weetjes vanuit het kringloopfront.
Imog is dit jaar opnieuw aanwezig op Tuinexpo in Kortrijk. We maken je warm om
de Floraliën te bezoeken en
er zijn natuulijk ook de vele
opleidingen en bijscholingen.

donderdag 22 sept, 29 sept, 6 okt, 13 okt,		
20 okt, 27 okt telkens van 19-22 u
zat 22 okt de hele dag

Imog Moen

zondag 2 oktober 2016

Imog Harelbeke

donderdag 10 november 2016

voorjaar 2016

Cursus compost

voor compostmeesters / kringloopkrachten





Openbedrijvendag

Beste kringloopliefhebber,

 voor de aspirant-compostmeesters
 voor geïnteresseerde kennissen

Tuinexpo 2016
 Xpo Kortrijk
		
		
		
Infoavond kippen

Youri was compostmeester in Kortrijk,
geboren op 29 september 1974 en veel
te vroeg van ons heengegaan op
10 januari 2016.

Nieuwsbrief compostmeesters/kringloopkrachten Imog - regio				

Ook dit jaar rekenen we graag opnieuw op al die enthousiaste aspiranten en compostmeesters om de
stand mee te bemannen.

gevoegd antwoordformulier in.
Aspiranten die helpen bemannen,
krijgen hierdoor de kans om ook
mee op bedrijfsbezoek te gaan.

Heb je nog een gaatje in je agenda tussen vrijdag 4 en maandag 7
maart en wil je dat groenevingergevoel doorgeven? Vul dan zeker bij-

Voor de ingeschrevenen voorzien
we alvast een gratis toegangskaart,
maar ook kortingskaarten kan je opnieuw bij ons bekomen.

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.

Gentse Floralien
22 april - 1 mei 2016

Kippen in de kringlooptuin

Na talrijke edities langsheen de Floraliënhal en Flanders expo, nu terug te
vinden in de Gentse binnenstad.

KUNSTENKWARTIER GENT IN BLOEI

Op 4 locaties van het Kunstenkwartier brengen nationale en internationale
topfloristen, siertelers, tuinarchitecten en kunstenaars hun mooiste creaties.
•
Bijlokesite, ingang Godshuizenlaan, Gent
•
Leopoldskazerne, ingang Gaspar de Craeyerstraat, Gent
•
Sint-Pietersplein, ingang Sint-Amandplein, Gent
•
Citadelpark, ingang Charles de Kerchovelaan, Gent

Wat biedt Vlaco ?
Vlaco is gedurende de hele Floraliën-periode aanwezig op het
KINA-binnenplein en in het nabijgelegen KINA-gebouw, gratis
toegankelijk en vlakbij het SintPietersplein.
Er valt altijd wel iets te beleven
op de uitgebreide Vlaco-tuinpercelen.. ‘s Namiddags zie je de
Vlaco-lesgevers en specialisten in
actie: échte tuiniers werkend aan
de ontwikkeling van een kringlooptuin.

Imog verwent z’n actieve kringloopkrachten.
Imog organiseert voor z’n actieve kringloopkrachten een heuse
studiereis naar de Floraliën.
Van 10u tot 12u neem je deel aan verschillende workshops bij de Vlacokringlooptuin op het KINA-binnenplein naast het Sint-Pietersplein.
• Waan jezelf een bodemwetenschapper en voer experimenten uit,
• Ervaar de heilzame werking van tuinieren,
• Ontrafel de geheimen uit Vlaco’s kringlooptuin,
• Ontdek dat tuinen in de stad zich niet laten inperken tot de begane
grond verscholen achter muren.
• Krijg de smaak te pakken voor een Kringloopactiviteit in het thema
Red de restjes 2.0
Na de namiddag organiseren we een geleid bezoek aan de diverse
Floraliën-sites. Je krijgt hiervoor een persoonlijke uitnodiging met bijhorend inschrijvingsformulier.
Ben je nog geen actieve kringloopkracht, of wil je graag op eigen houtje
naar de Floraliën, dan kan je toch dankzij Imog tickets bestellen aan een
voordeeltarief van 26€ (ipv 32€).
Om je voordeeltickets te bestellen, stuur je vóór 19 februari een mail
naar kaat.langedock@imog.be.
Je ontvangt van Vlaco een waardebon met toegangscode. Die toegangscode voer je in op www.floralien.be en je print zelf je toegangsticket. Dit
ticket is geldig op een dag naar keuze tussen 25 april en 1 mei.

Infoavond op maandag 11 april van 19-22u
door Roger Vandermaelen
Kippen passen perfect in een kringlooptuin. Ze brengen leven, kleur
en schoonheid in uw tuin. Ook als
tuinhulp zijn ze erg nuttig. U kunt
ze gericht inzetten om delen van uw
(moes)tuin van slakken en onkruid te
vrijwaren, of om een braakliggend
stuk grond proper te houden. Zelfs
hun mest, die veel stikstof bevat,
kunt u gebruiken en verwerken tot
compost.

WIST JE DAT ?
Vlaco levert 140 ton
compost aan de Floraliën.
Deze compost wordt gebruikt
in alle tuinen zodat de bodem
duurzaam en milieuvriendelijk
beschermd is tegen
de aprilse grillen.

Hoeveel ruimte heeft een kip nodig?
Hoe bouw ik een degelijk binnenhok
waar ze kunnen schuilen. Wat is een
goede afsluiting? Wat is de beste
voeding voor mijn kip?

Kippenspecialist Roger Vandermaelen leidt ons mee naar de wondere
wereld van de kip en geeft praktische tips bij het houden van kippen.

Place to be : Imog, Kortrijksesteenweg 264 in Harelbeke.
Inschrijven kan via bijgevoegd
inschrijvingsformulier of via mail
naar kaat.langedock@imog.be

kippenactie
van 14 maart tot 31 mei

ei

“

Kippen zijn ook sociale dieren.
Houdt er daarom minstens twee.
Maar teveel kippen op een beperkte
plaats leidt tot geuroverlast en stress
voor de dieren.

laba”

Ook dit jaar lanceert Imog opnieuw een kippenactie en dat van 14 maart tot
en met 31 mei 2016. Bij de deelnemende handelaars kan je voor een prikje
een kip aankopen voor een richtprijs* van € 8,5/ stuk, mits afgifte van de bon
die in de afvalkrant van maart verschijnt. Alle kippen zijn 18 tot 20 weken oud
en beginnen te leggen rond 20 tot 25 weken.
Sommige gemeenten voorzien hierbij een extra tegemoetkoming. Hou dus
je brievenbus of gemeentelijk infoblad in het oog.
(*) Hierbij garanderen we je kippen die voldoen aan alle strenge voorschriften zoals
gecontroleerde voeders, de verplichte salmonella-vaccinatie, enz…

tip !

In maart kan je in Harelbeke luisteren naar
‘Oude fabels en nieuwe feiten: Over de vos en de kip’
14 maart 2016, 20u00 – CC Het Spoor - ingang gratis.

