Cursus compost
Ken je vrienden, familieleden of
kennissen die graag willen ingewijd
worden in het thuiscomposteren?
Dan kan! Want Imog organiseert dit
jaar twee maal een cursus compost,
voor beginnelingen.
Tijdens drie dinsdagen op een rij
word je ondergedompeld in de wereld van het thuiscomposteren. In
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 in het najaar op
dinsdagavond 19 en 26 september
en 3 oktober, telkens van 19u - 22u.
Locatie: vergaderzaal Imog
Kortrijksesteenweg 264
8530 Harelbeke
Snel inschrijven voor deze GRATIS
cursus compost is de boodschap,
want het aantal deelnemers is beperkt. Inschrijven mogelijk via communicatie@imog.be. Na deze cursus
ben je aspirant compostmeester en
kan je later een 7-delige vervolmaking tot kringloopkracht volgen.

Nieuwsbrief compostmeesters/kringloopkrachten Imog - regio				

Beste kringloopliefhebber,

enkel voor compostmeesters / kringloopkrachten

Kalender 2017

voor de aspirant-compostmeesters
voor geïnteresseerde kennissen

			
Workshop bodemprofessor		

Imog Harelbeke

donderdag 23 februari

		
(zie pagina 2)

van 18u30-21u30

Workshop voedselverlies		

Imog Harelbeke

vrijdag 10 maart om 19:30

Workshop voedselverlies		

Imog Harelbeke

dinsdag 9 mei om 19:30

Workshop kringlooptuinieren		

Imog Harelbeke

dinsdag 16 mei om 19:30

Workshop moestuinieren		

Imog Harelbeke

dinsdag 23 mei om 19:30

Xterieur 2017		
Waregem Expo
			

vrijdag 7 april
zaterdag 8 april

			

zondag 9 april		

Cursus compost 3-delig najaar
Imog Harelbeke
			
			

dinsdag 19 en 26 september,
dinsdag 3 oktober
telkens van 19-22 u

Bedrijfsbezoek

wordt vervolgd... je wordt hiervoor persoonlijk uitgenodigd

Bijscholing
Imog Harelbeke
			
			

voorjaar 2017

donderdag 16 november			
- de juiste plant op de juist plaats		
- nuttige insecten en hun waardplant

In 2017 zetten we de trend
van vorig jaar verder : inzetten op kringlooptuinieren in
al z’n aspecten.
Bezoek alvast Xterieur in
Waregem, de Waregemse
kringloopkrachten zijn er te
vinden op de stand van Tuinhier en stad Waregem.
De vele opleidingen en bijscholingen blijven een vaste
waarde, de focus ligt dit jaar
op een gezonde bodem en
beperken van voedselverlies.

BEURS VOOR TUIN & TERRAS

7 ı 8 ı 9 april 2017

Graag tot binnenkort op één
van onze activiteiten!
Imog

Welkom op Xterieur in Waregem.
Bij de Waregemse kringloopkrachten staat Xterieur al met stip aangeduid in hun agenda, zij zijn samen met stad Waregem en Tuinhier
present met een prachtige stand
op deze beurs voor tuin en terras in
Waregem Expo.
Vraag je gratis kaart aan bij Imog via
communicatie@imog.be of knip de
kortingsbon uit de afvalkrant die in
maart in je bus valt.
Praktisch: Waregem expo
Zuiderlaan 20, 8790 Waregem
Vrijdag 7 april 2017 | 16u - 21u
Zaterdag 8 april 2017 | 10u - 18u
Zondag 9 april 2017 | 10u - 18u

www.xterieur.be

Word jij bodemprofessor of restjesridder ?
Een gezonde tuin begint bij een gezonde bodem. Een evidentie voor
kringloopkrachten, maar niet iedereen weet dat compost een uitstekende bodemverbeteraar is.
Imog wil haar inwoners daarover
graag informeren. Om dat te kunnen, voorzien wij informatiestanden
op de recyclageparken waar onze
6 compostproducten aangekocht
kunnen worden (zie pagina 3). Daar
kunnen de inwoners aan de hand
van proefjes ontdekken hoe ze de
textuur en de zuurtegraad van hun
bodem kunnen achterhalen, wat de
voordelen en effecten van compostgebruik zijn, enz.

Een stand zonder bemanning is niet
aantrekkelijk, daarom is Imog op
zoek naar “echte bodemprofessors”
die onze compostproducten aan de
man kunnen brengen met deskundige uitleg.
Ben je geïnteresseerd om als
“bodemprofessor” op tournee te
gaan voor Imog en ben je ook bereid om daarvoor een extra opleiding te volgen? Schrijf je dan zeker
in via communicatie@imog.be tot 7
februari. Je krijgt nadien nog een
bevestiging.

Daarnaast biedt Imog ook een extra
opleiding aan voor kringloopkrachten die zich willen verdiepen in het
thema voedselverlies. Door in te
zetten op dit thema proberen we het
restafvalcijfer terug te dringen. Om
daarin te slagen is een aantrekkelijke stand van groot belang. Van de
“restjesridder” wordt dus verwacht
dat de toolbox met demomateriaal
wordt aangevuld met tips, uitgeprobeerde receptjes, foto’s,… maar bovenal verschillende proevertjes.
Wil je graag het thema “voedselverlies” in de kijker zetten en ben
je bereid om daarvoor een extra
opleiding te volgen? Schrijf je dan
zeker in via communicatie@imog tot
7 februari. Je krijgt nadien nog een
bevestiging.

compost, potgrond
of snippers nodig ?
Kies de hoeveelheid en een LEVERIng
afgestemd op jouw verbruik
ZELF AFHALEN op het recyclagepark van Harelbeke of Moen

Zak
In bulk

Workshop

Lesgever

Datum

Locatie

Bodemprofessor

Eric De Cuyper

Do 23 februari
18u30-21u30

Imog, Kortrijksesteenweg 264
8530 Harelbeke

Voedselverlies

Vlaco

Vr 10 maart
19:30

Imog, Kortrijksesteenweg 264
8530 Harelbeke

Bigbag
(1m3)

zelf afhalen
zak

bulk

thuislevering
bigbag container

 Vlaco-topdressing

€3,60 (40l)

€14,20/t

€36

 Vlaco-compost

€3 (40l)

€17,50/t

€30

€145 (10t)

 Vlaco-potgrond

€6 (50l)

€140/t

€80

€660 (10m3)

 Imog-potgrond

€6,40 (50l)

€149,8/t

€85,6

€706,2 (10m3)

 compostsnippers

/

€19,70/t

€30

€145 (10t)

 naaldhoutschors

/

€280/t

€84

€748,4 (10m3)

ei

voor meer info, bel gratis

fijn gezeefde compost 0-5 mm
Strooi in de herfst een dun laagje
fijne Vlaco groencompost over je
gazon voor een sterke en gelijkmatige grasmat.

Vlaco compost

gezeefde compost 0-15 mm
Een duurzame bodemverbeteraar met een hoog gehalte aan
organisch materiaal om uitputting en structuurverval te voorkomen.

“

laba”

BEL GRATIS

Vlaco potgrond

Vlaco universele potgrond
Een milieuvriendelijk product
waarbij zoveel mogelijk turf vervangen is door een duurzaam
alternatief : Vlaco-compost.

Imog potgrond

met extra meststoffen
De Imog potgrond is gelijk aan
de Vlaco potgrond maar met
toevoeging van extra meststoffen voor een langere bloei.

€174 (10t)

0800 99 827

Compostsnippers Naaldhoutschors

compostsnippers 15-40 mm
Compostsnippers zijn de harde
stukjes hout die na het composteringsproces worden uitgezeefd. Gebruik ze als bodembedekker of als scharrelruimte bij
de kippen.

naaldhoutschors 15-25 mm
Wie hoge decoratieve eisen
heeft, kan naaldhoutschors gebruiken.

voor prijzen en info, bel gratis

0800 99 827

kippenactie
0800 99 827
van 13 maart tot 31 mei

0800 99 827

BEL GRATIS

De kippenactie wordt stilaan een traditie. Ook dit jaar promoot Imog een
kippetje in de tuin, met een promotie actie van 13 maart tot en met 31 mei
2017. Bij de deelnemende handelaars kan je voor een prikje een kip aankopen voor een richtprijs* van € 9/ 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.

 Inschrijven
Stuur een mail naar communicatie@imog.be of bel 0800 99 827
met vermelding van je naam en telefoonnummer en voor welke workshop je inschrijft.
Deze workshops zijn gereserveerd voor de compostmeesters/kringloopkrachten.

Topdressing

THUISLEVERING in elke gemeente binnen de Imog-regio

Container

Zo’n stand bemannen vraagt uiteraard extra inspanning van de kringloopkracht en
valt buiten het normale takenpakket. Daarom wil Imog, naast een goede opleiding
en ondersteuning (toolbox, folders), voorzien in een vrijwilligersvergoeding die de
voorbereidingskosten kunnen dekken bij een deelname aan dergelijke activiteiten.
Deze vrijwilligersvergoeding is vrij van belasting en bedraagt €33,66/dag met een
maximum van €1.334,55/jaar.

Kies een product
dat bij jouw gebruik past

(*) Hierbij garanderen we je kippen die voldoen aan alle strenge voorschriften zoals
gecontroleerde voeders, de verplichte salmonella-vaccinatie, enz…

tip !

Heb je al kippen, maar wil je toch graag een beknopt informatieboekje,
laat het dan even weten aan communicatie@imog.be, we sturen je graag
een exemplaar toe.

