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Bedrijfsbezoek
Duid zeker met stip vrijdagavond
27 mei in jullie agenda aan voor
het eerste bedrijfsbezoek
van 2011.
Deze keer laten
we ons in vervoering brengen door Frans
Declercq, dé bijenkenner uit de
regio en voorzitter van
de WestVlaamse Imkerbond.
Bij de educatieve bijenstanden van
de Harelbeekse Gavers, met
onder andere
de heuse bijenhal (van 13m
op 5m) zal Frans
ons verwennen
met een geleid
bezoek doorheen
de natuurlijke habitat van zijn brommerige gestreepte
honingleveranciers.
We spreken af om 16u45 op de
parking aan de Koutermolen in
de Gavers in Harelbeke. Daar is er
eveneens voldoende parkeergelegenheid om zowel de aangedreven
vierwieler als de sportievere twee-
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wielers te parkeren.
De rondleiding zelf start om 17u en
zal ongeveer een uurtje tijd in beslag nemen. Nadien kunnen we bij
de warme lentezonnestralen nog
genieten van een verfrissend drankje op het terras aan de boorden van
het meer of een frisse neus halen in
het groene natuurlijke kader.
Zoals steeds reserveren we de bedrijfsbezoeken voor de compostmeesters om hen te bedanken voor
de ondersteuning bij diverse beurzen en evenementen.
Hoe bereiken?
Neem vanuit Harelbeke de Stasegemsesteenweg. Laat het voetbalstadion Forestier aan je linkerkant
liggen. Ietwat verder neem de
linkse splitsing en draai je de Eikenstraat in (nog voor de spoorweg).
Volg daarna de pijltjes voor de Koutermolen, die samen met een grote
parking aan de linkerkant is terug te
vinden.

! Inschrijven (enkel voor compostmeesters) kan met bijgevoegd formulier tem vrijdag 13 mei.
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Juni Compostmaand

Nieuw!

“Zet de kringloop aan het werk!” is
de ondertitel van deze Juni Compostmaand. In negen tips
wil Vlaco aan iedere
tuinier
vertellen dat je tijd
en resten bespaart door
kringlooptechnieken
in de tuin toe
te passen. Een
kringlooptuin is nu
eenmaal een tuin
boordevol leven waar de lucht
zich vult met gezoem van insecten
die zich nestelden in het verdorde
hout dat je in de tuin liet overwinteren. Bovendien zorgen de meer
dan 600 soorten solitaire bijen en
wespen in ons land voor een belangrijke schakel in de biodiversiteit. ze leveren nuttig werk door
voor de bestuiving en voor bestrijding van schadelijke insecten
te zorgen. Én ze steken niet. Ook
compost die haagplanten beter
doet wortelen en ze kracht geeft
om elk jar nieuwe jonge scheuten
en frisgroene blaadjes te geven is
goed voorbeeld van een eenvoudige kringlooptechniek.
Ook dit jaar wordt er uitgepakt
met een wedstrijd. De grijze man
met de baard heeft lang genoeg
in zijn luie stoel gezeten, tijd om
hem eruit te wippen. Er zijn dan
ook 26 ligstoelen (uit FSC-hout),
ter waarde van 139 euro per stuk,
te winnen in Vlaanderen!

Meer genieten in uw
prachtige tuin!
Zet de kringloop aan het werk!

Na jarenlang compost te kunnen
verkopen aan een wel heel democratische prijs zagen we ons
dit jaar toch genoodzaakt om die
lichtjes op te krikken. Voor een big
bag tel je nu € 30 neer, voor een
volle container € 145, vervoer inbegrepen.
Compost die je zelf komt halen op
de sites in Harelbeke of Moen, daar
betaal je vanaf nu € 17,50 per ton

mpostmaand.be

Kijk op www.junico
emo in uw buurt.
voor een kringloopd

Agenda

en win een houten
Kom naar een kringloopdemo
ligbed ter waarde van € 139!

De vertrouwde website van deze
actiemaand is nog steeds www.
junicompostmaand.be.

Met deze fietslussen wil Vlaco een
aantal activiteiten op 1 dag met elkaar verbinden. Momenteel staat zondag 26 juni uitgestippeld, want in dat
weekend staan ook de Open Tuinen
van de Landelijke Gilde op het programma: een uitdagend parcours dus!

Kringloopfietslus
In het kader van Juni Compostmaand wil Vlaco dit jaar ook uitpakken met kringloop-fietslussen.

Praktisch staat de fietslus die Imog, samen met enkele compostmeesterwerkingen, in haar regio zou organiseren
nog in zijn kinderschoenen.

Er is heel wat veranderd bij Imog in
verband met de compostverkoop.
Sinds begin april biedt Imog op
haar beide sites ook zuivere compost aan in zakken van 50 liter.
Deze fris ogende compostzakken
zijn een gemakkelijke oplossing
voor tuiniers die geen grote hoeveelheden nodig hebben of niet
over een aanhangwagen beschikken. Voor één zak betaal je € 3.
Verder wordt momenteel ook de
mogelijkheid onderzocht om Vlaco-potgrond in bulk aan te bieden,
waarbij de compost van Imog als
basisgrondstof fungeert.

De koppen worden nog bij elkaar gestoken. De uiteindelijke fietslus zal kant
en klaar voor iedereen gepresenteerd
worden in de komende Afvalkrant die
begin juni verschijnt en waarin ook alle
activiteiten van Juni Compostmaand
binnen de regio nogmaals belicht zullen worden.
Dus, smout die kuiten maar al goed!

Compost

Compostverkoop

aan democratisch

aan democratische prijzen

Verandering

Veranderingen in verband met compostverkoop
THUISLEVERING

THUISLEVERING

AFHALING

1m³ compost of
compostsnippers
in big bag

Zak compost
(50 L)

€30

€3

Volle container
(ca. 10 ton)

Aanhangwagen

€145

€17,5 / ton

imo

Imog Moen | St-Pie
Imog Moen | St-Pietersbruglaan 1 | Imog Harelbeke | Kortrijksesteenweg 264
compostbak
www.imog.be | Tel 0800 99 827
€45
compostvat
aanbouw
€12,40
+ €35/stuk
beluchtingsstok
afdakje
€6
Mét VLACO-Label voor
+ €15

Compostverkoop
Thuislevering compostbak en compostvat + €5

gegarandeerde kwaliteit!

Compost
Thuislev

aan democratisch

aan democratische prijzen

voor.Veranderingen in verbandBijmet
de thuislevering
van zowel een
compostverkoop
De prijs
van
een
compostvat
en
een
compostbak
als
een
compostvat
THUISLEVERING
AFHALING
compostbak, met aanbouwelemen- wordt vanaf nu ook een transportten blijft identiek, enkel de kostprijs kost van € 5 aangerekend.
Zak compost
1m³ compost of
voor een beluchtingsstok
wordt op(50 L)
compostsnippers
gekrikt naar € 6.
in big bag
€30

€3

Volle container

Aanhangwagen

Bedrijfsbezoek voorjaar
Vrijdag 27 mei 2011,
van 17u tot 18u30,
De imker, De Gavers Harelbeke

(ca. 10 ton)
Compostmeesterhappening
€145
Zondag 9 oktober
van 10u-17u
Imog Harelbeke en Imog Moen

Bedrijfsbezoek najaar
Vrijdag 16 september
van 17u-19u

Bijscholing
compostvat
Donderdag 17 november, €12,40
beluchtingsstok
van 19u-22u,
€6
Imog Harelbeke

Openbedrijvendag Imog
Zondag 2 oktober
van 10u-17u

Mét VLACO-Label voor
gegarandeerde kwaliteit!

Verandering
THUISLEVERING

€17,5 / ton

Imog Moen | St-Pietersbruglaan 1 | Imog Harelbeke | Kortrijksesteenweg 264
compostbak
www.imog.be | Tel 0800 99 827
€45
aanbouw
+ €35/stuk
afdakje
+ €15

Thuislevering compostbak en compostvat + €5

imoImog Moen | St-Pie

Thuislev

