Juni Compostmaand 2010

Afgelopen junimaand stond alweer in het teken van het thuiscomposteren. En dankzij onze 222
COMPOST
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compostmeesters
werd de actie in de verschillende gemeentes van onze regio alweer een voltreffer.
De teller klokte dit jaar af op 24 acties. Een blik op enkele stuwende acties:
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Tijdens Open Tuin op 26 juni op bio-boerderij in Avelgem stonden
de compostmeesters klaar voor al je vragen.
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HARELBEKE

De compostmeesters van Anzegem staken de handen uit de
mouwen op hun demoplaats op
het containerpark (19 juni).

De Deerlijkse compostmeesters
vatten post met de compostmobiel en een kleurrijk assortiment
aan planten op het containerpark
van Deerlijk (19 juni).

De Harelbeekse compostmeesters hesen hun vlag
en zagen dat het goed was. Alweer een geslaagde
infovoormiddag op hun demoplaats (19 juni).
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DEERLIJK

Ook Kuurne was weer van de
partij op haar mooie demoplaats op het containerpark
(19 juni).

KRUISHOUTEM

Zo trots als een pauw en zo fiet als een
gieter stelden de Waregemse compostmeesters op 16 juni hun nieuwe
demoplaats op het - inderdaad nieuwe - containerpark open voor het
grote publiek tijdens een educatieve
demoavond.

KUURNE

Gespot tijdens Juni compostmaand

ZWEVEGEM

WAREGEM

Volop ambiance op de Avondmarkt in
Kruishoutem, waar de compostmeesters enthousiast al hun kennis deelden
(28 juni).
Van ‘s morgens vroeg stonden de compostmeesters van Wielsbeke met een
brede lach en een vat vol goede raad
op de demoplaats.

Gespot

WIELSBEKE

Tijdens Juni Compostmaand trekken de enthousiaste compostmeesters van Zwevegem alle registers
open: niet alleen op hun demoplaats, maar ook op de wekelijkse
markt.

Bijscholing 2010
Duid met stip donderdag 18 november (van
19u-22u) aan, want dan
organiseert Imog de jaarlijkse en stilaan traditionele bijscholing voor de (aspirant-)compostmeesters. Het programma? De
demoplaats als kringlooptuin, afval
voorkomen in de tuin en op een
slakkegangetje sluit de workshop
rond slakken het rijtje af.
Hoe de campagne van Juni Compostmaand er volgend jaar zal uitzien, blijft nog even mysterieus.
De laatste jaren werden tijdens dé
compostmaand bij uitstek alle delen van de tuin onder de loep genomen. Tijd om ons dus opnieuw
te focussen en te verdiepen op de
kringlooptechnieken.
Workshop 1: je demoplaats thuiscomposteren omvormen tot demoplaats kringlooptuinieren
De demonstatieplaats is de thuishaven van de compostmeesters. Een
plek waar verschillende composteersystemen aan bod komen. Nu er
steeds meer nadruk wordt gelegd
op de kringloopgedachte is de tijd
rijp om dit ook te laten doorsijpelen
tot in de demoplaats. Thuiscomposteren is één aspect van de kringloop
in de tuin. Na deze workshop ben je
dan ook omgeschoold tot een volledige demoplaats-klusser waar er
tal van kringlooptechnieken kunnen aan bod komen.

Workshop 2: afval
voorkomen in de tuin
Een
afvalarme,
een
a r beidsarme, een ecologische tuin
gaan hand in hand. Je tuin wordt
pas afvalarm wanneer er evenwicht
is tussen de beplanting, de gebruikers en de omgeving. Dit evenwicht
bereik je o.a. door de juiste plantenkeuzes te maken. Een afvalarme
tuin begint eenvoudigweg bij de
aanleg ervan.
Workshop 3: op een slakkegangetje
Er is geen dier in de tuin dat zo
bestreden, vertrapt en vervloekt
wordt als de slak. Is het werkelijk
zo’n schadelijk en verachtelijk dier?
Tijdens deze workshop kan je er
meer over te weten!
Dit jaar werken we opnieuw met
het gesmaakte doorschuifconcept
waarbij er op drie verschillende
locaties een workshop wordt gegeven. Uiteraard kan iedereen (zowel
compostmeesters en aspiranten)
terug bijpraten tijdens de pauze.
Wij zien er alvast
uit om een heleop te steken.

weer naar
boel

! Vergeet niet om het inschrijvingsformulier in bijlage naar ons op te
sturen voor maandag 8 november.
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Juni Compostmaand
Juni Compostmaand 2010 was
opnieuw een groot succes in onze
regio, met maar liefst 24 doorgegeven activiteiten. Zoals steeds
koppelde Vlaco aan deze grootse
compostmaand opnieuw een
wedstrijdvraag waarbij deze keer
de geïnteresseerde bezoekers
konden meedingen naar een van
de twee compostvaten van Graff,
gevuld met tuingereedschap (spade, zandschop, spitvork, tuinhark,
blakhark, snoeischaar, bloembollenplanter, verplantschopje, handcultivator).
Uiteraard niet voor niets. Aan deze
schitterende prijs was er een schitterende vraag aan verbonden.
Eind maart 2010 beplantte een
Vlaco-medewerker een braak en
onkruidvrij perceel met Waldsteinia ternata (goudaardbei). Maar
hoeveel procent van het perceel
heeft de plant na vier maanden
bedekt?
Met veel tromgeroffel kunnen we
nu aankondigen dat een bewonderenswaardige 81,4% bedekt is
met de goudaarbei. Hierbij kwamen twee winnaars uit de bus:
Piet Benoit uit Deerlijk en Pedro
Baelen uit Vichte.
Alvast een dikke proficiat voor
hen, maar ook voor alle compostmeesters die hun steentje hebben
bijgedragen aan het succes van
Juni Compostmaand.

Bedrijfsbezoek
in de geschiedenis van de boerderij,
dwalen we met grote Bambi-ogen van
verwondering rond tussen de edelherten en blonde d’aquitane runderen die
op de oude meersweiden grazen en
sluiten we de rondleiding af met een
degustatie van hertencharcuterie, vergezeld van een glaasje.

Hertenbiefstukjes, ragout van jong
hert, hert op parelgort met woudboontjes, gebraden hertenrug en een
compote van paddenstoelen, een
bijzondere hertstoofschotel, gevulde
reuzechampignon met gegratineerd
hertengehakt... je begint er zowaar
van te watertanden.

Omcirkel vrijdag 8 oktober op je kaleder. De rondleiding start om 17u.
Met mensen die wensen te carpoolen,
spreken we af om 16u20 aan Imog Harelbeke. De rondleiding duurt gemiddeld anderhalf tot twee uur.
GPS-coördinaten:
Edelhertenfokkerij De bouvrie
Bouvriestraat 11
8583 Bossuit

Ook zin in een mals, sappig en smaakvol lapje vlees? Geen probleem. Dit
najaar brengt het bedrijfsbezoek ons
naar de duurzame edelhertenfokkerij
De Bouvrie in Bossuit. Op “Heerlijkheid de Bouvrie” verdiepen we ons

Bedrijfsbezoeken reserveren we enkel
voor compostmeesters.
! Inschrijven (enkel voor compostmeesters) kan met bijgevoegd formulier tem vrijdag 1 oktober.

Agenda

Cursus compost

Bedrijfsbezoek
Vrijdag 8 oktober 2010,
van 17u tot 19u,
De Bouvrie, Bossuit

Zeg niet zomaar tuinman tegen een
compostmeester. Deze gepassioneerden met groene vingers hebben na
een tweeledige lessenreeks alle geheimen van compost ontsluierd. En om
die kennis te laten bloeien, richten we
dit najaar opnieuw een cursus compost in voor alle mensen die zich willen verdiepen in het composteringsproces.

Cursus compost
Dinsdag 12, 19, 26 oktober
van 18u30-21u30,
kinderboerderij Bokkeslot Deerlijk

81,4%

Compostmeesters around the clock

Bijscholing
Donderdag 18 november,
van 19u-22u,
Imog Harelbeke

Als je het hem vraagt,
staat hij al paraat.
Op Sabin kan je rekenen,
om het composteren te leren.
Om 2 uur opent de bank
dat is geweten door onze Franck.
Hij beheert onze centen
voor onze traktementen.

Vermoedelijk was het 3 uur in de nacht
als deze pieten waren neergezakt.
Ze zijn naar ‘t schijnt composteerbaar
hopelijk voor Jerom ook verteerbaar.

De IC-trein naar Nhove vertrekt rond den achten,
maar voor Dirk zit dit niet meer in zijn gedachten
Hij kan nu volop composteren
en zijn tuintje goed beheren.

Ze verliet Waregem achter de vieren
om Anzegem te versieren.
Maar Christine bleef liever bij ons,
want hier é ze meer respons.

Wie heeft het oudste compost-diplom?
12 jaar geleden was hij al niet compostdom.
Daarom zetten we Willy op 9
om hem zeker niet te vergeten.

‘s Ochtens of ‘s avonds rond den vijven,
kan hij niet uit zijnen hof blijven.
Vroeger was Frans meester van de post,
maar heeft nu liever een tuintje met compost.

Moeder Greta volgde haar ventje
en vist graag achter een compostlimentje.
Op school wilde ze tien kippen kweken,
maar ze hebben haar moeten onderbreken.

Klein maar dapper, staat hij op de 6,
maar hij is klaar voor de compostles.
Frederik kent nu ook alles over zeem,
hopelijk vormt dit later geen probleem.

Ik kom maar tegen ten elven,
want ik moest eerst een terrasje delven.
Nu is opa Marnix weer present
en is hij weer voor het compost attent.

We moesten hem 7 maanden missen,
maar nu konden we hem opvissen.
Uit Desselgem City kwam Herwig terug
en composteert nu vliegensvlug.

Om twaalf uur klopte hij op de deur;
onze supercompostdirecteur.
Hij kreeg onder zijn voeten van de sint,
maar de pieten waren hem goed gezind.

Afgestudeerde compostmeesters 2010
Eric Mauroo, Waregem

Christel Huys,
Waregem

Martine Geldhof,
Deerlijk

Leo Rosseel, Waregem

Jean-Pierre Herreman,
Kruishoutem
Magda Blockx, Kortrijk

Mieke Groetaers, 		
Kortrijk

Vrienden, familie of sympathisanten
die de compostmicrobe te pakken
hebben? Schrijf ze dan in voor de cursus compost die zal doorgaan in Deerlijk op dinsdagavond 12, 19 en 26 oktober en dat telkens van 18u30-21u30.

Willy Vroye,
Zwevegem

Annie Deprez, Kortrijk

Opening nieuwe demoplaats compostmeesters Waregem, juni ‘10
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