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Open Bedrijvendag Imog Harelbeke op 2 oktober
Open
Bedrijvendag is
het grootste
eendagsevenement
van
België
waarbij heel
veel
bedrijven
op
dezelfde dag
hun deuren
wagenwijd openzetten voor het
brede publiek. Dit jaar gaat dit door
op zondag 2 oktober. Onder het
motto: “materialen in beweging”
nemen onder impuls van Ovam heel
wat bedrijven uit de afvalsector deel.
Ook Imog is graag van de partij en
stelt de site te Harelbeke (dit jaar
Moen niet) toegankelijk voor het
grote publiek. Op die manier wil
Imog tonen wat er allemaal met het
afval moet gebeuren om het op een
professionele manier om te zetten in
kwaliteitsvolle grondstoffen en energie.
De verschillende afvalverwerkingsinstallaties op de site te Harelbeke
(verbrandingsinstallatie,
sorteercentrum voor PMD en P&K, diftarcontainerpark) zijn toegankelijk voor

alle geïnteresseerden, en in het
preventiestraatje informeren we
-zoals de naam reeds doet vermoeden- de passanten graag
over duurzaamheid en ... afvalpreventie.
De Harelbeekse compostmeesters bemannen hun demo-plaats
vooraan op de site, maar in het
preventiestraatje voorzien we ook
de compostmobiel en -stand. En
de bemanning, die laten we graag
over aan jullie als compost-specialisten!
Voor de compostmeesters van het
eerste uur is een deelname aan
de Open bedrijvendag zeker niks
nieuws. Een leuke activiteit, want
de meeste bezoekers hebben uiteraard wel interesse in het afvalgebeuren en alles wat daarmee
te maken heeft.
Bovendien
mochten we telkens heel wat volk
verwachten. In 2009 bijvoorbeeld
hadden we om en bij de 6000 bezoekers. Hopelijk wordt het ook
dit jaar een groot succes!
Hierbij nodigen we je vriendelijk
uit om mee met ons de compoststand in ons ‘preventiestraatje’ te

AGEN AGENDA AGND

4
A

helpen bemannen. Net zoals op Tuinexpo verdelen we de dag in blokken
van 2 uur voor de standbemanning.
Ben je bereid om samen met enkele
collega’s enkele uurtjes op de stand te
staan, vul dan het bijgevoegd antwoordformulier in en stuur het ons
zo snel mogelijk toe. We zijn je alvast
op voorhand heel erg dankbaar!

COMPOST
Nieuwsbrief compostmeesters Imog - regio							
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Bedrijfsbezoek Maes Textiles
Winnaars Juni Compostmaand
Open Bedrijvendag 2 oktober
Composteren in Medway
Bijscholing

Of het aan de compost ligt? Imog
blijkt een vruchtbare plek. Kaat
beviel op 4 mei van een flinke
dochter, Eva. Ze woog bij haar
geboorte 3,240 kg en mat 50,5 cm.
Moeder en dochter stellen het
goed. We wensen Kaat, Ruben en
Eva veel geluk en liefde toe!

najaar 2011

Bedrijfsbezoek
Duid zeker met stip vrijdagavond 16
september in jullie agenda aan voor
het tweede bedrijfsbezoek van 2011.
Deze keer gaan we op bezoek bij Maes
Textiles, producent van milieuvriendelijk textiel. Bijzonder aan hun Mano
Verde collectie is de unieke combinatie van drie keurmerken. Deze badlinnencollectie draagt het Europese Eco
label, dat staat voor milieuvriendelijke
productie, en voldoet aan de Oekotex
norm en is dus niet schadelijk voor de
huid. Het draagt ook sociale rechtvaardigheid hoog in het vaandel en kiest
voor biologische grondstoffen met
een Oxfam Fairtrade label. Dit label garandeert dat katoentelers een eerlijke
prijs krijgen voor hun katoen.
Plaats van afspraak?
We spreken af om 16u45 op de parking van Textiles Maes nv, Brabantstraat 117 te 8790 Waregem.

Nadien kunnen we bij de warme nazomerstralen nog genieten van een
verfrissend drankje in bijv. d’ Oude
Stokerij.
Zoals steeds reserveren we de bedrijfsbezoeken voor de compostmeesters om hen te bedanken voor
de ondersteuning bij diverse beurzen
en evenementen.
Hoe te bereiken?
Als je van de E17 Gent-Kortrijk komt,
neem afrit 5 in Waregem en kies voor
de richting Ronse-Anzegem.
Na ongeveer 1,2 km sla je de eerste
straat rechts in. Je rijdt de Industriezone Vijverdam binnen, volg de baan
gewoon verder en na ongeveer 1,5
km sla je de eerste straat links in. Je
komt aan in de Brabantstraat, rij door
tot nummer 117.

De rondleiding zelf start om 17u en zal
ongeveer anderhalf uur
tijd in
beslag nemen.
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16 september
bedrijfsbezoek

17 november
bijscholing

2 oktober
open bedrijvendag

2-5 maart 2012
Tuinexpo

9 oktober
compostmeesterhappening

13-15 april 2012
Tuinbeurs Exterieur

! Inschrijven (enkel voor compostmeesters) kan met bijgevoegd formulier tem vrijdag 13 september
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Compostmeesterhappening
op 09/10/11

Winnaars Juni
Compostmaand

Composteren in Medway

In de Imog-regio gingen in de juni-compostmaand 21 activiteiten
door, waar onze compostmeesters
het belang van kringlooptuinieren
uit de doeken deden. Zo was er
op 26 juni een heuse fietslus voorzien tussen initiatieven in Kortrijk,
Zwevegem en Avelgem. Bezoekers
konden meedoen met een prijskamp.

Kortrijk heeft een Europees project lopen
waarin oa. ook Medway in Zuid-Oost-Engeland in meedoet. In dit opzicht kregen
compostmeesters Robert Landsheere en
Marc Huys de kans om eens te gaan kijken
hoe ze ginds het thuiscomposteren aanpakken. Ze kwamen met heel wat nuttige info
terug, zoals stickers met sorteerregels voor
op het compostvat, recepten voor kliekjesmaaltijden (zie afbeelding), enz.

De wedstrijdvraag luidde: een
Vlaco-medewerker voedert dagelijks 2 kippen met keukenresten.
Hoeveel gram keukenresten verorberen deze 2 kippen gedurende 14
dagen?

Groot was de verwondering echter toen
bleek dat ginds de compostvaten worden
verkocht zonder bodem (15 pond of 17,5
euro) en dat een bodem kan gekocht worden voor 8,5 pond of 10 euro. Het betreft
trouwens hetzelfde merk en model van
compostvaten als in de Imog-regio. Eens
benieuwd of de kwaliteit van de compost van zo’n bodemloos vat even goed
is als mét.

Op zondag 9 oktober organiseren Vlaco vzw, de OVAM en
IMOG de eerste Compostmeesterhappening. Plaats van het
gebeuren is het Provinciaal Domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Je bent hartelijk uitgenodigd op dit nieuwe evenement.
Meer details lees je op de uitnodigingskaart en verder in deze
compostsnippers.

dagplanning
In tegenstelling tot de Compostmeestercongressen neemt de Compostmeesterhappening
een hele dag in beslag. Elke compostmeester volgt zowel in de voormiddag als in de namiddag een aantal workshops. Tijdens de middag biedt Vlaco een lekkere lunch aan (ook aan de
vegetariërs is er gedacht). Op het einde van de dag is er de finale show om de dag bruisend
af te sluiten.

09u00		
09u30 		
10u00		
10u45 		
11u30 		
12u15 		
13u15 		
14u15 		
15u00 		
16u00		
17u00		

Wat is de Compostmeesterhappening?
Vlaco organiseerde tussen 2001
en 2009 vijf keer een Compostmeestercongres, in elke provincie eentje. Omdat deze cyclus nu
afgesloten is, bedacht Vlaco een
volledig nieuw concept waar je als
compostmeester een actieve rol
hebt. En zo ontstond de Compostmeesterhappening.
Tijdens de Compostmeesterhappening doorloop je vijf workshops
waar je aan de slag gaat met
kringlooptechnieken, in de brede
zin van het woord. Je steekt letterlijk de handen uit de mouwen
en maakt kennis met kringlooptuinieren als nooit te voren. ’s Middags krijg je een warme lunch met
een drankje en kan je inspiratie
opdoen op de snuffelmarkt. ’s Namiddags worden de workshops afgesloten met een Finale Show. De
Compostmeesterhappening is een
dag met, van en uitsluitend voor
compostmeesters.
Praktisch
A De Compostmeesterhappening
start om 9u30 (deuren open om
9u) en eindigt om 17u.
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Ontvangst met koffie in de grote tent op het Evenementeneiland
Verwelkoming en start
Start Workshop 1
Start Workshop 2
Start Workshop 3
Lunch groep 1 / Marktbezoek groep 2
Marktbezoek groep 1 / Lunch groep 2
Start Workshop 4
Start Workshop 5
Finale show
Einde

praktische info
A De workshops zijn overdekt maar de wandelingetjes tussen de workshops niet. Bescherming tegen regen is helaas in België bijna onontbeerlijk. Makkelijke stapschoenen helpen
de compostmeester van de ene workshop naar de andere. Reken ook op een 10 minuten
wandeltijd vanaf parking 1.
A Op sommige workshops wordt met tuinresten gewerkt. We raden aan dat de compostmeester kledij (schort, overall, …) en tuinhandschoenen meeneemt om zich te beschermen.
A De lunch gebeurt in twee shiften. Terwijl groep 1 eet kan groep 2 de snuffelmarkt bezoeken. Om 13u15 wisselen de groepen. De lunch is warm en er is een drankje voorzien. De
compostmeester kan aan de bar extra drankjes aankopen. Er is een vegetarische versie van
de lunch voorzien. Op het inschrijvingsformulier duidt de compostmeester aan of hij/zij een
vegetarische maaltijd wil.
A In tegenstelling tot het Compostmeesterscongres is er bij de Compostmeesterhappening
geen partner‐ of kinder‐programma voorzien. Het hoofdprogramma is met, van en uitsluitend voor compostmeesters.

Deelname voor de compostmeester aan het Compostmeesterhappening is gratis.
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De verplaatsing naar Wachtebeke
gebeurt per bus. We vertrekken om
08u15 vanuit Imog te Harelbeke.
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We hopen je hier te mogen ontmoeten!
! Inschrijven (enkel voor compostmeesters) kan met bijgevoegd formulier voor 2 september

Het antwoord op de prijsvraag is
6970 gram. Zo zie je maar dat een
kip vlug 7 kg afval per maand kan
verorberen.
In de Imog-regio benaderden Patricia Demeyere uit Zwevegem
én Lut Ottevaere uit Heule het
dichtst het juiste antwoord van de
wedstrijdvraag. Zij ontvangen elk
een FSC ligstoel t.w.v. € 139, geschonken door vzw Vlaco.

Bijscholing 17 november
Noteer alvast ook al volgende datum in uw agenda: 17 november. Naar
goede gewoonte organiseren we in het najaar terug een bijscholing over enkele onderwerpen waar we dieper op in gaan. Niew dit jaar is dat er maar 2
onderwerpen zijn, maar die iedereen kan volgen. Je hoeft dus geen keuze meer
te maken uit 2 van de drie onderwerpen. De volgende onderwerpen staan op
het programma:
1 Veel voorkomende vragen rond thuiscomposteren / State-of-the-art van het
A
thuiscomposteren

2 Soorten organische meststoffen en boA
demverbeteraars.

Voorlopige planning:
Verwelkoming 19u30
Sessie 1
19u40-20u40
Sessie 2
21u-22u
Je kan jezelf inschrijven via bijgaand antwoordformulier. Stuur het naar ons op
voor 13 november.
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