Nieuwsbrief compostmeesters/kringloopkrachten Imog - regio				

Beste kringloopliefhebber,
2018 belooft een boeiend Kringloopjaar te worden. Zet alvast
Tuinxpo Kortrijk in je agenda,
Imog is er present met een uitgebreide stand rond composteren,
kringlooptuinieren en natuurlijk
het deskundige advies van onze
kringloopkrachten.
De maand april staat helemaal
in het teken van pesticidenvrij
tuinieren. Kijk vlug op pagina 3
voor meer info.

voorjaar 2018

GRATIS
TOEGANG

Goesting in de lente

TUIN
XPO
2-4 maart 2018

De vele opleidingen en bijscholingen blijven een vaste waarde,
de aspirant compostmeesters
nodigen we graag uit op een
7-delige uitdiepsessie tot kringloopkracht. Meer info verder in
dit nummer.
Graag tot binnenkort op één van
onze activiteiten!
het Imog-team
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Tuinxpo Kortrijk
Bodemprofessor of restjesridder
Zonder is Gezonder
Cursus Kringloopkracht
Kippenactie ei-laba
Moestuinbak / Tuinafvalbak
Overzicht compostproducten
Compostbak / Agenda

Welkom op Tuinxpo in Kortrijk Xpo
De eerste zonnestralen zijn misschien nog ver weg, maar Tuinxpo wakkert bij
iedereen de goesting in de lente aan. Imog is er traditiegetrouw aanwezig
met een ruime infostand rond thuiscomposteren, compostproducten zoals
potgrond en snippers en nieuw dit jaar : de zelfbouw moestuinbak.
We kunnen zeker wat gezelschap gebruiken! Heb je zin om een paar uur
samen onze stand te bemannen ? Vul dan bijgaand formulier in of mail naar
communicatie@imog.be!
Kortrijk Xpo - Hal 4 en Rambla Zuid
Vrijdag 02 maart 2018 van 10u00 tot 20u00
Zaterdag 03 maart 2018 van 10u00 tot 18u00
Zondag 04 maart 2018 van 10u00 tot 18u00
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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 ook pagina 7) 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.

Daarnaast biedt Imog ook een extra
opleiding aan voor kringloopkrachten die zich willen verdiepen in het
thema voedselverlies en bewaartechnieken. 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.

Ben je geïnteresseerd om als “bodemprofessor” op tournee te gaan of om het
thema ‘voedselverlies’ in de kijker te zetten en ben je ook bereid om daarvoor
een extra opleiding te volgen? Schrijf je dan zeker in voor één of beide workshop
via communicatie@imog voor 1 maart. Je krijgt nadien nog een bevestiging.
Workshop

Lesgever

Datum

Locatie

Bodemprofessor

Eric De Cuyper

Do 15 maart
19u - 21u30

Imog
Kortrijksesteenweg 264
8530 Harelbeke

Voedselverlies

Vlaco

Do 8 maart
19u30 - 21u30

Mirom,
Oostnieuwkersesteenweg 121
8800 Roeselare

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.

 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.
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Zonder is gezonder : hou je tuin pesticidenvrij
De gifvrije tuin
Pesticidegebruik in Vlaanderen 2017
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Hoe onderhoudt de Vlaming de tuin?
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

32%

gebruikt geen pesticiden
of alternatieven

21%

9%

38%

gebruikt alleen
alternatieven

gebruikt alleen
pesticiden

gebruikt pesticiden
én alternatieven

Sinds vorige zomer mogen we in onze tuin, op
het terras of op de oprit geen producten meer
gebruiken waarin glyfosaat zit. Meteen dé kans
om geen giftige producten meer te gebruiken,
maar andere perfect werkende alternatieven te
leren kennen!
Hoe zit het in jouw tuin ? Slaag je erin om je terras onkruidvrij te houden zonder pesticiden ?
Krijg je je moestuin onder controle ? Voor al je
vragen rond pesticidenvrij onkruidbeheer kan
je terecht bij Imog.

Actie 1
53% gebruikt nooit pesticiden in de tuin

50% van de pesticidegebruikers wil minderen

Tuin = gazon, moestuin, borders, oprit, koertje, paden,…
Pesticide = doodt plant, dier, schimmel, ... op een chemische manier

Hoe 3 topproblemen aanpakken met alternatieven?
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Mos op verharding
vegen met zand

Planten in de voegen
voegenborstel

Bladluizen
afspuiten met water
Meer pesticidevrije
opties?
Kijk eens in de online
bestrijdingsgids

Wij gaan voor pesticidenvrij.

Jij toch ook?

Waar kan de Vlaming het al zonder pesticiden?
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Speeltuin

Borders

Moestuin

Terras

Paden

91% 76% 73% 68% 55%
Tips zodat je makkelijker de tuin pesticidenvrij kunt houden
vind je in de webtool ‘Mijn gifvrije tuin’

Hoe springt de Vlaming om met de pesticiden?

Zonder is
gezonder

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

45%

laat zich adviseren
door een vakman

60%

zoekt naar een
eco/bio/natuurlijk
product

20%

gebruikt geen
bescherming

20%

ontwerpt de tuin
naar onderhouds
-gemak

84%

verwerkt restanten
op de juiste manier

Kom op 21 april naar het recyclagepark
in je buurt, breng je pesticiden binnen
en krijg een voegborstel cadeau !

Op zaterdag 21 april worden je goede voornemens beloond. Kom naar één van de Imog
recyclageparken, breng je pesticiden binnen
bij het KGA (Klein Gevaarlijk Afval) en krijg een
onkruidborstel cadeau.

Actie 2

Kom naar de infoavonden rond pecticidenvrij onkruidbeheer.

Imog organiseert in het kader van deze cam-

Vlaanderen
pagne een infoavond rond pesticidenvrij tuiis milieu

nieren. Deze infoavond wordt gegeven door
een Vlaco lesgever en zit boordevol praktische
tips :
- hoe hou ik mijn oprit of terras onkruidvrij
zonder te spuiten ?
- hoe kan ik ongewenste insecten de baas
Wij gaan voor pesticidenvrij.
zonder de natuur te schaden? Vlaanderen
is milieu

Jij toch ook?

De infoavond gaat 2 keer door :
• Maa 16/4 om 20u in Kortrijk (dakcafé)
• Woe 18/4 om 20u in Waregem (raadzaal)
Inschrijven is gratis maar reservatie is verplicht via mail naar communicatie@imog.be.
Vermeld duidelijk je naam, het aantal personen
en voor welke infoavond je inschrijft.

Zonder is
gezonder

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Vlaanderen
is milieu

VLAAMSE
MILIEUMAATSCHAPPIJ

Informatie
en tips
Meer weten?
www.vmm.be/zonderisgezonder
www.vmm.be/zonder-is-gezonder

Stel je vraag
aan de overheid.
Bel 1700

VLAAMSE
MILIEUMAATSCHAPPIJ

Informatie en tips
www.vmm.be/zonderisgezonder
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Stel je vraag
aan de overheid.
Bel 1700

Cursus : 7-delige uitdiepsessie tot kringloopkracht
Heb je de driedelige cursus tot aspirant compostmeester gevolgd en ben je
benieuwd naar meer ? Schrijf je dan nu in voor de 7-delige vervolmaking tot
kringloopkracht.
Samen met de milieudienst, andere kringloopkrachten of mensen uit je
buurt, hou je de biologische kringloop in je gemeente levend. Een compostlesje in de lagere school, kringlooptips geven in de tuin, je verhaal vertellen
op een infostand, demonstraties geven, anderen enthousiast maken voor
een kringloopruin … als vrijwillige kringloopkracht kan je kiezen uit tal van
mogelijkheden om anderen aan te zetten om mee te kringlopen. Kies wat je
graag doet want jouw enthousiasme werkt aanstekelijk! De vorming bestaat
uit zes interactieve avondsessies en een praktijkdag in Comité Jean Pain in
Londerzeel.

 programma
di 8 mei

Verwelkoming, kennismaking met thuiskringlopen,
kennismaking met de communicatiemogelijkheden

di 15 mei

Vaste planten, grasbeheer, snoeihoutbeheer.

di 22 mei

De kringloop van dieren in de tuin, voedselverlies beperken

di 29 mei

Thuiscomposteren en compostgebruik

di 5 juni

Professionele composteerinstallaties, testjes …

zat 9 juni

Praktijkdag Comité Jean Pain in Londerzeel
(Imog zorgt voor vervoer)

di 12 juni
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Afsluiting en zelfoefenmoment

 Inschrijven
Stuur een mail naar communicatie@imog.be met vermelding
van je naam, adres en telefoonnummer of gebruik bijgaand
inschrijvingsformulier.
Deze uitdiepsessies zijn bedoeld
voor de aspirant compostmeesters die na de driedelige
sessie het kringlooptuinieren in
detail willen ontdekken.

i ”
elaba

“

Koop eens
een kip!

zwart of bruin,
wij passen perfect
in je kringlooptuin
actie van
15 maart
tem 31 mei

De kippenactie wordt stilaan een traditie. Ook dit jaar promoot Imog een
kippetje in de tuin, met een actieperiode van 15 maart tot en met 31 mei
2018. 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…

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.
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Nieuw: de moestuinbak Prijsaanpassingen TAB
VAN YOGHURTPOTJE TOT
DUURZAME MOESTUINBAK

GROENOPHALING AAN HUIS
MET DE TUINAFVALBAK

Deze moestuinbak is gemaakt uit 100% gerecycleerd plastic afval en heeft een lange levensduur.
Een duurzaam alternatief voor hout.

De tuinafvalbak is er voor jouw
gemak. Heb je een grote tuin
en veel groenafval ? Neem
een abonnement op de tuinafvalbak en laat je groenafval
thuis ophalen.

Afmetingen : 120 x 70 x 22 cm (ca 100 l)
Materiaal : kunststofmix van gerecycleerde PP en PE
Prijs : €55
Tip : gebruik Vlaco potgrond om je moestuinbak te
vullen. Imog biedt een starterspakket aan met 2 zakken potgrond en 3 zakjes zaaizaad (peterselie, bieslook en eikenbladsla), te koop voor €71,50
Vanaf februari verkrijgbaar op het recyclagepark van
Harelbeke, Moen, Waregem, Beveren-Leie, Wielsbeke en Deerlijk

prijs

SNELBOUW

Bestel jouw exemplaar via de gratis infolijn 0800 99 827
MILIEUVRIENDELIJK
en ontvang de afzonderlijke tuinafvalbakkalender.
BESTAND TEGEN
MICROBIËLE WERKING

37 beurten

1e bak

vanaf 2e bak

 Type 180L

€154

€84,4

 Type 280L

€191,5

€115,2

 Type 1000L

€712,5

€577,2

24 beurten

1e bak

vanaf 2e bak

 Type 180L

€98,8

€54,5

 Type 280L

€122,9

€73,5

 Type 1000L

€454,8

€368,7

eenmalige waarborg

ROTVRIJ

rstel:
uinbakMetGarden
Box ‘mini’
5 in elkaar passende
kunststof planken is deze moes-

*
en PE

Sporadisch extra volume ?
- reserveer een extra beurt op afroep via 0800 99827
- koop een kartonnen zak om bij je bak aan te bieden:
verkrijgbaar voor €1,80/zak op het recyclagepark van
Harelbeke, Moen, Waregem, Beveren-Leie, Wielsbeke
en Deerlijk
Bestel jouw exemplaar via de gratis infolijn 0800 99 827
en ontvang de afzonderlijke tuinafvalbakkalender.

€55

ONDERHOUDSVRIJ

• Kies voor een ophaling op jouw
ritme: wekelijks of tweewekelijks
• Kies uit drie verschillende volumes

 Type 180L

€25

 Type 280L

€31

 Type 1000L

€124

VORSTBESTENDIG

tuinbak makkelijk te monteren zonder gereedschap en
vraagt hij weinig onderhoud. Leg er een stuk gronddoek
onder, vul met een laag kleikorrels en potgrond, plant je
groenten of kruiden en klaar !

ap
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ALGEMEEN
DE ECO-OH! PRODUCTS ZIJN EEN VERANTWOORDE KEUZE DIE GEKENMERKT WORDEN DOOR 4 PIJLERS WAAROP
ZE STEUNEN.
Economisch - Zij vergen weinig of geen onderhoud en zijn bestand tegen water en vocht, waardoor ze een lange levensduur hebben.
Ecologisch - Al de materialen zijn volledig vervaardigd uit gerecyclede kunststoffen, zonder gebruik te maken van primaire grondstoffen.
Milieuvriendelijk - Gebruik van BBT (Best Beschikbare Technologie) resulteert zowel in een duurzaam productieproces als in duurzame producten.
Alle ECO-oh! products kunnen in onze installaties opnieuw gerecycled worden tot nieuwe producten: de cirkel is rond, de perfecte kringloop.

wel
grasmaaisel
kort snoeihout
haagscheersel
plantenresten
Niet
huisvuil
groente- en fruitafval
aarde en stenen
boomwortels

Kies een compostproduct dat bij uw gebruik past
COMPOST

BODEMBEDEKKER

topdressing

Vlaco compost

compostsnippers

fijn afgezeefde compost 0-5 mm

afgezeefde compost 0-15 mm

compostsnippers 15-40 mm

Strooi een dun laagje over je gazon
in de herfst:
 beschermt je grasmat in de winter
 stimuleert het bodemleven
 gazon is minder vatbaar voor
droogte
 gras groeit gelijkmatiger

Gebruik compost bij aanplanting en
tuinaanleg, in de moestuin of in de
siertuin.
 duurzame bodemverbeteraar
 hoog gehalte aan organisch materiaal
 voorkomt uitputting en structuurverval

Compostsnippers zijn de stukjes
hout die na het composteringsproces worden uitgezeefd (met kleine
onzuiverheden)
 ideaal als mulchlaag in de moestuin
 bodembedekker tussen vaste
planten
 perfecte scharrelruimte bij kippen

naaldhoutschors

POTGROND
Vlaco potgrond

Imog potgrond

naaldhoutschors 15-25 mm

Vlaco universele potgrond

- met extra meststoffen -



Milieuvriendelijke potgrond :

De Imog potgrond is gelijk aan de
Vlaco potgrond
 met extra meststoffen voor een
langere bloei : meststof Solesia
F2 : 3kg/m³
 ideaal om uw kamerplanten, terras- en balkonplanten een extra
duwtje te geven

 zoveel mogelijk turf werd vervan-

gen door een duurzaam alternatief : Vlaco-groencompost
 voor kamerplanten en terras- en
balkon-planten
 met Vlaco kwaliteitslabel

bodembedekker met hoge decoratieve waarde
 voor een optimale dekking :
combineer een laag compostsnippers van 6 à 8 cm met een
toplaagje naaldhoutschors

zelf afhalen
zak (40l)
bulk

thuislevering
bigbag
container

 Vlaco-topdressing

€3,60

€14,20/t

€36

€174 (10t)

 Vlaco-compost

€3

€17,50/t

€30

€145 (10t)

 Vlaco-potgrond

€6

€140/t

€80

€660 (10m3)

 Imog-potgrond

€6,40

€149,8/t

€85,6

€706,2 (10m3)

in bulk : op het recyclagepark van Imog Harelbeke en
Moen
in zakjes: op het recyclagepark van Harelbeke, Moen,
Zwevegem, Waregem, Beveren-Leie, Wielsbeke en
Deerlijk

 compostsnippers

€2,70

€19,70/t

€30

€145 (10t)

Thuislevering

 naaldhoutschors

€5,60

€280/t

€84

€748,4 (10m3)

Zelf afhalen

in bigbag of container : in elke gemeente binnen de
Imog-regio.
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Compostbak
wordt duurder
Ook de alomgekende compostbak
wordt een stukje duurder : voor het
basismodel betaal je €75, een aanbouwmodel kost €50 en een afdakje
€25. Compostbakken en -vaten zijn
nog steeds verkrijgbaar op het recyclagepark van Imog Harelbeke en
Moen.

enkel voor compostmeesters / kringloopkrachten

Kalender 2018

voor de aspirant-compostmeesters
voor alle geïnteresseerden

			
Tuinxpo 2018
Kortrijk Xpo
		
		

2 maart van 10u00 tot 20u00
3 maart van 10u00 tot 18u00
4 maart van 10u00 tot 18u00

Workshop voedselverlies

Mirom Roeselare
(zie pagina 2)

donderdag 8 maart
van 19u30-21u30

Workshop bodemprofessor

Imog Harelbeke
(zie pagina 2)

donderdag 15 maart
van 19u00-21u30

Infoavond pesticiden

Kortrijk dakcafé van het stadhuis

maandag 16 april om 20u

Infoavond pesticiden

Waregem Raadzaal van het stadhuis

woensdag 18 april om 20u

Inzameldag pesticiden

Alle Imog recyclageparken

zaterdag 21 april

Uitdiepsessie 7-delig
Imog Harelbeke
		

di 8 mei, 15 mei, 22 mei, 29 mei		
di 5 juni, zat 9 juni, di 12 juni

Bedrijfsbezoek

wordt vervolgd... je wordt hiervoor persoonlijk uitgenodigd

Bijscholing

wordt vervolgd... dit gaat jaarlijks door begin november

De bodemprofessors zijn dit voorjaar terug present met raad en daad op 6 Imog recyclageparken.
Heb je ook zin om een stand te bemannen ? Neem dan snel contact op met communicatie@imog.be. We zoeken
nog vrijwilligers voor Beveren-Leie, Deerlijk, Zwevegem en Wielsbeke. (zie ook pag 2)
zat 24 maart

zat 31 maart zat 7 april

zat 14 april

Beveren-Leie

9-12u

Deerlijk

9-12u

9-12u

Waregem

9-12u

9-12u

9-12u

9-12u

Harelbeke

9-12u

9-12u

9-12u

9-12u

9-12u

9-12u

9-12u

9-12u

9-12u

Zwevegem
Wielsbeke
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