Uitnodiging "B - IWA Happy Hour"
maandag 24 maart 201 4 , om 1 5 u 15
Bezoek aan infrastructuur en de zuivering van het percolaatwater
bij de Intercommunale Imog

(Moen)
Wij hebben het genoegen u uit te nodigen op het volgende B-IWA Happy Hour, dat zal
plaatsvinden op maandag 24 maart e.k., bij Imog, St.-Pietersbruglaan 1 in 8552 Moen
Imog is een intercommunale actief in de behandeling van afval in Zuid-West
Vlaanderen. De aangesloten gemeenten zijn: Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke,
Kortrijk, Kruishoutem, Kuurne, Spiere-Helkijn, Waregem, Wielsbeke en Zwevegem. In
Harelbeke heeft ze een afvalverbrandingsinstallatie en sorteercentrum en in Moen een
stortplaats met o.a. een installatie voor sorteer en compostering. Tijdens deze Happy
Hour wordt deze infrastructuur bezocht en in het bijzonder het systeem van behandeling
van het percolaat met MBR en de natuurlijke zuivering in een lagune. Het gezuiverde
water wordt nadien grotendeels hergebruikt in de installaties.
Na de inleiding vindt er een rondgaan plaats over een afstand van ca. 1 kilometer
tussen de verschillende installaties van de stortplaats en tussen de waterbekkens. Dit
gebeurt in de buitenlucht. Aangepaste kledij (weersomstandigheden) en goede
schoeisel zijn aangeraden (laarzen zijn in principe niet nodig).
Na afloop van het bezoek worden de deelnemers uitgenodigd op een drink
aangeboden door onze gasten van Imog zodat ze de gelegenheid krijgen om
contacten te leggen.
Deelname aan de Happy Hour is gratis voor B-IWA-leden. Zij mogen zich tevens laten
vergezellen door een tweede persoon. Niet-leden betalen ter plaatse € 15; via het
groepsabonnement kunnen 5 willekeurige personen het ganse jaar deelnemen aan de
Happy Hours (inlichtingen te verkrijgen op het secretariaat).
Voor een vlot verloop van het bezoek dringen wij erop aan dat u ten laatste tegen 17
maart uw deelname, alsook die van de begeleidende persoon, zou aanmelden aan de
hand van bijgevoegd inschrijvingsformulier, te richten aan: info@belgaqua.be of via het
formulier op de website (www.b-iwa.be) (geen fax sturen). Degenen die een
groepsabonnement hebben genomen worden eveneens verzocht het aantal en de
namen van hun deelnemers te melden.
Gelet op de kenmerken van de bezochte plaats wordt het aantal deelnemers beperkt
tot 35. Schrijf u dus snel in. In geval van overtollige inschrijvingen wordt er een wachtlijst
geopend. Indien u ondanks uw inschrijving toch niet kan deelnemen, gelieve dit dan
ook zonder verwijl te melden om deze plaats vrij te maken. (Prioriteit voor de leden)
Wij hopen u (opnieuw) te mogen begroeten op dit B-IWA HAPPY HOUR.
De Directieleden,
Ingmar NOPENS - Patricia MERGEN - Boudewijn MEESSCHAERT - Greet DE GUELDRE

PROGRAMMA
15u15

Onthaal bij Imog te Moen en bezoek van de site.

17u00

Einde van het bezoek - Voorstelling IWA Thematic Programme
(Kirsten de Vette, IWA Head Quarters).

17.30

Drink aangeboden door de Intercommunale Imog

