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Ook dit jaar weer: UNIEKE ACTIE in Dalfsen 

 

Compostteam 

NGK/GKv Dalfsen 

 

 

 

 

 

Wij halen van 8 t/m 20 februari 
uw bestelling op. 

 
Mochten wij u niet thuis treffen 
en u wilt toch bestellen dan kan 
dat ook per telefoon of e-mail. 

info@compostactie.nl 
www.compostactie.nl 
tel. (0529) 432752 
bgg (0529) 463185 

De opbrengst van de actie gaat voor 
 
► 50% naar:  Jeugdsportfonds Dalfsen 
“Alle kinderen moeten kunnen sporten”  
Het Jeugdsportfonds is een particuliere organisatie die de con-
tributie en/of de sportattributen betaalt voor kinderen uit gezin-
nen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of 
een inkomen hebben onder het sociaal minimum. Naast de bij-
drage van de gemeente is het Jeugdsportfonds Dalfsen actief 
op zoek naar extra donaties. Met deze donaties maken zij het 
de ingeschreven kinderen uit de kern Dalfsen mogelijk om gra-
tis mee te doen aan betaalde naschoolse activiteiten. Zie ook: 
http://overijssel.jeugdsportfonds.nl  

 

► 50% naar: Stichting “Wij willen helpen” 
Deze kleine stichting uit Dalfsen steunt vooral de echt arme 
mensen in Zimbabwe en Zambia. Voor een achterstandswijk in 
Bulawayo kwam de vraag om een multifunctioneel onderkomen 
mee te helpen financieren van waaruit verschillende activiteiten 
georganiseerd worden, o.a. school, sport, kerkdiensten, gezins-
hulp en voedseldistributie. Deze activiteiten gebeuren nu in de 
open lucht zonder toiletvoorzieningen e.d. Door persoonlijke 
contacten en de kleinschaligheid van deze stichting gaat 100% 
van de opbrengst naar Afrika.   Zie ook: www.wijwillenhelpen.nl 
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COMPOST 

1 zak 40 liter 

Van goede kwaliteit, voor alle tuinen en 
gazons en is eenvoudig te verwerken. 
Al naar gelang de grondsoort die u 
heeft, moet u rekenen op ±2 zak per  
10-20 m

2
 tuin. 

Farmers House korrels  

1 zak 15 kg. 
 
 
Steeds meer mensen ontdekken 
de FARMERS HOUSE ORGA-
NISCHE BODEMVOEDING:  

een hoogwaardig natuurproduct voor uw 
plant en voor een actief bodemleven. De 
organische bodemvoeding is een zeer 
milieuvriendelijk product met een hoog 
kalkgehalte en is rijk aan spoorelementen. 
De korrels worden van kippenmest gemaakt 
en zijn te vergelijken met koemestkorrels 
maar dan reukloos en met een veel hogere 
bemestingswaarde,zoals kalk sporen-
elementen. 
De korrel heeft een diameter van 3-4 mm 
en kent geen verrijkingen cq. toevoegingen. 
U moet ongeveer rekenen op 1 tot 1½ zak 
per 100m

2
. Farmers House kan, afhankelijk 

van de behoefte, meerdere malen per jaar 
worden gebruikt. 

€4,50 
€13,50 

POTGROND 

1 zak 40 liter 
 
Ook van goede kwaliteit, 
voor heidetuin en het 
verpotten van 
kamerplanten. 

€4,00 

U hoeft de deur niet meer uit! U hoeft geen zware zakken meer te sjouwen. 
De compost, potgrond en de mestkorrels worden bij u thuis afgeleverd! 
Ook voor grotere bestellingen kunt u bij ons terecht.  
 
We komen het met plezier bij u afleveren en u kunt met uw tuin aan de slag! 

Uw bestelling wordt op zaterdag 5 maart bij u thuis bezorgd 


