
 

 

Straks een mooi gazon, een fraaie border of een overvloedige moestuin??? Wilt u dat ook? 
Dan nu mest bestellen bij de kerkrentmeesters van de Prot. Gemeente Oud Avereest – Balkbrug! 
 

 
Iedereen weet dat om een mooie tuin te krijgen goede bemesting een belangrijke voorwaarde is. De kerkrentmeesters 
willen daar graag aan meehelpen. Zij organiseren dit jaar de Mest voor de tuin-actie! De baten van die actie zijn geheel 
bestemd voor het onderhoud van de tuinen bij de Brugkerk en de pastorie. 
Is dit wat voor u? Vergeet dan niet tijdig te bestellen! 
 
Bijzonderheden: 

•  Voor wie is de mest bestemd? Voor een ieder die de mest gebruiken kan. 

•  De mest is uitstekend te gebruiken voor gazon, border en moestuin. Het verwerken en verdelen van de mest gaat     
 erg gemakkelijk. Voor de kenners: het is dikke fractie van gescheiden rundveemest. Voor de leken: het is droge 
 vaste mest en je wordt er helemaal niet vies van. 

• De “losse” mest kost € 15 per kuub (m3) en kan het beste met een kar/aanhanger gehaald worden. De mest 
wordt door een shovel op de aanhanger geladen.  De betaling moet contant en bij het afhalen gedaan worden. 

 Is u één m3 toch eigenlijk te veel? Dan even overleggen met de buurman om samen een hoeveelheid te kopen, 
 zijn tuin zal dit ook op prijsstellen. 

• Opgave vooraf is noodzakelijk. Men kan het aantal m3 dat men wil hebben via mail doorgeven aan Robert Vrieling 

(kerkrentmeester): robertvrieling@gmail.com SVP duidelijk naam, adres, telefoonnummer en hoeveelheid  
(= aantal m3) doorgeven.  

•  NB de opgave moet binnen zijn bij Robert Vrieling vóór vrijdag 26 februari aanstaande. 

• De bestelde mest moet afgehaald worden op: Zaterdag 6 maart tussen  
 8.00 u. -  14.00 u. van de parkeerplaats van de Brugkerk, Zwolseweg 104, te Balkbrug. 
 

 

Dus:  hoort zegt het voort en bestel voor uw tuin én natuurlijk voor het goede doel! 
 
Met hartelijke groet, 
de kerkrentmeesters 
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