Waar naartoe met kapotte
lampen?
EN SPAARLAMPEN

Deze lampen bevatten gevaarlijke stoffen zoals
kwik. Dit zijn stoffen die niet in ons leefmilieu mogen
terechtkomen en die we op een gespecialiseerde
manier moeten verwerken. Ze worden daarom beschouwd als klein gevaarlijk afval. Gooi ze dus niet bij het restafval,
maar breng ze naar het containerpark. Erkende verwerkers halen
ze daar op voor recyclage.
Hoe deze lampen verwerkt worden, hangt af van de
kwaliteit en de vorm van de lampen. Zo gaat men de
lampen scheiden in glas van verschillende kwaliteiten, verschillende types fluorescentiepoeder en metaal. Zowel het herbruikbare fluorescentiepoeder als
het fijngemalen glas van de beste kwaliteit bewijzen
hun nut bij de productie van nieuwe lampen. Ook het metaal wordt
gerecycleerd. Voor het glas van minder goede kwaliteit bestaan
andere bestemmingen zoals de glaswolindustrie, verbrandingsen smeltovens, …

GLOEILAMPEN

EN

LED’S
Deze bevatten geen gevaarlijke stoffen of gassen. Als ze stuk zijn mogen ze daarom bij het
restafval. Deze lampen worden niet aanvaard
op het containerpark. Je verpakt ze best wel in
een doosje of wikkelt ze in krantenpapier. Zo
kan de ophaler zich er niet aan snijden.

De gloeilampen mogen vanaf
september 2012 trouwens niet meer verkocht worden. Moderne spaarlampen moeten in heel Europa
5 % energie besparen.

TIP!
Je kan alle oude of kapotte verlichtingsarmaturen gratis naar het containerpark
brengen. Het gaat hierbij om alle mogelijke types verlichting, zo ook tuinverlichting.
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Voor sluikstorten gelden zware boetes. Wie betrapt wordt, moet
tot 250 euro betalen. Hou het dus proper en goedkoper!

Voorwoord
Thuiscomposteren:
enkele praktische tips!
1. Start in het voorjaar, de zomer of de herfst. Een composthoop bij
vriesweer opzetten heeft weinig zin omdat het composteringsproces dan moeilijk op gang komt.
2. Breng het afval zo vers mogelijk aan.
3. Voeg geen te grof materiaal toe. Hoe kleiner het afval, hoe gemakkelijker de organismen het kunnen afbreken. Verkleinen doe je
best met een snoeischaar en/of een hakselaar.
4. Meng het materiaal goed. Zorg dat groen materiaal zoals gras
en keukenafval steeds gemengd wordt met bruin materiaal zoals
dorre bladeren, takken.
5. Voeg geen te grote hoeveelheden van hetzelfde materiaal in één
keer toe. Grote hoeveelheden gras of bladeren kan je gerust uitstrooien tussen struiken en bomen of onder de haag. Op die manier zal er ook minder onkruid groeien.
6. Zorg voor een goede beluchting. Als je met een composthoop
of een compostbak werkt,
moet je de compost af en
toe omzetten. Een paar keer
per jaar is voldoende. Je kan
tussendoor het bovenste
vers materiaal ook mengen
met het materiaal er net onder. Bij een composthoop of
-bak doe je dat met een riek.
In een compostvat gebruik je
minstens één keer per week
de beluchtingsstok.

Juni staat al enkele jaren bekend als dé ‘Compostmaand’. De compostmeesters houden deze traditie
al vele jaren in stand. Met allerlei activiteiten promoten ze het thuiscomposteren en zetten ze het eindproduct, compost, in de schijnwerpers. IGEAN kan
dit alleen maar ondersteunen. Want het campagnebeeld van Juni Compostmaand zegt niet zomaar dat compost nieuw
leven in je tuin brengt.
Verder vind je in deze afvalkrant informatie over de inzameling van
taxussnoeisel op de containerparken. In 2011 werd met deze actie
14.162 euro ingezameld voor een goed doel. Ik hoop dat we dit met
jullie medewerking in 2012 kunnen verbeteren!
Ik wil tot slot van deze gelegenheid gebruik maken om al de compostmeesters te bedanken voor het uitdragen van de ‘compost’boodschap.
Deze geëngageerde en bijzonder gemotiveerde groep vrijwilligers
werkt jaar na jaar aan de verkleining van de organische afvalberg. En
dat is goed voor ons milieu en uw portemonnee.
Luc Vuylsteke de Laps
Voorzitter IGEAN

In taxussnoeisel zit baccatine dat verwerkt wordt in heel wat kankermedicijnen. Voor 1 kg heb je wel meer dan 12 ton snoeisel nodig. Je begrijpt dat je hulp meer dan welkom is om de strijd tegen kanker aan te
gaan. Net als vorig jaar doen we een beroep op iedereen die taxus in zijn
tuin heeft. Breng het snoeisel daarom gratis naar het containerpark. De
opbrengst van de taxusinzameling van 2012 schenken we aan Coda,
een centrum voor palliatieve zorg te Wuustwezel. De patiënten zijn doorgaans kankerpatiënten.
Hoe kan je deelnemen?
Snoei vanaf 15 juni de taxus in je tuin en breng het verse snoeisel naar
het containerpark.
Waarmee moet je rekening houden?
• Enkel jong en zuiver taxussnoeisel komt in aanmerking.
• Verzamel de eenjarige scheutjes van max. 20 à 30 cm.
• Vang het snoeisel in een doek op om vermenging met gras, bladeren
of ander snoeisel te voorkomen. Je kan het ook rechtstreeks in een
zak stoppen.
• Vorige jaren vroegen we om het taxussnoeisel onmiddellijk na de snoei
naar het containerpark te brengen. Een studie wees echter uit dat de
actieve stof in het taxussnoeisel langer behouden blijft dan eerder gedacht. Je hoeft het dus niet ‘onmiddellijk’ te brengen.
Tot wanneer loopt de actie?
De actie loopt van 15 juni tot 31 augustus 2012. Je kunt met het taxussnoeisel gratis terecht op het containerpark.
Meer info?
www.vergrootdehoop.be
www.coda-palliatievezorg.be

ACTIVITEITEN
JUNI COMPOSTMAAND

Oude stookolietanks: wij pakken ze aan!

Strijd mee tegen kanker
en vergroot de hoop!

pagina 2 en 3

TIPS
THUISCOMPOSTEREN
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Geef hoop aan iedereen die te maken krijgt met kanker
en vergroot mee de hoop taxussnoeisel!

Je koopt een oudere woning. Bij de (her-)aanleg van het terras ontdek je
dat er nog een oude stookolietank in de grond steekt! Deze wordt echter al
jaren niet meer gebruikt. Wat nu?
Om je te helpen, hebben IGEAN en de gemeente de handen in elkaar
geslagen. IGEAN is op zoek gegaan naar een erkende firma die tegen de
meest voordelige voorwaarden het nodige doet om oude stookolietanks
buiten gebruik te stellen. De firma Mourik uit Antwerpen kon daarbij de
beste voorwaarden voorleggen.

Compost geeft je tuin een vitaminekuur!
LEDIGING

Hoe werkt het ?
1. Je stelt je kandidaat bij IGEAN voor het Project Tankslag.
2. Als geïnteresseerde krijg je een invulformulier met handleiding toegestuurd, waarop je de gegevens over de stookolietank moet invullen. Dit
formulier vind je ook terug op www.igean.be onder de rubriek “Nieuws”.
3. Via de post of e-mail bezorg je het invulformulier aan IGEAN.
4. Met de informatie van het invulformulier maakt IGEAN een order op,
dat je bij Mourik moet indienen om de werken definitief aan te vragen.
5. Nadat alle orders binnen zijn, maakt Mourik een planning op. Deze
planning wordt eind augustus op www.igean.be geplaatst. In de periode september-november 2012 worden de oude stookolietanks door
Mourik overeenkomstig de voorwaarden van het order op afspraak (1)
geopend, (2) geledigd en gereinigd en (3) verwijderd of opgevuld.

REINIGING

REINIGING

OPVULLING

Heb je interesse om deel te nemen? Je kan je via het invulformulier vrijblijvend inschrijven bij IGEAN tot 15 juni 2012. Je kan het formulier downloaden
via www.igean.be of geef je naam en adres door aan IGEAN zodat wij het je per post kunnen bezorgen.
Heb je nog vragen, dan kan je contact opnemen met Peter Vernimmen van de intergemeentelijke milieudienst van IGEAN, Doornaardstraat 60, 2160
Wommelgem, (tel. 03 350 08 13 of milieu@igean.be).

11e jaargang, juni 2012

Compost ontstaat uit allerlei tuinresten:
snoeihout, plantenstengels, bladeren, kortom uit plantaardig materiaal.
Composteren is een natuurlijk proces waaraan in jouw tuin of in de grote compostinstallaties triljoenen organismen en nuttige
bacteriën meewerken. Je zorgt enkel voor
de optimale omstandigheden.
Compost heeft tal van voordelen: hij voedt het bodemleven, bevat langzaam werkende voedingsstoffen, houdt water beter vast, brengt de zuurtegraad van de bodem tot een optimale waarde, verbetert de bodemstructuur en beschermt de planten tegen parasieten. Ook in de moestuin bewijst
compost zijn waarde. Bovendien onderdrukt een mulchlaag van compost
de onkruidgroei. Met fijn gezeefde compost op het gazon vermijd je een
verstikkende viltlaag, zodat het gazon weer opleeft.
Omdat compost voornamelijk uit stabiele humus bestaat, heeft het een
jarenlang effect.
Zelfgemaakte compost of professionele compost?
De keuze is aan jou. Thuiscomposteren is echt niet moeilijk. In elke gemeente kan je beroep doen op compostmeesters die alle kneepjes kennen

en je graag helpen om van je eigen tuinen keukenresten compost te maken.
Je kan ook kiezen voor professionele
Vlaco-compost van IGEAN die gemaakt
is van lokaal groen- of gft+-afval.
De Vlaco-compost is gegarandeerd vrij
van ziektekiemen en onkruidzaden. Op
pagina 3 lees je waar je deze compost
kan kopen.
Meer kringlooptuinieren, minder tuinresten
In de kringlooptuin ontdek je hoe je tuinafval kan voorkomen en hoe je allerlei
tuinresten nuttig en creatief in de tuin kan
gebruiken.
Wie deze kringlooptechnieken in zijn tuin toepast, tuiniert duurzaam en
draagt zorg voor zijn tuin, dat stukje natuur dat je is toevertrouwd. Meer
kringlooptechnieken vind je op www.junicompostmaand.be.

11e jaargang, juni 2012

Verantwoordelijke uitgever: J. Van Hoydonck, Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem. Deze krant werd gedrukt op 100% gerecycleerd papier, op een ecologisch verantwoorde manier ontinkt.

TL-LAMPEN

Geen brol
rond de
glasbol!

Juni Compostmaand 2012 ... ook in je buurt
COMPOST

BRENGT

NIEUW LEVEN IN JE TUIN!
Tijdens Juni Compostmaand zetten we ‘compost’
in de kijker. Het zwarte goud verdient onze volledige aandacht. Compost is immers de basis van
iedere vruchtbare grond. Het geeft voedingsstoffen aan de tuin én verrijkt de bodem met humus.
Zowel voor zware als lichte gronden is het een
uitstekende bodemverbeteraar. Omdat compost
voornamelijk uit stabiele humus bestaat, is er
bovendien gedurende meerdere jaren een gunstig effect.
Tijdens Juni Compostmaand verschijnen overal
in Vlaanderen compostmeesters op markten,
infostands, in open tuinen en demoplaatsen. Zij
geven je kringlooptips voor een tuin met minder
tuinafval en minder werk.
Je vindt een overzicht van al deze activiteiten in
onze regio in het overzicht op deze bladzijde.
Meer informatie over kringlooptuinieren vind je
op www.junicompostmaand.be

BOECHOUT
24 JUNI
PLAATS: diverse tuinen in Boechout, Edegem en Lint
WANNEER: zondag 24 juni van 11 tot 17 u.
OMSCHRIJVING: Een aangename fietslus brengt je langs
verschillende tuinen in Boechout, Edegem en Lint. Gepassioneerde tuineigenaars laten je binnengluren in hun tuin
en vertellen je al hun geheimen en ervaringen. Ecologisch-,
afvalarm- en kringlooptuinieren staan centraal. Bij de compostmeesters kan je terecht met compostvragen. Ook andere verenigingen zoals de imkersgilde en natuurpunt zijn
in de verschillende tuinen aanwezig.De brochure met de
fietslus en meer informatie over de open tuinen kan je verkrijgen in het gemeentehuis, de bib op www.boechout.be
en via annemie.ooms@boechout.be en www.vlaco.be.

BOOM
2 JUNI
PLAATS: Ecohuis ’t Kleibrood – ’s Herenbaan 129
WANNEER: zaterdag 2 juni van 10 tot 12 u.
OMSCHRIJVING: Breng een bezoek aan de compostdemoplaats van de ecotuin. De compostmeesters helpen je
graag verder met je compostproblemen.
Om 10 u. gaat er in het ecohuis de voordracht ‘Een bijenvriendelijke tuin’ door. De voordracht wordt georganiseerd
in samenwerking met Velt.

7 JUNI
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PLAATS:
Ecohuis ’t Kleibrood – ’s Herenbaan 129
WANNEER: donderdag 7 juni om 19.30 u.
W
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11 TOT 30 JUNI
PLAATS:
P
L
Ecohuis ’t Kleibrood – ’s Herenbaan 129
WANNEER: van maandag 11 juni tot en met zaterdag
W
30 juni tijdens de openingsuren.
OMSCHRIJVING: tentoonstelling over composteren in het
OM
auditorium van het Ecohuis.
au

kweekt. De tuin heeft een uitgebouwde demoplaats rond
thuiscomposteren. De kringlooptuin toont hoe je allerhande plantaardig materiaal op een eenvoudige en decoratieve manier kan hergebruiken.

24 JUNI
PLAATS: loods groendienst – Houtstraat Sint-Lenaarts
WANNEER: zondag 24 juni van 11 tot 17 u.
OMSCHRIJVING: Infostand tijdens ‘Sint-Lenaarts in de
kijker’ waar de werking rond de biologische nuts- en kringlooptuin met de diverse thema’s worden uitgelegd en gedemonstreerd.

EDEGEM
24 JUNI

ESSEN
16 JUNI
PLAATS: nieuwe compostdemonstratieplaats containerpark – Rijkmakerlaan 53
WANNEER: zaterdag 16 juni van 10 tot 13 u.
OMSCHRIJVING: Heb je vragen over thuiscomposteren?
De compostmeesters helpen zowel beginners als gevorderden en geven antwoord op al je vragen. Je kan een
compostvat en/of -bak bestellen. Er valt trouwens veel te
zien op de nieuwe compostdemonstratieplaats: composttoilet, duurzaam materiaalhuisje, kringlooptuin, ...

9 JUNI
PLAATS: containerpark – Georges Gilliotstraat 50
WANNEER: zaterdag 9 juni van 10 tot 12 u.
OMSCHRIJVING: Compostmeester Walter Van den Bogaert maakt alle geïnteresseerden wegwijs in het boeiende gebeuren van het thuiscomposteren. Informatiemateriaal en brochures zijn ter plaatse beschikbaar.

KALMTHOUT
9 JUNI

16 JUNI
PLAATS: containerpark – Dijkstraat 11
WANNEER: zaterdag 16 juni van 10 tot 12 u.
OMSCHRIJVING: Je krijgt de kans om vragen te stellen
en een workshop bij te wonen over composteren. De gemeente Aartselaar verloot een compostvat en -bak onder
de bezoekers.

BRASSCHAAT
2 EN 3 JUNI
PLAATS: ecotuin familie d’Hooghe-Boey – Hoge Kaart 273
WANNEER: zaterdag 2 en zondag 3 juni van 10 tot 18 u.
OMSCHRIJVING: De 5300 m² grote tuin van de familie
d’Hooghe-Boey heeft héél wat te bieden. Een grote moestuin, siertuin, bostuin, serres, veel kleinfruit, neerhofdieren,
enz. Voor deze gelegenheid zal zowaar een bio-marktje
te bezoeken zijn. Verder zijn er verschillende workshops.
Lees meer over de ecotuindagen op de website van Velt
of in hun tijdschrift ‘Seizoenen’.

BRECHT
3 JUNI
PLAATS: gemeentelijke biologische moes- en kringlooptuin – Mudaeusstraat (tegenover het gemeenschapscentrum Jan vander Noot)
WANNEER: zondag 3 juni van 10 tot 18 u.
OMSCHRIJVING: De tuin is opgevat als een educatieve
tuin rond de thema’s groenten, kruiden, kleinfruit, composteren en kringlooptuinieren. Er wordt een vrij ruim assortiment aan gekende en minder gekende groenten ge-

KONTICH

WANNEER: zaterdag 16 juni van 10 tot 12 u.
OMSCHRIJVING: Verneem alles wat je wil weten over
compost en composteren. De compostmeesters geven je
tips over ecologisch tuinieren, het gebruik van bodembedekkers en hakselhout.

16 EN 23 JUNI

RANST

PLAATS: containerpark – Blauwesteenstraat 81b
WANNEER: zaterdag 16 en zaterdag 23 juni van 10 tot
16 u.
OMSCHRIJVING: Kom naar de demoplaats van de compostmeesters en volg onze korte workshop. Je krijgt er
antwoord op al je vragen over thuiscomposteren en kringlooptuinieren. Indien je wenst, kan je ook de brochures
over thuiscomposteren in compostvaten/-bakken krijgen.

PLAATS: diverse tuinen in Boechout, Edegem en Lint
WANNEER: zondag 24 juni van 11 tot 17 u.
OMSCHRIJVING: Een aangename fietslus brengt je langs
verschillende tuinen in Boechout, Edegem en Lint. Gepassioneerde tuineigenaars laten je binnengluren in hun tuin
en vertellen je al hun geheimen en ervaringen. Ecologisch- , afvalarm- en kringlooptuinieren staan centraal. Bij
de compostmeesters kan je terecht met compostvragen.
Ook andere verenigingen zoals de imkersgilde en Natuurpunt zijn in de verschillende tuinen aanwezig. De brochure
met de fietslus en meer informatie over de open tuinen
kan je verkrijgen in het gemeentehuis, op www.edegem.
be en via milieu@edegem.be.

HEMIKSEM

AARTSELAAR

Alleen inwoners van Kapellen kunnen deelnemen aan
deze uitstap. Inschrijven kan tot en met 8 juni via liesbeth.
stryckers@kapellen.be of tel. 03 660 66 53.

PLAATS: gemeentelijke basisschool Kadrie – Driehoekstraat 41 (ingang via Foxemaatstraat)
WANNEER: zaterdag 9 juni van 9.30 tot 12 u.
OMSCHRIJVING: Benieuwd naar de voordelen van het
gebruik van compost? Of interesse voor de compostbakken of -vaten van de gemeente? De compostmeesters geven je graag meer uitleg op de compostdemoplaats aan
de ecologische tuin van Kadrie.

KAPELLEN

24 JUNI
PLAATS: Democompostplaats containerpark Ranst – Ter
Stratenweg 33
WANNEER: zondag 24 juni van 13 tot 17 u.
OMSCHRIJVING: Kom naar de democompostdag. De
compostmeesters gaan dieper in op composteren en het
gebruik van compost, zowel thuiscompost als de professioneel geproduceerde compost. Verder zal er – in navolging van het project ‘Ode aan de knotboom’ – gewerkt
worden rond het hergebruik van snoeihout en andere
kringlooptechnieken voor de tuin.
Houd die dag dus zeker vrij in je agenda en ontvang bij bezoek een gratis verrassing. Er wordt uiteraard ook gedacht
aan de innerlijke mens met een hapje en een drankje en
voor de kleinsten is er animatie voorzien!

RUMST
16 JUNI

LINT
24 JUNI
PLAATS: diverse tuinen in Boechout, Edegem en Lint
WANNEER: zondag 24 juni van 11 tot 17 u.
OMSCHRIJVING: Een aangename fietslus brengt je langs
verschillende tuinen in Boechout, Edegem en Lint. Gepassioneerde tuineigenaars laten je binnengluren in hun tuin
en vertellen je al hun geheimen en ervaringen. Ecologisch- , afvalarm- en kringlooptuinieren staan centraal. Bij
de compostmeesters kan je terecht met compostvragen.
Ook andere verenigingen zoals de imkersgilde en Natuurpunt zijn in de verschillende tuinen aanwezig.
De brochure met de fietslus en meer informatie over de
open tuinen kan je verkrijgen in het gemeentehuis, de bib
op www.lint.be en via milieu@lint.be en www.vlaco.be.

MALLE
9 JUNI
PLAATS: biologisch tuinbouwbedrijf “Wijngaardhof” –
Heidsiebaan 22
WANNEER: zaterdag 9 juni van 9 tot 16 u.
OMSCHRIJVING: De compostmeesters zijn met een informatiestand aanwezig op de opendeurdag van dit biologisch landbouwbedrijf. Voor vragen over composteren
of kringlooptuinieren kan je bij hen terecht. Elke bezoeker
van de stand krijgt een leuke verrassing.

MORTSEL
2 JUNI
PLAATS: demoplaats recyclagepark – Sint-Benedictusstraat 63
WANNEER: zaterdag 2 juni van 10 tot 12 u.

17 JUNI

13 EN 27 JUNI

PLAATS: vertrek met de bus op het marktplein (achter de
brandweer) – Silvesterdreef
WANNEER: zondag 17 juni – vertrek om 9 u. en aankomst
om 13 u.
OMSCHRIJVING: Bezoek aan het biologisch landbouwbedrijf Meulwaeter te Kruiningen – Nederland. Boer Alex
neemt ons mee voor een rondleiding op zijn bedrijf terwijl
hij alles vertelt over de biologische fruit- en groenteteelt.
Wat is kenmerkend voor de biologische teelt en hoe wordt
ze georganiseerd? Welk effect heeft ze op het bodemleven en de bodemvruchtbaarheid? Deelnemers krijgen de
mogelijkheid om voor 10 euro een (h)eerlijk groentepakket
aan te kopen. Het pakket moet je wel vooraf bestellen.

PLAATS: wekelijkse markt (Fort 4)
WANNEER: woensdag 13 en 27 juni tussen 10 en 12 u.
OMSCHRIJVING: Je wil composteren maar weet niet hoe
eraan te beginnen? Of je doet het al, maar ondervindt problemen? Loop eens langs de infostand van de compostmeesters en wordt weer een stukje wijzer. De compostmeesters helpen je graag verder.

NIEL
16 JUNI
PLAATS: compostdemoplaats ‘De Loods’ – Franklin D.
Rooseveltstraat

PLAATS: demoplaats containerpark – Korte Veerstraat
WANNEER: zaterdag 16 juni van 12 tot 16 u.
OMSCHRIJVING: Wil je meer weten over afvalarm tuinieren, kom dan zeker eens langs. De compostmeesters tonen
de mogelijkheden van composteren in de tuin aan de hand
van voorbeeldopstellingen van compostbakken en -vaten.
Heb je vragen over je tuin, afvalverwerking in de tuin, pesticidenvrij tuinieren, siertuin, houden van kruiden, … Kom
dan langs en je krijgt, bij een biologisch hapje en drankje,
meer informatie.

STABROEK
2 EN 3 JUNI
PLAATS: Velt-tuin – Frans Hotagstraat
WANNEER: zaterdag 2 en zondag 3 juni van 10 tot 18 u.
OMSCHRIJVING: Een kringlooptuin kan zoveel meer
zijn! Je kan er heel creatief in zijn, bv. door snoeihout te
gebruiken voor een takkenril of vlechtscherm. Je trekt er
vogels en kleine zoogdieren mee aan. Of je kan een bijenhotel maken voor wilde bijen. Ook met een kruidentuin
en streekeigen struiken bied je tal van insecten en vogels
een thuis. Dat allemaal kan je zien in de Velt-tuin. Deze
tuin heeft nog andere troeven: een compostdemoplaats,
een boomgaard met oude fruitrassen, groentetuinen,
een bijenhal en een heus composttoilet. Samen met het
naastgelegen Elsenbos de moeite waard voor een mooie
uitstap!

WUUSTWEZEL
16 JUNI
PLAATS: Achter d’Hovenfeesten – Achter d’Hovenplein
WANNEER: zaterdag 16 juni van 18 tot 23 u.
OMSCHRIJVING: De compostmeesters vertellen je alles over composteren in een vat of bak, over het gebruik
van bladeren in de tuin, houtsnippers of grasmaaisel als
mulchmateriaal, over het gebruik van mulchmaaiers, … Je
bent van harte welkom.

ZANDHOVEN
2 JUNI
PLAATS: demotuin – Populierenhoeve (naast het containerpark)
WANNEER: zaterdag 2 juni van 10 tot 16 u.
OMSCHRIJVING: Kom kijken hoe je met weinig inspanning en met behulp van ontelbare wriemelbeestjes van
tuin- en keukenresten zelf compost kunt maken.
Ontdek de verschillende eigenschappen van eigen gemaakte compost, het zwarte goud, en hoe die gebruikt kan
worden in je tuin. Ook Velt, een vereniging die ijvert voor
een ecologisch leven via ecologisch tuinieren in zowel de
moestuin als de siertuin, zal aanwezig zijn. Meer info op
www.compozan.be.

ZOERSEL
1 JUNI
PLAATS: braderij Sint-Antonius-Zoersel – Handelslei
WANNEER: vrijdag 1 juni van 18 tot 24 u.
OMSCHRIJVING: Tijdens de braderij geven de compostmeesters je meer uitleg over compost(eren).

Compost kopen?
niet verpakt
Je kan terecht bij IGEAN op volgende adressen:
• site noord te Brecht, Oostmalsebaan z/n: vrijdag van 8 tot 16 u.
• site zuid te Edegem, Doornstraat 145: maandag t.e.m. vrijdag van 8 tot 15.30 u.
De prijs bedraagt slechts 5 euro/m³.
Als je met een aanhangwagen komt, wordt deze voor jou gevuld door onze
bulldozer. Zakken moet je zelf meebrengen en vullen.
in zakken
IGEAN heeft 10.000 zakken met haar Vlaco-compost laten vullen. De zakken
zijn te koop op de containerparken van de gemeenten die IGEAN exploiteert (*).
Ook op de sites van IGEAN in Brecht (Oostmalsebaan z/n) en Edegem (Doornstraat 145) zijn de zakken te koop. De zakken compost hebben een inhoud van
50 liter en kosten 3 euro per stuk.
(*) Aartselaar – Brecht – Boechout – Borsbeek – Hemiksem – Hove – Kalmthout – Kontich – Lint – Malle – Rumst – Schelle –Wommelgem – Wuustwezel
– Zoersel

