tuincentrum

hoveniersbedrijf

De Pas

Wauw, wat een kleuren!
Zet- en drukfouten voorbehouden.
Aanbiedingen zijn geldig tot twee weken na
verspreidingsdatum en zolang de voorraad
strekt. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Koopzondag:
7 mei vanaf
12 uur
geopend.

PER STUK

Hortensia

(Hydrangea macrophylla)
Opvallend grote bloemen in diverse
kleuren. Lange bloei�jd! Ø 23 cm.

Lavendel

(Lavandula ang. ‘Hidcote’)
Heerlijk geurende
VAN 3,99
plant die veel
PER STUK
wordt bezocht
door bijen,
hommels en
vlinders. Ø 17 cm.

2,99

MATIG WATER

VEEL WATER

Aangesloten bij:

VEEL ZON

WEINIG WATER

8,99

VAN 12,99

Spaanse margriet
(Osteospermum)
Rijkbloeiende plant,
ideaal geschikt voor
gebruik in border
en po�en op terras
of balkon! Diverse
kleuren. Ø 12 cm.
HALF SCHADUW

MATIG ZON

PER STUK
1,99
3 STUKS

3,99

WINTERHARD

VOL SCHADUW

VORSTGEVOELIG

Vleugeltjesbloem
(Polygala myrtifolia)
Mooie plant met hoge
sierwaarde door paarse
bloemen die over de hele
plant verspreid zijn.
VAN 15,99
PER STUK

11,95
Hangpot vol
zomerbloeiers

Geniet het gehele seizoen
van volop bloemenpracht!
In diverse soorten en
kleuren. Ø 27 cm.

VAN 11,99
PER STUK

7,99
TIP van uw Groen Specialist

Planten op terras en balkon
Het is weer de �jd om bloempo�en en plantenbakken te vullen met mooie bloeiende
planten. Kijk goed of het teveel aan water weg kan komen door een gat onderin de
pot. Maak een drainagelaag van hydrokorrels.
Bij gebruik van potgrond met voeding is het raadzaam om na 6-8 weken voeding te
geven in het gietwater of gebruik te maken van een langwerkende meststof. Vergeet
niet regelma�g water te geven. Zo kunnen planten maximaal groeien en bloeien.
Uw Groen Specialist helpt u graag verder.

Oleander
(Nerium oleander)
Zeer langbloeiende
kuipplant welke van
een zonnige standplaats
houdt. Ø 18 cm.
VAN 12,99
PER STUK

9,99
Mandevilla
(Mandevilla Sundaville)
Prach�ge klimplant met
een exo�sche uitstraling.
Het hele seizoen
bloeiplezier! Ø 17 cm.
VAN 19,99
PER STUK

14,99
OPENINGSTIJDEN
Maandag
Dinsdag
Woensdag

13:00 - 17:00
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00

Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

09:00 - 17:00
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00
GESLOTEN

Tussen 12.30 tot 13.00 hebben wij lunchpauze.
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