De tuin in !
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Japanse esdoorn
(Acer palmatum)

Zeer mooie, winterharde heester met bladeren die ﬁjn en diep zijn ingesneden.
Diverse soorten met verschillende bladkleuren. In het najaar prach�ge herfstkleuren.
Ook zeer geschikt in po�en. Ø 19 cm. van 17,99

Ooievaarsbek
(Geranium ‘Rozanne’)

Deze vaste plant is een welkome
aanvulling voor de tuin. Bloeit
onafgebroken van mei tot oktober
met opvallende blauwe bloemen.
Ø 17 cm. van 7,99
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Roos mini op stam
(Rosa)

Mini roos op stam in diverse kleuren.
Zeer geschikt in de volle grond maar
ook in pot op balkon en terras.
Ø 19 cm. van 14,99
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Leuk op het terras!
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Tip: Na de bloei, voor een
tweede bloei takken op
ongeveer 30 cm snoeien.
Ridderspoor
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(Delpinium ‘Excalibur’ )

Deze ridderspoor bloeit met rechte, dicht
vertakte bloemtrossen. In diverse kleuren
verkrijgbaar. Deze zonaanbidder staat graag
op een beschu�e en zonnige plek in de tuin.
Ø 19 cm. van 10,99

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn
geldig tot twee weken na verspreidingsdatum en zolang
de voorraad strekt. A�eeldingen kunnen afwijken.

Aangesloten bij:

Geeft maandenlang
bloeiplezier!
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Wandhangers
(Diverse soorten)

Een prach�ge wandhanger vol met leuke, kleurige en bloeiende planten. Een zeer
opvallende combina�e voor in de tuin, op het balkon of terras. Geef regelma�g
water en voeding. Verleng de bloei door uitgebloeide bloemen te verwijderen.
van 15,99

Bonte Kardinaalsmuts
(Euonymus japonicus ‘Pierrolino’ )
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Kleine bladhoudende kardinaalshoed
met witbonte bladeren. Makkelijke plant,
geschikt voor elke grondsoort en tuin.
Ook te gebruiken als haag op het terras
of solitair. Lokt vlinders en bijen. Ø 15 cm.
van 7,49

Roos (struik)
(Rosa)

Deze zeer rijk- en lang bloeiende rozen
zijn een sieraad voor de tuin. Zet ze op
een zonnige plaats (minimaal 4-5 uur zon)
voor een op�maal resultaat. Verkrijgbaar
in diverse kleuren. Ø 19 cm.
van 6,99
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Tip: Bemesten geeft
extra groei en bloei

Snack groente
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Met deze groenteplanten haal je méér in
huis dan alleen een groenteplantje met
heerlijke eetbare vruchten. Het is gezond
en gemakkelijk. Gegarandeerd resultaat en
heerlijk genieten van eigen zelfgeplukte
groenten. Voor buiten in de tuin, op het
balkon of op het terras.Ø 14 cm.
van 10,99

Help ons mee tegen Covid-19.
Wij voeren het volgende voordeurbeleid:
1,5 meter

1,5 meter

Was je
handen
vóór en
na je
bezoek.

Kom alleen
en houd
min.1,5 mtr
afstand van
elkaar.

Houd 1,5 mtr
afstand.
Gebruik
winkelwagen.

Wees lief
voor
medeklanten.

Samen komen we er doorheen!

Volg
Reken het
instructies
liefst
van
contactloos
medewerkers af met pinpas
op.
of mobiel.

Aarleseweg 50 | 5684 LN Best | 0499 - 329888
info@groencentrumdemortelen.nl | www.groencentrumdemortelen.nl
Openings�jden:
Maandag
Dinsdag

8:00 - 17:00
8:00 - 17:00

Woensdag 8:00 - 17:00
Donderdag 8:00 - 17:00
Vrijdag
8:00 - 17:00

Zaterdag 8:00 - 17:00
Iedere zondag open in
mei van 10:00 tot 17:00

