
Aangesloten bij:

Klokjesbloem
(Campanula ‘Ambella Int. Purple’®/Campanula ‘Ambella White’®) 
Deze lange bloeier is in staat tot tweemaal toe per jaar wekenlang te bloeien. 
Verwijder na de eerste bloei de uitgebloeide ranken en laat je verrassen met een 
tweede bloei aan nieuwe bloemen.  
Ø 10,5 cm. van 4,99

3,49

12,99

Klimroos

Prach� ge rijk- en doorbloeiende 
klimroos in diverse kleuren. Mooi 

donkergroen glanzend blad en heerlijk 
sterk geurende bloemen. Tip: Veel 

bloei kost energie, advies is tweemaal 
per jaar bemesten. van 19,99

Ĳ zerhard
(Verbena bonariensis)

Langbloeiende, opvallende tuinplant die 
zeer geliefd is bij vlinders en bijen. 

Een sieraad voor elke tuin. 
Tip: plant meerdere planten voor 

een opvallend resultaat. 
Ø 23 cm. van 11,99

Rijkbloeiende, vaste en compacte 
Salie in de kleur blauw of roze. 
Vlinders en bijen brengen graag een 
bezoek aan deze aroma� sche Salie.  
Tip: Na de bloei knippen gee�  kans 
op tweede bloei. Ø 19 cm. 
van 7,99

Salie
(Salvia sen. ‘Compact Pink’/Salvia sen. ‘Compact Blue’)  

7,99

Tip: geef regelmatig voeding voor 

optimaal resultaat! 

4,99

(Rosa Klim)

Sterk geurende 

bloemen!

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

Bijna zomer!



Samen komen we er doorheen!

Wij voeren het volgende voordeurbeleid:
Help ons mee tegen Covid-19.

Was je
handen
vóór en

na je
bezoek.

Volg
instructies

van 
medewerkers

op.

Houd 1,5 mtr
 afstand.
Gebruik 

winkelwagen.

Wees lief 
voor

medeklanten.

Reken het
liefst

contactloos
af met pinpas

of mobiel.

Kom alleen
en houd

min.1,5 mtr
afstand van

elkaar.

1,5 meter
1,5 meter

10,49

Dahlia
(Dahlia mix)

Deze dahlia’s geven een mooie kleurrijke mix aan bloemen in de tuin. Een mooie 
aanvulling voor elke tuin. Ook zeer geschikt voor in po� en op het terras en balkon. 

Ø 23 cm. van 11,99

Portugese Laurier
(Prunus l. ‘Angustifolia’ )

Deze wintergroene plant is een 
echte aanrader als haagplant, maar 

ook solitair zeer decora� ef. Hee�  
een trage groei en laat zich goed in 
vorm snoeien. Mooie dichte struik 

met glanzende spitse blaadjes. Tip: 
voor een strakke haag tweemaal per 

jaar snoeien. Ø 23 cm. van 15,99

Vlinderstruik
Deze Buddleja ‘Buzz Trio’® is de 

dwergvariant ( max 1 meter) van de 
vlinderstruik. Houd je van vlinders? Dan mag 

deze plant niet ontbreken in de tuin. Deze 
prach� ge driekleur staat ook graag en goed 

in een sierpot op terras en balkon
Ø 26 cm. van 25,99

Kleurrijke mix! 

7,49

Deze vaste plant is met zijn prach� ge 
bloemen een opvallende verschijning in de 
tuin. Staat graag op een zonnige plaats. Rijk 
bloeiend tot ver in september. Ø 19 cm. 
van 7,99

Meisjesogen
(Coreopsis grandifl ora ‘Up Tick’)  

16,99

4,99

(Buddleja ‘Buzz Trio’® ) 

Maandag
Dinsdag

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

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

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

Zaterdag 8:00 - 17:00

Aarleseweg 50  |  5684 LN Best  |  0499 - 329888
info@groencentrumdemortelen.nl  |  www.groencentrumdemortelen.nl

Openings� jden: 
Iedere zondag open in 
mei van 10:00 tot 17:00 


