
Aangesloten bij:

Sneeuwbal
(Hydrangea arborescens ‘Strong Annabelle’®)
Uitbundig bloeiend Tuinhortensia met zeer grote, steriele witte bloemen. 
Ondersteuning niet nodig door de stevig gevormde takken. Past ook prima in een 
ruime pot op terras of balkon. Ø 19 cm. van 13,99 

9,99

6,99

In grote XXL Pot

Vaste planten  
en 1&2 jarig mix

Diverse soorten planten in 
verschillende vormen en kleuren. 

Verzekerd van lang bloeiplezier. O.a. 
de soorten: Akelei, Parelzaad, Salie en 

Struikmargriet. Ø 23 cm. van 11,99

Zonnehoed
(Echinacea Mix)

Deze blikvanger is een lust voor het oog. 
Staat graag op een zonnige plaats in de tuin. 

Goed te combineren met allerlei andere vaste 
planten in een groep/plantenborder.  
In diverse kleuren. Ø 17 cm. van 7,49

De unieke citroengeur is niet alleen 
verfrissend maar verjaagt ook 
muggen, vandaar de naam Mosguito 
Fighter. De plant is geschikt voor in 
huis maar staat ook graag in de tuin 
of op terras en balkon. Ø 12 cm.  
van 4,99

Citroengeranium
(Pelargonium graveolens ‘Mosquito Fighter’) 

4,99

Lang bloeiplezier!

3,49

Uitbundige bloeier!

Volop 

bloeiende 

planten!

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



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

10,99

Terraspot perkplanten mix 
(5 soorten in 1 pot)

Geniet van deze terraspot vol met kleurrijke, rijk bloeiende en gevarieerde mix van 
zomerbloeiers. Staat graag op een zonnige plek. Kan zo op het terras of balkon.

Tip: Regelmatig plantenvoeding geeft bloei tot ver in de herfst. Ø 22 cm.
 van 13,99

Gomboom
(Eucalyptus gunnii ‘Azura’®)

Winterharde Eucalyptus met 
prachtige azuurblauwe bladeren. 
Bladhoudend in de winter en kan 

naar wens worden gesnoeid. Staat 
ook goed in een pot op het terras of 

balkon. Ø 17 cm. van 15,99

Lupine
Deze geurende vaste plant is een 

opvallende bloeier voor de tuin. In vele 
kleuren verkrijgbaar.  Makkelijke en sterke 

beplanting voor in de tuin. Uitgebloeide 
bloemen wegknippen bevordert herbloei. 

Ø 19 cm. van 10,99

Alvast de zomer  

op je terras!

8,99

IJzersterke rozenstruik met een eindeloze 
roze bloei. Een aanwinst in elke tuin. 
Eén van de meest rijk- en doorbloeiende 
rozen! Ø 15 cm.  
van 8,99

Bodembedekkende roos  
(Rosa ‘The Fairy)

6,99

5,99

(Lupinus ‘Gallery’ Mix nl Lupine)

Rijke en  

doorbloeiende roos!

Grevelingenstraat 15  |  4301 XZ Zierikzee  |  0111 - 453777
ellie@bolledierentuin.nl  |  www.bolledierentuin.nl

Maandag
Dinsdag

10:00 - 18:00 
9:00 - 18:00 

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

9:00 - 18:00 
9:00 - 20:00 
9:00 - 18:00

Zaterdag
Zondag

9:00 - 17:00 
GESLOTEN

Openingstijden: 

HEMELVAARTSDAG 21 MEI OPEN VAN 10:00 - 17:00


