
Aangesloten bij:

Breng hoogteverschil in je tuin 
met deze heester op stam.  

Keuze uit diverse soorten  
met ieder hun  

eigen sierwaarde. 
Ø 19 cm. 

HEESTER OP STAM
(Diverse soorten o.a.  

Euonymus, Ligustrum,  
Prunus, Hibuscus, Ginkgo en 

Rosmarinus)

12,99
van 15,99

NU

Terras
topper!

van 19,99

NU15,99

Prachtige blikvanger in je tuin!  
Zet de plant in een mooie pot  

op het terras of balkon en  
geniet maandenlang van deze  

vrolijke bloeier. Bloeit tot de 
vorst met witte, roze of rode 

trompetkleurige bloemen.  
Keuze uit diverse kleuren. 

 Ø 17 cm. 

CHILEENSE JASMIJN
(Diamantina Mix Mediterras)

TUINANJER

Rijkbloeiende plant. Keuze uit 
diverse kleuren o.a. roze, paars, 
wit en rood. Ø 15 cm. 

(Dianthus ‘Doublelicious’) 

Prachtige terrasplant, vol met 
dikke stelen met blauwe bloemen. 

Na de bloei decoratieve zaaddozen.  
Ø 17 cm.  

AFRIKAANSE LELIE
(Agapanthus ‘Amourette Superbe’)

4,99
van 7,49

NU

12,99
van 17,99

NU

Diverse
soorten

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

Feest 
in de
tuin!



(Nerium oleander mix Mediterras)
Een sieraad voor terras en 
balkon! Bloeit lang en uitbundig! 
Diverse kleuren. Ø 21 cm.

OLEANDER

12,99
van 16,99

NU

HANGER VOL 
ZOMERBLOEIERS
Rijkbloeiende eenjarige 
plantenmix in de mooiste 
kleurcombinaties in één 
hangpot. Keuze uit diverse 
kleuren. Ø 27 cm. 

15,49
van 22,95

NU

Haal de zomer in je tuin met deze 
uitbundig bloeiende kuipplant op 
stam. Keuze uit diverse soorten en 

kleuren. Ø 19 cm.  

KUIPPLANT OP STAM

Kweek je eigen groenten!
Keuze uit o.a. Paprika,  

Vleestomaat, Cherrytomaat en 
Trostomaat.  Ø 11 cm. 

GROENTEPLANTEN

12,99
van 16,99

NU

Kleur
op je

terras!

5,-
3 voor

Geniet van geurende kruiden in 
een pot op je terras of balkon! 
Keuze uit o.a. Thijm, Bieslook, 
Peterselie en Rucola. Ø 13 cm.  

TUINKRUIDEN

5,-
2 voor

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

Maandag
Dinsdag

9:00 - 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: 

Ons vaste nummer is ook te bereiken via WhatsApp


