
#mijngroen
Wat ga jij zelf kweken? Deel het vandaag nog 

op social media met #mijngroen!

Uw tuinpartner voor ontwerp, aanleg en onderhoud.

Hoveniersbedrijf

Geldig van woensdag 20 maart t/m dinsdag 26 maart 2019

‘Mijn kweekproject is gestart! 
Ben benieuwd!’ 

Gedeeld op Instagram met #mijngroen.

Struikmargriet 
b  f / g  i  18 cm, d  ca. 40 cm.  
Argyranthemum. Sterke zomerbloeier.

5,99

NU 5,99



Creëer & iNSpireer 
Ben jij al gestart met kweken?

Deel het met #mijngroen

KweeKschool
Zelfgekweekt is toch het allerlekkerst? 

XL
2+1
GrATiS

Aardbei 
b  f / g  i  9 cm, d  ca. 15 cm. Fragaria 
‘Ostara’. Geeft lange tijd vruchten. Per 6 stuks 
in draagtray. 

7,99

Kweektafel 
Een kruiden- en/of moestuin op stahoogte! 
Gemaakt van gerecycled kunststof. Kleur: 
antraciet. Inhoud 56 liter. incl. GrATiS kap 
t.w.v. 20,49.

Kruiden 
b  f / g  i  13 cm, d  ca. 20 cm. Keuze uit tijm, 
bieslook, rucola en Marokkaanse munt.  
Combineren is mogelijk. Per stuk 2,79.

Kruiden XL 
b  f / g  i  30 cm, d  ca. 25 cm. Keuze uit 
rozemarijn, tijm en lavendel.

6,49

NU

26,49

35,99

18,99



BeKijK oNze 
video

En ontdek onze 
tips voor het 

zaaien van groente 
en kruiden. 

MeT de jUiSTe hULpjeS
WordT KWeKeN NoG LeUKer!

#m i jngroen
Zaaien

www.tc-denheuvel.nl/prijsalarm

Gardena startkit 
Set bestaande uit een schenkkan, schep, 
snoeischaar en een paar handschoenen.

zaai- en stekgrond 
De beste basis voor een 
goede start. Zorgt voor 
een snelle ontwikkeling 
van zaai- en stekgoed. 
Zak 10 liter. 

Kweekset 
Bestaande uit tray en kap. Inclusief 
luchtventilatie.

Laurier op stam 
b  f / g  i  18 cm, 

d  ca. 75 cm. Laurus 
nobilis.

40,96

4,99 7,75

27,9921,95

5,99

19,99

3,79



De lente barst los
DeZe lentetoppers staan voor je klaar!

Creëer & iNSpireer 
Welke lentetopper geeft jou het 

ultieme lentegevoel? 
Deel het met #mijngroen

29,997,49

79,997,69

Stermagnolia 
b  f / g  i  26 cm, d  ca. 85 cm. Magnolia 
stellata. Bloeit met witte, stervormige  
bloemen.

Scheefkelk 
b  f / g  i  17 cm, d  ca. 20 cm. 
Iberis sempervirens ‘Masterpiece’.

Glansmispel 
op stam 
b  f / g   
i  38 cm,  

d  ca. 160 cm.  
Photinia fraseri 
‘Compacta’.  
Groenblijvend.

rotsheide 
b  f / g  i  17 cm, d  ca. 40 cm. 
Pieris japonica ‘Forest Flame’.

5,29

22,99

55,00

5,49



roMANTiSChe BLoeierS iN SToere pLANTeNBAKKeN:
eeN CoMBiNATie die STAAT!

1

1

2

2

3

3

4

4

e 60 cm, d 30 cm

e 23 cm, d 23 cm

e 34 cm, d 30 cm

e 80 cm, d 40 cm

e 28 cm, d 28 cm

e 44 cm, d 38 cm

43,50

11,99

4,49

85,00

12,99
26,50

52,50
39,50

4,99

6,99

plantenbak 
Gemaakt van grijs clayfiber, 
dus lichtgewicht. Verkrijgbaar 
in twee maten:

Amerikaanse 
sering 
b  f / g   
i  17 cm,  

d  ca. 65 cm. 
Ceanothus  
thyrsiflorus  
‘Repens’ in  
piramidevorm.

Kardinaalshoed 
b  f / g  i  13 cm,  

d  ca. 25 cm. Euonymus 
fortunei ‘Harlequin’. 
Groenblijvend.  
Excl. sierpot.

Sierpot ‘Nebraska’ 
Gemaakt van grijs, lichtgewicht  
clayfiber. Verkrijgbaar in 4 maten:

Klokjesbloem 
b  f / g  i  12 cm,  

d  ca. 25 cm. Campanula 
‘Ambella Purple’.  
Excl. sierpot.

rhododendron 
b  f / g  i  15 cm, d  ca. 35 cm. Keuze uit 
diverse kleinblijvende soorten.

34,95

3,29

67,50

9,99
19,95

39,95
29,95

2,99

7,99

2,99

4,99



Urban jUngle
kamerplanten veroveren je huiskamer

j 27 cm, d 25 cm

j 34 cm, d 31 cm

XL
Gatenplant 
b  f / g  i  32 cm, d  ca. 85 cm. 
Monstera deliciosa. Excl. sierpot.

pot ‘Mila’ 
Aardewerken pot met mat groene afwerking. 
Verkrijgbaar in twee maten:

zamioculcas 
c  f / g  i  21 cm, 

d  ca. 85 cm.  
Zamioculcas  
zamiifolia  
‘Super Nova’.  
Excl. sierpot.

pot ‘Streep’ 
j  20 cm, d  47 cm. Rotan mand op houten 
poten. Excl. plant.

Koraalcactus 
b  f / g  i  21 cm, 

d  ca. 40 cm. Rhipsalis 
cassutha in hangpot.

29,95

24,50

26,95

46,95

36,50
21,95

15,95

29,95
15,99

21,95

18,95

32,95



AAngenAAm, wij zijn jouw
NieUWe hUiSGeNoTeN!

11

2

2

3

3

Flesvaas 
j  25 cm, d  27 cm. Ideaal voor het samenstellen 
van een flestuin. Incl. kurk. Excl. planten.

Bananenplant 
b  f / g  i  17 cm, 

d  ca. 55 cm. Musa 
‘Tropicana’. Excl. 
sierpot.

olifantsoor 
b  f / g  i  21 cm, 

d  ca. 75 cm. Alocasia 
gageana. Excl. sierpot.

Kokospalm 
b  f / g  i  19 cm, 

d  ca. 140 cm.  
Cocos nucifera. 
Excl. sierpot.

Kentiapalm 
b  f / g  i  24 cm, 

d  ca. 140-150 cm. 
Howea forsteriana. 
Excl. sierpot.

7,99

19,95

10,99

46,95

14,99

4,99

7,99

32,95

7,99

14,99

9,99



online prijsalarm

Koop dit prijsalarm op:

Alleen online verkrijgbaar! Koop nu, er is een beperkte voorraad! OP=OP!

SCAN 
& 

Koop

De prijzen zijn afhaalprijzen incl. BTW, maar excl. decoratiemateriaal. Wijzigingen in prijs en model, evenals zetfouten voorbehouden. Prijzen zijn  
geldig gedurende de looptijd van deze folder, zolang de voorraad strekt. Dit is een uitgave van GRS Retail i.s.m. het tuincentrum.  -  Folder 5

50% KorTiNG

Koop nu

Kijk op onze website voor de extra koopzondagen!

Den Heuvel
Molenweg 1a 
1693 NS Wervershoof 
T. 0228 - 581385 
www.tc-denheuvel.nl

Hoveniersbedrijf
Openingstijden:
ma. 08.30 - 18.00 uur
di. 08.30 - 18.00 uur
wo. 08.30 - 18.00 uur
do. 08.30 - 18.00 uur
vr. 08.30 - 20.00 uur
za. 08.30 - 17.00 uur
zo. Gesloten

a= vochtig houden  b= regelmatig water geven  c= weinig water nodig
f= volle zon  g = half schaduw  h  = schaduw  i= potmaat 

Wij hebben een passie voor groen 
en doen niets liever dan jou 
inspireren met leuke en creatieve 
ideeën voor je huis, tuin of balkon. 
 
Ben jij, net als wij, ook zo gek op  
groen? Laat het ons weten en deel  
jouw groene ideeën met ons en  
andere groenliefhebbers via je  
favoriete social media! Wij zijn heel  
benieuwd naar jouw #mijngroen!

#mijngroen

www.tc-denheuvel.nl/prijsalarm

rhododendron XXL 
b  f / g  i  23 cm, d  ca. 55 cm. 
Bloeit lichtroze.

33,99

16,99


