
#mijngroen
Hoe haal jij het voorjaar in huis?

Deel het vandaag nog op social media 
met #mijngroen!
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GRATIS

TUINCENTRUM
Schoutenbos

Geldig van woensdag 13 feb. t/m dinsdag 19 feb. 2019

“Het is voorjaar in huis!” 
Gedeeld op facebook met #mijngroen.

Primula 
b  f / g  i  10,5 cm, d  ca. 15 cm. Primula 
acaulis. Keuze uit diverse kleuren.
3 voor 1,98



LentekriebeLs
Hier binnen is Het al lente!

2+1 
GRATIS

CReëeR & InSPIReeR 
Heb jij een mooie lente-creatie  

gemaakt? Deel het met #mijngroen

Mini hartjesplant 
cf / g  i  6 cm, d  ca. 15 cm. Hoya kerrii.

Potroos 
b  f / g  i  10,5 cm, d  ca. 27 cm. Rosa 
‘Beau Monde Artistique’. Grootbloemig. 
Keuze uit diverse kleuren.

Kalanchoe 
b  f / g  i  9 cm, d  ca. 17 cm. Kalanchoe 
blossfeldiana. Gevulde bloemen. Keuze uit 
diverse kleuren. Per stuk 1,99.

Lelietje-van-Dalen 
b  f / g  i  9 cm, d  ca. 15 cm.  
Convallaria majalis. Excl. sierpot.

3,49

2,99

2,99

5,99 3,99

1,99



BuITen zoRGen Deze BLIKvAnGeRS
vooR LenTeKRIeBeLS
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Salix 
b  f / g  i  21 cm,  

d  ca. 100 cm. Salix chaeno-
meloides ‘Mount Aso’. Krijgt 
in het voorjaar roze katjes.

narcis 
cf / g  i  12 cm,  

d  ca. 17 cm. Narcissus  
‘Tête à Tête’.

Camelia 
b  f / g  i  19 cm,  

d  ca. 55 cm. Camellia japonica. 
Wintergroen. Verkrijgbaar in 
diverse kleuren.

14,99

2,49

27,95

Hyacint 
cf / g  i  12 cm,  

d  ca. 15 cm. Hyacinthus 
orientalis. 3 bollen per  
pot. Verkrijgbaar in  
diverse kleuren.

Blauw druifje 
cf / g  i  12 cm, 

d  ca. 20 cm. Muscari 
armeniacum.

Rotsheide 
b  f / g  i  17 cm,  

d  ca. 25 cm. Pieris japonica 
‘Valley Valentine’. Bloeit met 
roze-rode bloemen.

1,79

9,9919,95
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2,99
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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 3

50% KoRTInG

Koop nu

online prijsalarm

Tuincentrum 
Schoutenbos
Kanaalweg 16
Warmenhuizen
T. 0226 - 39 26 94

TUINCENTRUM
Schoutenbos
www.tuincentrumschoutenbos.nl In januari en februari gesloten op zondag.

Openingstijden:
ma. 09.00 - 18.00 uur
di. 09.00 - 18.00 uur
wo. 09.00 - 18.00 uur
do. 09.00 - 18.00 uur
vr. 09.00 - 18.00 uur
za. 09.00 - 17.00 uur
zo. 11.00 - 17.00 uur

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.tuincentrumschoutenbos.nl/prijsalarm

Philodendron XXL 
b  f / g  i  31 cm, d  ca. 70 cm. 
Philodendron ‘Xanadu’.

69,95

34,95


