

 

PLANTENMARKT 
 

TUINPLANTEN  GROENTE  EIEREN  FRUIT  
COMPOST  EN  MEER... 

 

zaterdag 20 april   |   9.00 – 14.00 uur 
Van Heutszplein* 

 
 
Kom allemaal naar de Plantenmarkt om te zien wat voor moois en lekkers we 
dit jaar weer verkopen: allerlei perkplanten en diverse grote hangpotten, fruit 
en groente zoals bananen, appels, tomaten, witlof, paprika’s, aardbeien, 
komkommers, eieren, koemestkorrels. En wat dacht u van de goedgevulde 
groentetas voor slechts €4,98?! Voor alles geldt: OP is OP!  
 
Kom dus op tijd naar de Plantjesmarkt zodat u zelf wat moois uit kan zoeken! 
Niet willen misgrijpen? Vul dan het bestelformulier in en deponeer deze tot en 
met dinsdag 16 april in één van de groene bussen in de kerk of mail hem naar 
annetteluth@hotmail.nl of pietvoerman@hotmail.com 
 
Uw bestelling graag ophalen op zaterdag 20 april vóór 13.00 uur.  

 
* bij slecht weer: 9.00 – 13.00   |   Eben-Haëzerkerk   |   Buiten Nieuwstraat 67-69 

BESTELFORMULIER PLANTENMARKT 
   aantal  bedrag 
 

Stam fuchsia ca. 90 cm - € 6,98 per stuk  ………….  €……,….. 

Geranium staand/hang - 3 stuks voor € 4,95 ………….  €……,….. 

Grote stam Struikmargriet - € 4,98 per stuk ………….  €……,….. 

Lobelia’s met dikke kluit - 5 voor € 2,98 ………….  €……,….. 

Bacopa’s - 3 stuks voor € 2,98 …………. €……,….. 

Petunia’s met dikke kluit - 5 voor € 2,95 …………. €……,….. 

Vlijtig liesje met dikke kluit - 5 voor € 2,95 …………. €……,….. 

Solanum op stam ca 90 cm - € 7,95 …………. €……,….. 

Stamgeranium een prachtbloeier - € 8,95 …………. €……,….. 

Begonia’s met dikke kluit - 5 voor € 2,95 …………. €……,….. 

Grote Spaanse margriet - € 1,25 per stuk  …………. €……,….. 

Grote hangpot met petunia’s - € 5,95 per stuk …………. €……,….. 

Extra grote hangpot (4 soorten planten) - € 8,95 …………. €……,….. 

Potgrond - 1 zak 20 l. € 2,25 of 3 zakken €5.95 ………….  €……,….. 

Supercompost extra goede voeding – 40 l. € 6,95 ............... €……,….. 

Koemest korrels - zak 10 kg € 10,95 …………. €……,….. 

Sundaville mooie grote plant - € 9,95 per stuk …………. €……,…..                  

Dé GROENTETAS voor maar € 4,98 per tas 
(met 1 kilo tomaten, 5 paprika’s, 2 komkommers,  
1 kilo witlof en 1 krop sla)  ………….  €……,….. 
  

 TOTAAL €……,….. 

 

NAAM: .................................................................................................................. 

ADRES: .................................................................................................................. 


