Voorjaarsactie
2021
tuinplanten, potgrond en kaas
© PLUcommissie CGK Kampen | www.cgk-kampen.nl

voor het goede doel!

WAT

▪ bekijk ons actie-assortiment en maak uw keuze
▪ vul het bestelformulier in en mail uw lijstje naar Piet of Annette (zie info)
▪ telefonisch doorgeven kan ook
▪ doe dit uiterlijk 9 mei a.s.
▪ na betaling wordt uw bestelling gereed gemaakt en krijgt u bericht van ons
▪ bezorgen is eventueel ook mogelijk, geef dit dan even aan

BETALING

INFO

▪ verschillende soorten éénjarigen in allerlei kleuren en formaten, rechtstreeks van de kweker
▪ goede kwaliteit potgrond in grote zakken
▪ heerlijke boerenkazen in verschillende smaken
▪ voor alle producten geldt: verkrijgbaar zolang de voorraad strekt
▪ deze actie loopt van 19 april tot en met 9 mei

HOE

VOORJAARSACTIE PLU CGK-Kampen

▪ Piet Voerman | T 038-3318203 of 06-37136716 | E pietvoerman@hotmail.com
▪ Annette vd Brink | T 038-3636458 of 06-15442119 | E annetteluth@hotmail.nl
▪ www.cgk-kampen.nl

▪ uw bestelling wordt gereed gemaakt zodra uw betaling ontvangen is
▪ het totaalbedrag van uw bestelling s.v.p. overmaken op rekening NL94 RABO 0331 2664 58
t.n.v. P. Voerman o.v.v. uw naam

assortiment voorjaarsactie PLU-commissie*
* voor alle producten geldt: zolang de voorraad strekt!

zaaigoed | perspotten

1

3

Afrikaantje
(met dikke kluit)

5 voor € 1,95

Lobelia
(met dikke kluit)

5 voor € 1,95

Vlijtige lies

2

5

diverse kleuren!

diverse kleuren

5 voor € 1,95

Petunia

4

(met dikke kluit)

diverse kleuren!

5 voor € 1,95

Begonia
(met dikke kluit)

(met dikke kluit)

Verbena
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5 voor € 1,95

(met dikke kluit)

diverse kleuren!

5 voor € 1,95

stekperkplanten | pot 10,5 cm

7

9

Bacopa
€ 1,00 per stuk

Surfinia
diverse kleuren!

€ 1,00 per stuk

8

Verbena
€ 1,00 per stuk

potplanten | pot 12 cm
Geranium

10

12

Hanggeranium

diverse kleuren!

diverse kleuren!

11 € 1,75 per stuk

€ 1,75 per stuk
3 voor € 4,95 !!

3 voor € 4,95 !!

Oostenrijkse
Geranium

Spaanse Margriet
diverse kleuren!

13 € 1,75 per stuk

diverse kleuren!

€ 1,75 per stuk
3 voor € 4,95 !!

3 voor € 4,95 !!

potplanten | stam/struik
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16

Stamfuchsia

15

€ 6,95 per stuk

Stammargriet

17

(wit)

€ 5,95 per stuk

Struikmargriet
€ 3,95 per stuk
Suzanne met de
mooie ogen
€ 7,95 per stuk

Sundaville
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(roze, wit of rood)

€ 10,95 per stuk

potplant | pot 20 cm
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Eénjarigen
in Ø 20 cm pot
€ 5,95 per stuk

diverse soorten:
Salvia, Margriet, Fuchsia, Dahlia, Million Bells, Surfinia
uw keuze en gewenste kleur svp aangeven op het bestelformulier

planten in hangpotten | hanging baskets
Hangpot Ø 23 cm
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22

één soort, oa
Petunia, Surfinia, enz

Hangpot groot

21

4 soorten planten,
gemengd

€ 5,95 per stuk

€ 8,50 per stuk

Jasmijn (groot)
diverse kleuren!
€ 7,95 per stuk

Hangpot Ø 35 cm
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6 planten en
waterreservoir

€ 24,95 per stuk

potgrond
potgrond
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grote zak, 40 liter

€ 4,95 per stuk
3 zakken € 11,95

boerenkaas | diverse soorten
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27

Boerenkaas
jong belegen

€ 9,95 per kilo

Boerenkaas
komijn

€ 9,95 per kilo
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13

Boerenkaas
italiaans gekruid

€ 9,95 per kilo

