
#mijngroen
Hoe haal jij de paassfeer in huis? Deel het 

vandaag nog op social media met #mijngroen!

Zondag 7, 14, 28 april en 5 & 19 mei OPEN!

Geldig van woensdag 10 april t/m maandag 22 april 2019

Kom je eigen boeket plukken 
in onze Tulpenpluktuin!

Anjer 
b  f / g  i  15 cm, d  ca. 25 cm. Dianthus. 
Keuze uit diverse kleuren.

3,99

6,99



Vrolijk paastafelen
In een handomdraaI een gezellIge paasbrunch!

2+1 
GRATIS

CReëeR & InSpIReeR 
Hoe ziet jouw paastafel eruit? 

Deel het met #mijngroen

pot ‘Guido’ 
j   15 cm, d   13 cm. Keramiek. Offwhite. 

Konijn 
d   10 cm. Keuze uit 3 uitvoeringen. 
Per stuk 1,69.

Kalanchoe 
b  f / g  i   9 cm, d  ca. 17 cm. Kalanchoe 
blossfeldiana. Verkrijgbaar in diverse  
kleuren. Per stuk 1,99.

Decoratietak 
d   60 cm, e   25 cm. Perentak op voet. 
Incl. mos. 

5,99

3,99
11,99

7,99

3 voor

17,50



BeKIjK onze 
vIDeo

En ontdek hoe 
je eenvoudig een 
paasboom kunt 

decoreren. 

Vrolijk paastafelen BloeIenDe KAmeRplAnTen 
op hun pAASBeST!

#m i jngroen
Paasboom

nu

www.tuincentrumgernell.nl/prijsalarm

Boomschijf 
j   30 cm. Hout. 

4,59

Gerbera 
b  f / g  i  12 cm, d  ca. 25 cm. 
Verkrijgbaar in diverse kleuren.  
Excl. sierpot. 

verlichtingsnoer 
e   130 cm. Met decoratie 
eitjes en 10 LED-lampjes. 
Excl. AA-batterijen.

orchidee 
b  f / g  i  12 cm, d  ca. 55 cm. Phalaenopsis 
‘Anthura Ferrara’. Met 2 bloemtakken.  
Excl. sierpot. 

3,49

2,79

3,99

9,99

3,99

5,99



KweeK  smaKelijK

Peterselie Basil

Peterselie

2+1
GRATIS

CReëeR & InSpIReeR 
Ben je ook aan de slag in de 

moestuin? Deel het met #mijngroen

prIk een vorkje uIt je eIgen tuIn!

Appelboom ‘elstar’ 
b  f / g  i  24 cm, d  ca. 170 cm. Malus 
domestica ‘Elstar’.

Patiofruit 
b  f / g  i  22 cm, d  ca. 90 cm. Keuze uit 
appel (‘Elstar’), peer (‘Conference’), kers 
(‘Sunburst’) en pruim (‘Opal’). 

houten krat ‘healthy herbs’ 
d  11 cm, e  30 cm. Compleet met basilicum-, 
peterselie- en bieslook zaadjes en een zakje 
potgrond. 

Kruiden 
b  f / g  i  13 cm, d  ca. 15 cm. Keuze uit 
Griekse oregano, koriander, peterselie en 
Marokkaanse munt. Per stuk 2,79.

Plantensteker ‘Krijtbord’ 
d  20 cm. Set van 4. Inclusief krijtje.

16,99

9,99

9,99

21,95

7,99

6,99

15,95

11,99



pRoef De lenTe meT AARDBeI en BlAuwe BeS,
uIT eIGen TuIn en 100% veRS!

Basil

Peterselie

Blauwe bes 
b  f / g  i  19 cm, d  ca. 35 cm. Vaccinium 
corymbosum ‘Bluecrop’. Zelfbestuivend.

Aardbei 
b  f / g  i  23 cm, d  ca. 25 cm. 
Fragaria ‘Florin’ in hangpot. Geniet de 
hele zomer van verse aardbeien.

11,49 9,99

11,99

7,99 6,99

1

1

2

2

3

3
Tijm 
b  f / g  i  14 cm, 

d  ca. 20 cm. Thymus. 
Keuze uit diverse 
soorten. Excl. sierpot.
2,49 1,99

Bio moestuingrond 
Basis potgrond voor de 
moestuin met voeding 
voor 3 maanden.  
Zak 20 liter. 

4,59 3,49

Kweekkas 
d  40 cm, e  100 cm.  
Geschikt voor het kweken 
in volle grond. Beschermt 
je planten tegen  
invloeden van buitenaf.

64,95 49,95

aardbei



Lila Lente

1

1
2

2
3

3

Per stuk

prachtIge pastelkleurIge lentetoppers

2+1
GRATIS

24,95

65,00

14,991,99

3,89

Olijfboom 
b  f / g  i  21 cm, 

d  ca. 100 cm. Olea 
europaea op stam. 
Excl. sierpot.  

Sierpot 
j  43 cm, d  41 cm. 
Lichtgewicht.  
Ivoorkleurig met ribbel. 
Excl. planten.

Campanula 
b  f / g  i  23 cm, d  ca. 35 cm. 
Campanula portenschlagiana  
‘Ambella Purple’.

Spaanse margriet 
b  f / g  i  10 cm, d  ca. 17 cm. Osteospermum. 
Verkrijgbaar in diverse kleuren. 

Sierpot 
‘essence Rio’ 
j  29 cm, d  28 cm. 
Kunststof. Wit.  
Excl. olijfboom. 

11,99

39,95

2,99

19,95

9,99



Lila Lente
CReëeR & InSpIReeR 
Heb jij een mooie creatie met 

tuinplanten gemaakt? 
Deel het met #mijngroen

een SAAIe muuR of SChuTTInG?
Deze vrOlijKe Klimmers zijn heT anTwOOrD!

15,99
16,99

9,999,99

15,99

lofos 
b  f / g  i  19 cm,  

d  ca. 65 cm.  
Lophospermum  
‘Compact White’ op rek. 

Bougainville 
b  f / g  i  17 cm,  

d  ca. 70 cm. Bougainvillea 
‘Dania’ pyramide.

Kuiflavendel 
b  f / g  i  19 cm, d  ca. 40 cm. Lavandula 
stoechas ‘Anouk Dark Purple’.

Tibouchina 
b  f / g  i  15 cm, d  ca. 35 cm. Tibouchina 
urvilleana ‘Rich Blue’.

Clematis 
b  f / g  i  19 cm,  

d  ca. 75 cm. Clematis 
Fleura Terazza. Vroeg-
bloeiend. Keuze uit 
diverse soorten. 10,99

11,99

7,50

19,95

6,99

11,99



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

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 6

50% KORTING

KOOP NU

Koop dit prijsalarm op: SCAN 
& 

KOOP

Tweede Paasdag geopend van 10:00 - 17:00 uur!

Tuincentrum 
Gernell
Gemaalweg 21 
Rutten/Lemmer
Tel. 0514-56 38 51
www.gernell.nl

Ook voor tuinaanleg- en onderhoud. Kijk voor alle info op www.gernellhoveniers.nl

Openingsti jden:
ma. 09:30 - 18.00 uur
di. 09.30 - 18.00 uur
wo. 09.30 - 18.00 uur
do. 09.30 - 18.00 uur
vr. 09.30 - 21.00 uur
za. 09.00 - 17.00 uur
zo. 12:00 - 17:00 uur

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

De lente is losgebarsten en de 
natuur laat zich van zijn allerbeste 
kant zien. Alles is nu prachtig groen 
en de mooiste lentebloemen 
bloeien. Het is nu tijd om je 
tuindromen te realiseren. Altijd 
een tuin vol plukbloemen gewild? 
Of je eigen moestuin? Ga ervoor 
en kom naar ons tuincentrum om 
je te laten adviseren en inspireren! 

#Lente

www.tuincentrumgernell.nl/prijsalarm

Vĳ genboom
b  f/g  i  21 cm, d  ca. 90 cm. 
Ficus carica. 

27,99

13,99
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