
 

Beste plantenliefhebber, 
In de serre van de afdeling ‘TUINBOUWARBEIDER’ is het volop lente, onze zelfgeteelde bloemen en planten staan 
vol bloem en wachten om buiten te kunnen. 
Aangezien het jaarlijkse succes en het beperkte aanbod kunnen bepaalde soorten snel uitverkocht zijn! 
Wees er dus snel bij! 
OPENINGSUREN SERRE 

Maandag 23 en 30 mei  11.00 tot 12.00 uur en 13.30 tot 15.00 uur 

Dinsdag 17, 24 en 31 mei 11.00 tot 12.00 uur en 13.30 tot 15.00 uur 

Donderdag 19 en 26 mei 11.00 tot 12.00 uur  

Vrijdag 20 en 27 mei 13.30 tot 15.00 uur 

Bestellingen kunnen enkel afgehaald worden tijdens de openingsuren van de serre. 
Bestellingen worden ook enkel op deze dagen meegegeven met de leerlingen. 

 

Betalingen dienen cash te gebeuren bij afhaling of geld meegeven met uw zoon of dochter.  

 

OPENDEURDAG op zondag 29 MEI 2016  ook plantenverkoop   

IN ONZE SERRE EN KWEKERIJ !!! 
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam                   kleur 
bloem 

Prijs/stuk Gewenst 
aantal 

Bedrag 

Agyranthemum frutescens Struikmargriet                              wit €   0,90  € 

Bacopa Hangplant                                     wit   €   0,90  € 

Bacopa Hangplant                                     roos  €   0,90  € 

Begonia semperflorens Begonia                                         rood  €   0,25  € 

Begonia semperflorens Begonia                                         wit  €   0,25  € 

Begonia semperflorens Begonia                                         roos  €   0,25  € 

Campanula  NIEUW !!!                                                        blauw €   0,90  € 

Cosmos atrosanguineus 
'Chocamocha' NIEUW !!! 

                                                    
                                                       bordeaux 

€   0,90  € 

Diascia 'Genta ‘Pink’ Elfenspoor hangplant                roos €   0,90  € 

Impatiens Vlijtig liesje                                 mix kleuren €   0,25  € 

Nemesia  sunsatia NIEUW !!! elfenspiegel                                wit €   0,90  € 

Osteospermum  NIEUW !!!                                                        Wit/blauw €   0,90  € 

Pelargonium  Geurgeranium                             roze-wit €   0,90  € 

Pelargonium  NIEUW !!! Hanggeranium                            wit €   0,90  € 

Pelargonium  NIEUW !!! Hanggeranium                            wit/roos €   0,90  € 

Pelargonium  NIEUW !!! Hanggeranium                            roosrood  €   0,90  € 

Pelargonium  NIEUW !!! Hanggeranium                            roos      €   0,90  € 

Streptocarpus kirkii Vleesachtige plant                      blauw €   0,90  € 

Verbena 'Sun Blue Violet' Ijzerhard, hangplant                   paars €   0,90  € 

HANGPOTTEN 

Hangpot gevuld met 
hangplanten-varia. 

                                                                  mix €   7,00  € 

                                                                                                                

                                                                                                                                                   SUBTOTAAL:    
 
€ 



 
BLADPLANTEN voor bloembakken of als kamerplant. 

Chlorophyttum studentenplant                            groen €   1,00  € 

Chlorophyttum studentenplant                            wit/groen €   1,00  € 

KRUIDEN 

Allium shoenoprasum 
NIEUW !!! 

Bieslook                                         paars €   0,75  € 

Mentha piperita 'Chocolate' 
grote pot NIEUW !!! 

Chocolademunt                            roos €   1,00  € 

Mentha spicata 
 kleine pot NIEUW !!! 

Gewone munt                               roos €   0,75  € 

Melissa officinalis NIEUW !!! Citroenmelisse                              wit €   0,75  € 

Rosmarinifolia    NIEUW !!! Rozemarijn                                    roos €   1,00  € 

Salvia officinalis  NIEUW !!! Salie blad bordeaux                     roos          €   1,00  € 

Thymus vulgaris  NIEUW !!! Tijm                                                roos €   1,00  € 

HEESTERS 

Hydrangea ‘Annabelle’ Hortensia                                       wit €   1,85  € 

Lavandula angustifolia Lavendel                                        blauw     €   1,00  € 

Ligustrum ovalifolium 30/50 Haagplant wintergroen €   0,50  € 

VASTE PLANTEN 

Aster Herfstaster laag                            paars €   0,50  € 

Aster Herfstaster hoog                          paars €   0,50  € 

Helichrysum Curryplant                                     geel €   0,50  € 

Hosta Funkia    groen blad                     wit                                        €   2,00  € 

Nepeta x faassenii Kattenkruid                                   blauw €   0,50  € 

     

                                                                                                                

                                                                                                                                                   SUBTOTAAL:   
 

 
€ 

 

 

Naam leerkracht: 
 
 

Klas: 

Naam leerling: 
 
 

  

Bestellingen kunnen enkel afgehaald worden tijdens de openingsuren van de serre. 
Bestellingen worden ook enkel op deze dagen meegegeven met de leerlingen.  

 


