
Kwaliteit uit onze 
landelijke kwekerij

KOMT 
en ZIET 

wat 
De landelijke 

kwekerij 
BIEDT!!

Voorjaarshow 
op de kwekerij!

Hedera - helix 
(g�oen) 
1.20 hoog p.st. € 3,95 

 3 voor  € 10,-
1.75 hoog p.st. € 8,95 

 3 voor  € 15,-

Graafdijk Oost 20
2973 XB  Molenaarsg�aaf
Tel: 0184 641 692
www.kwekerijjanariebot.nl

LET OP! Woendag gesloten!

Lavendel 
stevige maat 
p.st. € 2,-

10 voor  € 17,-

op de kwekerij!

Hedera - helix 

Vinca minor / 
Pachysandra/ 
Wald steina
(g�oenblijvende bodembedekker) 

p.st. € 2,- 
 4 voor  € 5,-

De landelijke 
Leilindens
stevige maat 12-14 
p.st. € 90,-

2 voor  € 160,-
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Graafdijk Oost 20
2973 XB  Molenaarsg�aaf
Tel: 0184 641 692
www.kwekerijjanariebot.nl

Snoep verstandig, eet eens een f�amboos!

Perkgoed uit eigen kas: 

Begonia
Af�ikaan
Pet�niaVlijtige liesje

Surfinia

U kiest de mooiste zelf uit!!

 

U kiest de mooiste zelf uit!!

Graafdijk Oost 20

LET OP! Woendag gesloten!

eet eens een f�amboos!eet eens een f�amboos!

WELKOM! 

Er zijn allerlei soorten fruitbomen en 

fruitplanten te koop die geschikt zijn om 

fruit te kweken in uw eigen tuin. 

Van een fruitboom heeft u dubbel 

plezier: prachtige bloesem in het voorjaar 

en in het najaar geniet u van heerlijk 

vers fruit. Fruit kweken kan iedereen 

makkelijk zelf. Voor kinderen is het erg 

leuk om een bloemetje tot appel, 

framboos, peer of ander heerlijk fruit 

te zien worden. Wij  informeren u 

graag, geven tips en adviezen en is 

het voor iedereen mogelijk om in een 

handomdraai een fruittuin te realiseren.

Graag tot ziens bij Kwekerij J.A. Bot

Beukenhaag in pot
40 – 60 hoog
per stuk € 2,50 10 voor € 21,50
60 – 80 hoog
per stuk € 2,85 10 voor € 24,50
80 – 1.00 hoog
per stuk € 3,10 10 voor € 27,50

Zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen voorbehouden.
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