
Maak kans op één van de 
vijf gevulde winkelkarren 

ter waarde van    €500
Het advies krijgt u er, 

net zoals altijd, gratis bij!

WIN  €500!


  Tuintip maart
De eerste voorjaarsbloeiers zijn er weer! 

Vul uw plantbakken en potten met viooltjes,  
primula’s, bolgewassen, ...

Lente opendeurdagen!

Tuincentrum 
De Molen Moen

Van 7 tot en met 15 maart.
Zondag 8 en 15 maart  

doorlopend open tot 17u!

7 – 15 maart in Moen
14 – 22 maart in Avelgem

Tuincentrum 
De Molen Wannyn

Van 14 tot en met 22 maart.
Zondag 15 en 22 maart  

doorlopend open tot 17u!

De mooiste 
tuinplanten

Kamerplanten 
en decoratie

Deskundig
advies

Potten voor
elke tuinstijl



Tuincentrum 
De Molen Moen

Stationsstraat 131
8552 Moen (Zwevegem)

Ma: 9.00-12.30 • 13.30-18.30
Di: gesloten

Wo-za: 9.00-12.30 • 13.30-18.30
zon- en feestdagen: 10.00-12.30

Tuincentrum 
De Molen Wannyn

Oudenaardsesteenweg 363
8581 Waarmaarde (Avelgem)

Ma: gesloten
Di-za: 9.00-12.30 • 13.30-18.30

zon- en feestdagen: 10.00-12.30

Wedstrijd
Deponeer dit deelnameformulier ten laatste op 22 maart in 
de urne aan de kassa van één van onze twee winkels.

Naam:

Adres:

Telefoonnummer: 

E-mailadres:

Trekking op 23 maart, winnaars worden persoonlijk gecontacteerd via e-mail. De waarde van €500 kan 
enkel besteed worden aan goederen aanwezig in de winkel. 1 deenameformulier per persoon. 
De goederen moeten worden afgehaald binnen de 3 maanden na de trekking. De aankoopbon is niet 
omzetbaar in contanten. Wedstrijd zonder aankoopverplichting.



Ontdek onze lentepromo’s!
Primula
€0,90 / stuk
4 voor €3,00

Lavendel p9
€0,90 / stuk
9 planten per m2

Extra korting voor 
grote hoeveelheden

Taxus baccata 
60/80
€9,00 / stuk
3 planten per meter

Extra korting voor grote 
hoeveelheden

Viooltjes
€0,45 / stuk
10 voor €4,00

Leilinde  
Tila pallida 12/14

€49,95 / stuk

Beukhaag 60/80 
Fagus sylvatica

€0,80 / stuk
5 planten per meter

Extra korting voor grote 
hoeveelheden

Bezoek onze nieuwe website 
www.tuincentrum-demolen.be


